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Styrsätt - sortimentsöversikt  
 

 
Illustration: Majsan Sundell   

 

  Pekdon datormöss   

Beskrivning: Hjälpmedel för den som har svårt att hantera standardmus till dator eller att peka på surfplatta eller mobil. Här 
presenteras alternativ som rullboll, joystick, huvudstyrning och ögonstyrning. Alla hjälpmedel fungerar till datorer. En del hjälpmedel 
fungerar till surfplatta och smartphone beroende på om det är en iOS eller Android produkt. Adapter behövs då för anslutning.  

Tangentbord 

Beskrivning: Hjälpmedel för den som har svårt att hantera standardtangentbord till dator eller att peka på tangentbordet på surfplatta 
eller smartphone. För surfplatta och smartphone rekommenderas i första hand alternativ på öppna marknaden.  

Manöverkontakt och alternativa inmatningsenheter 

Beskrivning: Hjälpmedel som består av olika enheter som kopplas samman för att t ex ersätta ett eller flera tryck på tangentbord, 
utföra musens klickfunktioner eller hantera surfplatta eller smartphone.   
 
 
 
 

Här presenteras hjälpmedel för den som pga motoriska svårigheter har svårt att hantera dator, smartphone eller 
surfplatta. Hjälpmedel som visas är de som i första hand finns att förskriva från Centrum för hjälpmedel. Förskrivare 
kontaktar konsulent på Centrum för hjälpmedel för rådgivning kring hjälpmedel som inte finns upptagna i översikten. 
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Pekdon datormöss - rullboll 
 

Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

Kensington Expert Mouse   
 

 

Förskrivning 
Kontakta konsulent för förskrivning  
 
Avgift 
Abonnemangsavgift  
 
Artikelnummer 
21621 
 
Pris 
ca 1 100 kr 
 

Rullbollen har 4 programmerbara knappar. Det går att välja 
vilken knapp som ska vara t ex vänsterklick. Runt kulan finns 
ett skrollhjul Med skrollhjulet går det att skrolla i dokument och 
på hemsidor.  
 
Drivrutin krävs för att programmera knapparna. 
 

n-Abler Pro Trackball 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Förskrivning 
Kontakta konsulent för förskrivning  
 
Avgift 
Abonnemangsavgift  
 
Artikelnummer 
53715 
 
Pris 
3 100 kr 
 

Rullbollen har nedsänkta knappar för vänster- och högerklick, 
dubbelklick samt klicka och dra. En skrollknapp motsvarar 
funktionen av skrollhjul.  
 
Uttag för anslutning av 
manöverkontakter för 
vänster- och högerklick. 
 
Rullbollen går att 
programmera för att kunna 
placeras i olika riktningar.     
 
 
 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 
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Pekdon datormöss - joystick 
 

Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

BlueLine Joystick, 
Bluetooth 

 
 

Förskrivning 
Kontakta konsulent för förskrivning  
 
Avgift 
Abonnemangsavgift  
 
Artikelnummer 
63237 
 
Pris 
3445 kr 
 

Lättgående trådlös joystick. För personer med liten kraft och 
litet rörelseomfång. 
 
Ansluts via Bluetooth till PC, MAC, iPad, iPhone eller annan 
apparat med Bluetooth 
 
Levereras med utbytbara grepp: liten knopp, T-handtag och 
stor gummiboll. 
 
Färgmärkta knappar för vänster-, höger-, dubbel- och låsklick. 

n-ABLER Pro Joystick  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Förskrivning 
Kontakta konsulent för förskrivning  
 
Avgift 
Abonnemangsavgift  
 
Artikelnummer 
57911 
  
Pris 
3 900 kr 

Joysticken har nedsänkta knappar för vänster- och högerklick, 
dubbelklick samt klicka och dra. En skrollknapp motsvarar 
funktionen av skrollhjul.  
  
Uttag för anslutning av 
manöverkontakter för 
vänster- och högerklick. 
 
Joysticken går att 
programmera för att kunna 
placeras i olika riktningar.     
 
