
 

Hjälpmedel för kommunikation och information      
Inmatningsenheter till datorer 

Hjälpmedelsservice  
 

2022-07-01 1 (9) 
 

Tangentbord 

Tangentbord mini/TY med överlägg i metall 
Leverantör: Frölunda Data 

 

Lev. art.nr: 209000200 

Sesam nr: 13159 

Medicinteknisk 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Riktlinje: Barn 22 36 03 Vuxen 22 36 03 

Storlek: Litet  

Beskrivning: Tangentbord Mini/TY med överlägg i metall är ett tangentbord i miniformat som 
har ett fastskruvat överlägg i metall. Överlägget skapar en liten distans mellan 
tangenterna, som underlättar för användare som har svårt att trycka ner endast 
en tangent åt gången. 

Clevy 2 tangentbord (kontrast) 
Leverantör: Frölunda Data 

 

Lev. art.nr: 237000170 

Sesam nr: - 

Medicinteknisk 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Riktlinje: Barn 22 36 03 Vuxen 22 36 03 

Storlek: Stort 

Beskrivning: Clevy2 tangentbord är ett förenklat och förstorat tangentbord som gör det lätt och 
roligt att skriva på datorn. Denna "kontrast-version" har svarta bokstavstangenter 
med vit text och övriga tangenter är inverterade. Totalt finns det 68 tangenter på 
Clevy2 tangentbord, och det är de tangenter som används mest på ett vanligt 
tangentbord. Clevy2 tangentbord (kontrast) fungerar bra för alla som behöver ett 
lättanvänt tangentbord. Finns överlägg/raster till tangentbordet. 

  

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-03-Tangentbord/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-03-Tangentbord/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-03-Tangentbord/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-03-Tangentbord/
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Tangentbord 

Clevy 2 tangentbord (färg) 
Leverantör: Frölunda Data 

  

Lev. art.nr: 237000110 

Sesam nr: 35096 

Medicinteknisk 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Riktlinje: Barn 22 36 03 Vuxen 22 36 03 

Storlek: Stort 

Beskrivning: Clevy2 tangentbord är ett förenklat och förstorat tangentbord som gör det lätt och 
roligt att skriva på datorn. De stora, olikfärgade tangenterna underlättar att se och 
att hitta rätt tangent. Totalt finns det 68 tangenter på Clevy2 tangentbord, och det 
är de tangenter som används mest på ett vanligt tangentbord. Clevy2 tangentbord 
är utformat speciellt för att passa yngre barn, men fungerar bra för alla som 
behöver ett lättanvänt tangentbord. Finns överlägg/raster till tangentbordet. 

Flexiboard 
Leverantör: Abilia  

 

 

Lev. art.nr: 655021 

Sesam nr: 13875 

Medicinteknisk 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Riktlinje: Barn 22 36 03 Vuxen 22 36 03 

Storlek: 45 x 36 x 3 cm  

Vikt: 2,5 kg 

Beskrivning: Flexiboard är ett tangentbord för personer som har svårt att använda ett vanligt 
tangentbord. Flexiboarden är ett tangentbord som man själv bestämmer 
tangenterna på. "Tangenten" är egentligen en bild på ett pappersöverlägg. När 
man trycker på en bild på Flexiboard händer det som bestämt ska hända i datorn, 
t ex att en symbol visas på skärmen. Man kan enkelt byta mellan olika överlägg. 
Eftersom Flexiboard automatiskt känner av vilket överlägg som ligger på kan 
användaren självständigt byta överlägg. Överläggen kan innehålla olika bilder, 
symboler och text. Programvaran för Flexiboard fungerar på alla aktuella 
Windows-versioner. 

  

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-03-Tangentbord/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-03-Tangentbord/
javascript:__doPostBack('ctl00$MC$sgcMain$ucItemSearchResult$resultGridView$ctl02$LinkButtonCodeResult','')
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-03-Tangentbord/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-03-Tangentbord/
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Tangentbord 

Trådlöst Bluetooth minitangentbord till surfplatta 
Leverantör: Frölunda Data  

 

Lev. art.nr: 35701149 

Sesam nr: 45757 

Medicinteknisk 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Riktlinje: Barn 22 36 03 Vuxen 22 36 03 

Storlek: Litet 

Beskrivning: Anpassat, trådlöst minitangentbord till ios och android med förstorade tangenter 
som är särskilt framtaget för att möjliggöra för användare med synnedsättningar 
och/eller svårigheter med finmotoriken att kunna skriva på ios- och android-
enheter. 

