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Hjälpmedelsområde - Alternativ telefoni 
 

 
Illustration: Majsan Sundell  

 

 

  Totalkonversationer 

Beskrivning:    Totalkonversation kan användas som både bildtelefon och texttelefon. 

Alternativ telefoni - dövblindhet 

Beskrivning:    Specialanpassat program för personer som använder t.ex. högkontrast, punktläsare eller förstoringsprogram. 

Gratisalternativ 

Beskrivning:    Det finns en mängd bildtelefonprogram som är gratis och kan laddas hem från Internet. 

Här visas de hjälpmedel som i första hand finns att få förskrivna från Centrum för hjälpmedel. Det kan finnas fler 
alternativ och artiklar än de som visas här. 
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Totalkonversation  
 

Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

myMMX 
 

 

Förskrivning 
Via egen vårdbegäran till 
handläggare eller förskrivare för 
alternativ telefoni på Centrum för 
hjälpmedel  
 
Pris 
6 000-34 000 kr 

Totalkonversationsprogramvara som möjliggör för funktionen 
att ringa till andra bildtelefoner/texttelefoner med SIP-adress. 
 
myMMX finns för dator, surfplatta eller smart telefon. 
 
Konto/SIP köps tillsammans med hårdvara (endast bärbar 
dator) eller endast som konto för användning på privat dator, 
surfplatta eller telefon. 
 
Kontot går att använda på flera enheter men endast en enhet i 
taget. 
 
Förlängning går att köpa för antingen ett, två eller tre år. 
 
Mer info på: nwise.se 

T-meeting 
 

 

Förskrivning 
Via egen vårdbegäran till 
handläggare eller förskrivare för 
alternativ telefoni på Centrum för 
hjälpmedel  
 
Pris 
11 000 – 58 000 kr 

Totalkonversationsprogramvara som möjliggör för funktionen 
att ringa till andra bildtelefoner/texttelefoner med SIP-adress. 
 
T-meeting finns för dator, surfplatta eller smart telefon. 
 
Konto/SIP köps tillsammans med hårdvara (endast bärbar 
dator) eller endast som konto för användning på privat dator, 
surfplatta eller telefon. 
 
TM-PC Standard och Flerpart 
TM-Touch iOS 
TM-Mobile iOS 
TERA-Touch iOS  - För textade telefonsamtal till alla 
telefonnummer. 

https://nwise.se/
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TERA-Mobile iOS  - För textade telefonsamtal till alla 
telefonnummer. 
TM-Mobile Android  
TM-Touch Android 

 
Kontot låses till specifik enhet.  
 
Förlängning går att köpa för antingen ett, två eller tre år. 
 
Mer info på: tmeeting.se 

eCtouch 
 

 

Förskrivning 
Via egen vårdbegäran till 
handläggare eller förskrivare för 
alternativ telefoni på Centrum för 
hjälpmedel  
 
Pris 
8 000 – 35 000 kr 

Totalkonversationsprogramvara som möjliggör för funktionen 
att ringa till andra bildtelefoner/texttelefoner med SIP-adress. 
 
eCtouch finns för dator, surfplatta eller smart telefon. 
 
Konto/SIP köps tillsammans med hårdvara (endast bärbar 
dator) eller endast som konto för användning på privat dator, 
surfplatta eller telefon. 
 
Kontot låses till specifik enhet. 
 
Förlängning går att köpa för antingen ett, två eller tre år. 
 
Mer info på: ectouch.se  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tmeeting.se/
https://www.ectouch.se/
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Varsebox Notify USB-alert 

 
 

 

 

Varsebox (Cisco ATA191) 
används för koppling mellan 
bildtelefon och befintligt 
varseblivningssystem. Fungerar 
med T-meeting och eCtouch. 
 

NOT!FY 2 används för koppling 
mellan eCtouch och till befintligt 
varseblivningssystem  

USB-adapter som gör det 
möjligt att koppla ihop vissa 
bildtelefoner med befintligt 
varseblivningssystem. 
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Alternativ telefoni - dövblindhet  
 

Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

myMMX db 
 

 

Förskrivning 
Via egen vårdbegäran till 
handläggare eller förskrivare för 
alternativ telefoni på Centrum för 
hjälpmedel  
 
 
Pris 
9 000 – 44 000 kr 

Totalkonversation myMMX db för PC 
 
Mobil app, specialanpassad dövblind PC-licens 
 
Totalkonversation programvara med bättre stöd för t.ex. 
punktdisplay 

 

T-meeting 
 

 

Förskrivning 
Via egen vårdbegäran till 
handläggare eller förskrivare för 
alternativ telefoni på Centrum för 
hjälpmedel  
 
 
 
Pris 
11 000 - 58 000 kr 

Ingen extra programvara krävs för db, programvaran för 
totalkonversation har inbyggt stöd för t.ex. punkdisplay 

eCtouch 
 

 

Förskrivning 
Via egen vårdbegäran till 
handläggare eller förskrivare för 
alternativ telefoni på Centrum för 
hjälpmedel  
 
 
 
Pris 
8 000 – 35 000 kr 

Ingen extra programvara krävs för db, programvaran för 
totalkonversation har inbyggt stöd för t.ex. punkdisplay 
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Varsebox Notify USB-alert 

 
  

 

Varsebox (Cisco ATA191) 
används för koppling mellan 
bildtelefon och befintligt 
varseblivningssystem. Fungerar 
med T-meeting och eCtouch. 
 

NOT!FY 2 används för koppling 
mellan eCtouch och till befintligt 
varseblivningssystem  

USB-adapter som gör det 
möjligt att koppla ihop vissa 
bildtelefoner med befintligt 
varseblivningssystem. 
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Gratisalternativ  
 

Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

PTS förmedlingstjänster 
 

 

Förskrivning 
Utbildning i hanterandet av PTS gratis 
förmedlingstjänster 
 
 
 
 
 
 
 
 

Läs mer om 

Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net 

Förmedlingstjänsten Texttelefoni.se 

Förmedlingstjänsten Teletal 

 

Gratisalternativ bildtelefon 

 

Förskrivning 
Utbildning i hanterandet av kostnadsfria 
appar. 
 
 
 
 
 
 

Det finns en mängd bildtelefonprogram som är gratis och kan 
laddas hem från Internet. 
Några av dessa gratisalternativ är: 
Skype  
Linphone 
Google Meet 
Facetime 
Messenger 
WhatsApp 

 

https://www.pts.se/sv/privat/telefoni/pts-inkluderande-telefonitjanster/bildtelefoni.net/
https://www.pts.se/sv/privat/telefoni/pts-inkluderande-telefonitjanster/texttelefoni.se/
https://www.pts.se/sv/privat/telefoni/pts-inkluderande-telefonitjanster/teletal/
https://www.skype.com/sv/
http://www.linphone.org/
https://apps.google.com/intl/sv/meet/
https://support.apple.com/sv-se/HT204380
https://www.messenger.com/
https://www.whatsapp.com/