 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 
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Pekdon datormöss - huvudstyrning 
 

Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

Headmouse Nano 
 

 
 
 
 
 
 

Förskrivning 
Förskrivning efter utprovning med 
konsulent   
 
Avgift 
Abonnemangsavgift  
 
Artikelnummer 
55991 Headmouse Nano 
 
Pris 
9 650 kr  

En mottagare placeras på skärmen. Muspekaren styrs med 
huvudrörelser genom en självhäftande reflex fäst på t ex 
glasögonbåge, direkt i pannan eller en keps.  
 
Huvudmusen läser av reflexens rörelser. Musklick sker med 
en manöverkontakt eller ett automatiskt klick via en 
programvara.  
 
För att skriva text används ett skärmtangentbord.  
Läs mer om skärmtangentbord under: 
Hjälpmedelsöversikt > Styrsätt > Anpassningar i dator > 
Hjälpmedelsinställningar i Windows 10 
 
 
 
Exempel på placering av reflex för Headmouse: 
 
På glasögonbågen I pannan På keps 
 

 
 
 

 

 
 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 
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Pekdon datormöss - huvudstyrning 
 

Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

Quha Zono 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Mottagare i USB-port  
 
 
 
 
 

Förskrivning 
Förskrivning efter utprovning med 
konsulent   
 
Avgift 
Abonnemangsavgift  
 
Artikelnummer 
63235 
 
Pris 
12 350 kr 

Trådlös mus Quha Zono har en gyroskop sensor som känner 
av användarens rörelser. Består av sändare och mottagare. 
Kan styras med huvud eller annan del av kroppsdel med 
fungerande rörlighet som kan kontrolleras. 
 
Musklick kan ske med manöverkontakter eller med autoklick 
efter en förinställd tid. 
 
För att skriva text används ett skärmtangentbord.  
Läs mer om skärmtangentbord under : 
Hjälpmedelsöversikt > Styrsätt > Anpassningar i dator > 
Hjälpmedelsinställningar i Windows 10 
 
Det finns olika alternativ för montering av sändare: 
  

 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 
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Pekdon datormöss - ögonstyrning 
 

Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

PCEye 5  
with Computer Control 
 

 
 

 
Accessory SwitchIT USB-C  
Switch Adapter, 
Ingångar för 2st 3,5 mm kontakter 

 
 
 
 
 
 
 

Förskrivning 
Förskrivning efter utprovning med 
konsulent   
 
Avgift 
Abonnemangsavgift  
 
Artikelnummer 
60555 
 
Pris 
10 800 kr 
 
  
 
 
 
Artikelnummer 
61233 
 
Pris 
1 480 kr  

Ögonstyrningsenhet passar användare med mycket 
begränsad rörelseförmåga. Användaren styr datorn genom  
att titta på skärmen. Ögonstyrningen sänder ut en signal som 
reflekteras tillbaka till datorns skärm. 
 
Ögonstyrningsenhet ansluts till datorns USB-port. Fungerar 
både till bärbar dator samt på extern skärm. Ger möjlighet till 
åtkomst av datorns alla funktioner. Surfa på nätet, håll kontakt 
på sociala medier, skapa dokument mm. 
 
Kan användas på skärmar upp till 27”. 
 
Ögonstyrningsenheten fästs på skärmens framkant.  
 
 
 
 
Med en switch adapter kan extern manöverkontakt kopplas in 
vilket ger möjlighet att aktivera funktioner manuellt i stället för 
med blicken.   
 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 
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Pekdon datormöss- samtalsapparat avancerad med ögonstyrning 
 

Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

I-13 
 

 

Förskrivning 
Förskrivs efter utprovning med 
konsulent 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
59811 
 
Pris 
ca 65 000 kr 
  

 Stationär/monteringsbar kommunikationsapparat 

 Operativsystem: Windows  

 Programvaror som ingår: TD Snap, Communicator 5, 
TD Control och Snap Scene 

 Manövermetoder: Pek mot touchskärm, muspekare, 
kontaktstyrning och ögonstyrning 

 Skärmstorlek: 13” 

 Vikt: 2 300 g 

 Batteritid: 6,5 timmar 

 MDR-märkt 

I-16 
 

 
 

Förskrivning 
Förskrivs efter utprovning med 
konsulent 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
59812 
 