Alternativa inmatningsenheter 

PCEye med TD Control 
Leverantör: Tobii Dynavox 

 

Lev. art.nr: 111100 – endast TD Control 

111101 – med TD Control, Communicator och 
Accessible Apps 

Sesam nr: -  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 22 36 12 Vuxen 22 36 12 

Beskrivning: Fristående ögonstyrning som är kompatibel med Windowsdatorer. Fungerar på 
skärmar upp till 27”. Programvaran TD Control ingår men går även att beställa 
med Communicator och Accessible Apps. 

  

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-03-Tangentbord/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-03-Tangentbord/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-12/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-12-Alternativa-inmatningsenheter1/
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Alternativa inmatningsenheter 

Hiru Eyetracker 
Leverantör: Frölunda Data 

 

Lev. art.nr: 203511030 

Sesam nr: -  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 22 36 12 Vuxen 22 36 12 

Beskrivning: Hiru är en IR- baserad eyetracker som kan anpassas och användas till olika 
plattformar (ex. ios och windows). Programvaran EasyClick ingår. OBS! 
Dator/platta ingår ej. 

Oskol 
Leverantör: Frölunda Data 

 

Lev. art.nr: 203511020 – till iPad Pro 12,9” 

203511021 – till Microsoft Surface Pro 12,3” 

Sesam nr: -  

Medicinteknisk 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☒ Ja ☐ Nej 

Riktlinje: Barn 22 36 12 Vuxen 22 36 12 

Beskrivning: Skal som används ihop med Hiru Eyetracker. Passar till antingen iPad Pro 12,9” 
eller Microsoft Surface Pro 12,3” 

Inmatningstillbehör 

Joy Cable 
Leverantör: Picomed 

 

Lev. art.nr: 1825802 

Sesam nr: 39105 

Medicinteknisk 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Riktlinje: Barn 22 36 15 Vuxen 22 36 15 

Beskrivning: Kontaktadapter för anslutning av 2 manöverkontakter som ansluts till datorns 
USB-port. Med den medföljande programvaran “Switch Driver” kan alla program 
kontaktstyras. Kontakterna kan simulera tangentbord, musklick och 
musförflyttningar. Individuella inställningar kan konfigureras. 

 

 

 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-12/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-12-Alternativa-inmatningsenheter1/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-12/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-12-Alternativa-inmatningsenheter1/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-15-Inmatningstillbehor/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-35-15-Inmatningstillbehor/
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Inmatningstillbehör 

APPlicator 
Leverantör: Frölunda Data 

 

Lev. art.nr: 230020200 

Sesam nr: 39326 

Medicinteknisk 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Riktlinje: Barn 22 36 15 Vuxen 22 36 15 

Beskrivning: En trådlös kontaktlåda med fyra programmerbara uttag för kontakter. Ger 
möjlighet att styra appar (kontaktstyrda), musik- och bilder med kontakter. 
APPlicator kommunicerar med iPad via bluetooth-funktionen och är enkel att 
ställa in samtidigt som den har funktionalitet för att tillgodose olika behov. 

AmAneo BTi / blåtand 
Leverantör: Picomed/Frölunda Data 

          

Lev. art.nr: iPad/iPhone: 1828588 

Windows: 211009238 

Sesam nr: iPad/iPone: 46771,  

Windows: 48788 

Medicinteknisk 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Riktlinje: Barn 22 36 15 Vuxen 22 36 15 

Beskrivning: AMAneo BTi / Blåtand gör det möjligt att styra en iPad/iPhone eller windowsdator 
med mus/huvudmus/joystick. Utöver möjligheten att styra en 
iPad/iPhone/windowsdator med ett pekdon kan också skakningar motverkas och 
på så sätt möjliggöra t.ex. en person med tremor att styra sin 
iPad/iPhone/windowsdator. Dwellklick kan ställas in så att pekdonet automatiskt 
gör ett klick där man stannar på skärmen. 

  

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-15-Inmatningstillbehor/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-35-15-Inmatningstillbehor/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-15-Inmatningstillbehor/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-35-15-Inmatningstillbehor/
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Inmatningstillbehör 

SimplyWorks Receive:2 
Leverantör: Frölunda Data 

 

Lev. art.nr: 230030602 

Sesam nr: - 

Medicinteknisk 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Riktlinje: Barn 22 36 15 Vuxen 22 36 15 

Beskrivning: SimplyWorks Receive 2 är en trådlös USB-mottagare som kan användas 
tillsammans med alla SimplyWorks trådlösa produkter. Fungera med både PC 
och Mac. Det är även möjligt att använda SimplyWorks Receive 2 på en iPad 
med tillbehöret iPad USB-adapter för iPad 2/3/4 från Apple. Tillsammans med 
SimplyWorks trådlösa switchar kan du kontaktstyra din iPad. 

Blue 2 switch 
Leverantör: Frölunda Data 

  

Lev. art.nr: 233310327 

Sesam nr: 41514 

Medicinteknisk 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Riktlinje: Barn 22 36 15 Vuxen 22 36 15 

Storlek: 16.3 × 7 × 2 cm 

Beskrivning: Blue2 ger dig tillgång till alla appar som har stöd för kontaktstyrning och drar nytta 
av inställningarna för reglagestyrning i iPad, iPhone och andra hårdvaror med 
bluetooth. Blue2 ansluts trådlöst till din hårdvara via Bluetooth. Därefter kan man 
använda dess 2 inbyggda switchar för att styra alla kontaktanpassade 
appar/program. Vill man så går det även att ansluta trådbundna externa switchar 
med 3.5mm audioplug (t.ex. Jelly Bean) som då ersätter de inbyggda switcharna. 

 

 

 

 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-15-Inmatningstillbehor/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-35-15-Inmatningstillbehor/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-15-Inmatningstillbehor/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-35-15-Inmatningstillbehor/
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Hjälpmedel för att positionera skärmpekare och för att välja objekt på bildskärmen 

Origin HeadMouse Nano 
Leverantör: Tobii Dynavox 

 

Lev. art.nr: 12005055 

Sesam nr: 49003 

Medicinteknisk 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Riktlinje: Barn 22 36 21 och Vuxen 22 36 21 

Beskrivning: Huvudmusen följer huvudrörelser, så att du kan använda en rad elektroniska 
enheter hands-free. Den kopplas in via USB till datorer, surfplattor eller en 
samtalsapparat. 

Quha Zono 
Leverantör: Picomed 

 

Lev. art.nr: 1828720 

Sesam nr: 49789 

Medicinteknisk 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Riktlinje: Barn 22 36 21 och Vuxen 22 36 21 

Beskrivning: En trådlös gyromus med olika 
monteringsalternativ. Den är kalibrerad vid 
leverans för att fästas på glasögonen men kan 
även styras med foten, armen eller annan 
kroppsdel där det finns en fungerade rörlighet 
som kan kontrolleras. Den har en aktiv 
batteritid på 60 timmar. 

IntegraMouse munstyrning 
Leverantör: Frölunda Data 

 

Lev. art.nr: F1253 xx 

Sesam nr: 20359 

Medicinteknisk 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Riktlinje: Barn 22 36 21 och Vuxen 22 36 21 

Beskrivning: Ett alternativt styrsätt som ersätter en fullvärdig datormus. Manövreras helt och 
hållet med munnen - små läpprörelser och sug/blås ger alla musfunktioner. 
Ansluts via USB. 

 

 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-09/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-12-Alternativa-inmatningsenheter/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-09/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-12-Alternativa-inmatningsenheter/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-09/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-12-Alternativa-inmatningsenheter/
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Hjälpmedel för att positionera skärmpekare och för att välja objekt på bildskärmen 

Mini Joystick USB 
Leverantör: Picomed 

 

Lev. art.nr: 1828136 

Sesam nr: 44804 

Medicinteknisk 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Riktlinje: Barn 22 36 21 och Vuxen 22 36 21 

Beskrivning: En liten och lätt joystick som kräver mindre än 10g styrka för att manövrera den. 
Den ansluts med USB-port och fungerar som mus. Externa kontakter ansluts för 
hö/vä klick. Inställningar av hastighet mm kan göras i konfigurationsprogrammet 
som kan laddas ner. 