Pris 
ca 67 000 kr 
  

 Stationär/monteringsbar kommunikationsapparat 

 Operativsystem: Windows  

 Programvaror som ingår: TD Snap, Communicator 5, 
TD Control och Snap Scene 

 Manövermetoder: Pek mot touchskärm, muspekare, 
kontaktstyrning och ögonstyrning 

 Skärmstorlek: 16” 

 Vikt: 2 700 g 

 Batteritid: 6,5 timmar 

 MDR-märkt 
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Pekdon datormöss – samtalsapparat avancerad med ögonstyrning 
 

Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

TD Pilot 
 

 

Förskrivning 
Förskrivs efter utprovning med 
konsulent 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
62518 
 
Pris 
ca 67 800 kr 
  

 Bärbar kommunikationsapparat 

 Operativsystem: iOS 

 Programvaror som ingår: TD Talk och TD Snap 

 Manövermetoder: Pek mot touchskärm, muspekare och 
ögonstyrning 

 Skärmstorlek: 13” 

 Vikt: 2 000 g 

 Batteritid: 10 timmar 

 MDR-märkt 
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Tangentbord 
 

Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

Tangentbordsöverlägg i 
metall G&T med 
tangentbord  
 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
60487 
 
Pris 
3 800 kr 
 

Tangentbord med fastskruvat överlägg/raster i metall. 
 
Tangentbord med överlägg kan underlätta om det är svårt att 
träffa rätt tangent eller om det ofta blir oönskade repetitioner 
av en tangent.  
 
Det går att vila handen mot tangentbordet och “söka” fram rätt 
tangent. Då överlägget ligger med distans mot tangenterna 
skapar det små hål över varje tangent, som gör det betydligt 
svårare att trycka ner fel tangent av misstag. 
 
Läs mer om anpassningar som kan göras i Windows för att 
förhindra tangentrepetitioner under: 
Hjälpmedelsöversikt > Styrsätt > Anpassningar i dator > 
Hjälpmedelsinställningar i Windows 10 
 
 
 

Tangentbordsöverlägg 
Mini/TY m tangentbord 
 

 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
15824 
 
Pris 
2 995 kr 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 
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Tangentbord 
 

Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

Clevy 2 tangentbord färger  

 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
48454 
 
Pris 
1 750 kr 

Tangenterna är fyra gånger större än de på ett vanligt 
tangentbord. Dessutom är symbolerna på tangenterna 
förstorade så att det är lättare att identifiera de olika 
bokstäverna och siffrorna. 
 
Färgkodningen hjälper till att skilja mellan bokstäver, siffror 
och andra funktioner.  
 
Antalet tangenter på Clevy 2 tangentbord färger är betydligt 
färre (68) än på ett vanligt tangentbord. De tangenter som 
används sällan (F1-F12, PrtSc, Scroll lock, Pause, Insert och 
numeriska delen) är borttagna för att användaren skall kunna 
fokusera på de tangenter som är viktigast för att skriva.  
 
 

Clevy 2 tangentbord 
kontrast 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift 
 
Artikelnummer 
51809 
 
Pris 
1 990 kr   

Tangenterna är fyra gånger större än de på ett vanligt 
tangentbord. Dessutom är symbolerna på tangenterna 
förstorade så att det är lättare att identifiera de olika 
bokstäverna och siffrorna. 
 
Antalet tangenter på Clevy 2 tangentbord kontrast är betydligt 
färre (68) än på ett vanligt tangentbord. De tangenter som 
används sällan (F1-F12, PrtSc, Scroll lock, Pause, Insert och 
numeriska delen) är borttagna för att användaren skall kunna 
fokusera på de tangenter som är viktigast för att skriva.  
 
 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 
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Tillbehör till Tangentbord 
 

Överlägg till Clevy 2 
tangentbord 

Dekaler gul-svarta till 
tangentbord 

Dekaler vit-svarta till 
tangentbord 

Dekaler svart-vita till 
tangentbord  

     
 

   
 

Överlägg till Clevy 2 tangentbord. Svarta bokstäver på gult underlag. 
 
Självshäftande etiketter i plast till 
samtliga tangenbordets tangenter. 
 
Versala bokstäver. 
 

Svarta bokstäver på vitt underlag. 
 
Självshäftande etiketter i plast till 
samtliga tangenbordets tangenter. 
 
Versala bokstäver. 