Trackball CST Max KidTrac 
Leverantör: Frölunda Data 

 

Lev. art.nr: 225013500 

Sesam nr: - 

Medicinteknisk 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Riktlinje: Barn 22 36 21 och Vuxen 22 36 21 

Storlek: 17.1 × 9.5 × 5 cm 

Kulans diameter: 5.7cm 

Beskrivning: Trackball CST Max KidTrac har samma funktion som en vanlig mus men 
hanteras omvänt, på så vis att den står still medan man istället rör på kullan 
genom att “rulla” på ovansidan. Trackball CST Max KidTrac är en rejält tilltagen 
trackball med en stor rund kula och stora knappar med specialfunktioner. 
Trackball CST Max Trac har 3 knappar; den vänstra motsvarar vänster musklick, 
mittenknappen är en “låsknapp” för att slippa hålla vänstra knappen nedtryckt när 
man t.ex. ska dra ett objekt eller rita. Den högra knappen motsvarar höger 
musklick. Trackball CST Max KidTrac är särskilt framtagen för att passa små barn 
med dess pedagogiskt olikfärgade (blå, grön, röd) knappar och gula kula. 
Anslutning sker via USB, men det medföljer även en adapter som gör det möjligt 
att koppla in till den äldre PS/2-standarden 

  

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-09/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-12-Alternativa-inmatningsenheter/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-09/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-12-Alternativa-inmatningsenheter/
https://www.google.se/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.picomed.se%2Fprodukt%2Fmini-joystick-usb%2F&psig=AOvVaw3tgSOufc7FMX6HUIsq2KvS&ust=1583489276455000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODw3bCLg-gCFQAAAAAdAAAAABAG
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Hjälpmedel för att positionera skärmpekare och för att välja objekt på bildskärmen 

Trackball CST Max Trac 
Leverantör: Frölunda Data 

 

Lev. art.nr: 225011500 

Sesam nr: 41104 

Medicinteknisk 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Riktlinje: Barn 22 36 21 och Vuxen 22 36 21 

Storlek: 17.1 × 9.5 × 5 cm 

Kulans diameter: 5.7 cm 

Beskrivning: Trackball CST Max Trac har samma funktion som en vanlig mus men hanteras 
omvänt, på så vis att den står still medan man istället rör på kullan genom att 
“rulla” på ovansidan. Trackball CST Max Trac är en rejält tilltagen trackball med 
en stor rund kula och stora knappar med specialfunktioner. Trackball CST Max 
Trac har 3 knappar; den vänstra motsvarar vänster muslick, mittenknappen är en 
“låsknapp” för att slippa hålla vänstra knappen nedtryckt när man t.ex. ska dra ett 
objekt eller rita. Den högra knappen motsvarar höger musklick. 

Optimax Trackball 
Leverantör: Frölunda Data 

 

Lev. art.nr: 230012000 

Sesam nr: - 

Medicinteknisk 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Upphandlad 
produkt 

☐ Ja ☒ Nej 

Riktlinje: Barn 22 36 21 och Vuxen 22 36 21 

Beskrivning: Optimax Trackball är en trådlös styrkula som är specifikt utformad för användare 
med motoriska svårigheter. Med sin optiska teknik ger den exakt kontroll över 
muspekaren. Den stora styrkulan rullar friktionsfritt och kräver endast marginell 
beröring. Optimax Trackball har en räckvidd på över 10 meter och kan användas 
som en stationär eller handhållen enhet.  

 

https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-09/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-12-Alternativa-inmatningsenheter/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-barn-och-unga-/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-09/
https://www.regionvarmland.se/vardgivarwebben/vard-och-behandling/Habilitering-rehabilitering-och-hjalpmedel/Hjalpmedelsservice/Riktlinjer-for-forskrivning-av-hjalplmedel-vuxna/22-Hjalpmedel-for-kommunikation-och-information/22-36-12-Alternativa-inmatningsenheter/