Vita bokstäver på svart underlag. 
 
Självshäftande etiketter i plast till 
samtliga tangenbordets tangenter. 
 
Versala bokstäver. 

Artikelnummer  
48453  
 

Artikelnummer  
53056 

Artikelnummer 
53057 

Artikelnummer  
53058  

Pris  
1 990 kr 

Pris  
180 kr 

Pris 
180 kr  

Pris 
180 kr  
 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 
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Manöverkontakt och alternativa inmatningsenheter  
 

Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

Jelly Bean med Twist, 
Manöverkontakt, 
storlek Ø 6 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Avgift 
Ingen 
 
Artikelnummer 
45953 
 
Pris 
495 kr 

Levereras med 4 utbytbara lock i färgerna rött, gult, blått och 
grönt. 
 
Storlek: Ø 6 cm  

Big Red med Twist 
 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Avgift 
Ingen  
 
Artikelnummer 
45417 
 
Pris 
570 kr 
 

Levereras med 4 utbytbara lock i färgerna rött, gult, blått och 
grönt. 
 
Storlek: Ø 12 cm 
 
 
 
 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 
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Manöverkontakt och alternativa inmatningsenheter  
 

Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

Buddy Button  
 

 
 
 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Avgift 
Ingen  
 
Artikelnummer 
50654  grön 
50655  blå 
50656  röd 
50657  gul 
 
Pris 
800 kr 

Storlek: Ø 6,3 cm 

Specs Switch, 
Manöverkontakt  Ø 3,5 cm 
 

 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM 
 
Avgift 
Ingen 
 
Artikelnummer 
15382  röd 
15762  grön 
15763  gul 
15764  blå 
 
Pris 
495 kr 

Specs Switch manöverkontakt levereras med tre olika 
fästanordningar:  
kardborrband, fäste från undersidan och fästkant. 
 
Storlek: Ø 3,5 cm 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 

  



       2023-05-04 

 

       14/17 

Manöverkontakt och alternativa inmatningsenheter  
 

Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

SimplyWorks Switch  

 

 
SimplyWorks Receive 
 
  

Förskrivning 
Kontakta konsulent för förskrivning  
 
Avgift 
Ingen 
 
Artikelnummer 
51797 Switch 75 grön 
56091 Switch 75 röd 
51798 Switch 125 röd 
50041 Receive  
 
Pris 
790 kr Switch  
615 kr Receive 

SimplyWorks kontakt är en trådlös manöverkontakt med  
10 meters räckvidd.  
 
Den finns i två olika storlekar, Ø 7,5 eller 12,5 cm.  
 
För att SimplyWorks Switch ska fungera måste den paras med 
en mottagare, en SimplyWorks Receive.  
 
Kontakten kan bl a användas tillsammans med en dator för att  
t ex utföra klickfunktioner som vänster- eller högerklick.  
 
Det går enkelt att välja vilken funktion kontakten ska ha. På 
baksidan av kontakten finns en lista över möjliga val.  

Bilden visar ett urval av 
andra manöverkontakter. 

 

Förskrivning 
Kontakta konsulent för förskrivning  
 
Avgift 
Ingen 
 
Artikelnummer 
Beroende på manöverkontakt 
 
Pris 
500 – 2 700 kr 

Det finns flera modeller av manöverkontakter som inte 
beskrivs i denna översikt. 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 
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Manöverkontakt och alternativa inmatningsenheter  
 

Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

iSwitch  
 

 

Förskrivning 
Förskrivningsbar i webSESAM  
 
Avgift 
Abonnemangsavgift  
 
Artikelnummer 
52043  röd 
52044  gul 
 
Pris 
1 525 kr 
 

iSwitch och Applicator gör det möjligt att med kontakter styra 
appar, spela musik och visa bilder i en iPad, iPhone eller 
dator. Ansluts trådlöst via Bluetooth.  
 
Det går även att styra Androidenheter. Funktionaliteten kan 
skifta beroende på Androidversion eller märke på enhet. 
Anslutning till dator är möjligt om Bluetooth är tillgängligt i 
datorn. 
 
För att styra en app måste appen vara anpassad för 
kontaktstyrning.  
  
Externa manöverkontakter kan anslutas och programmeras 
individuellt till önskade funktioner. Programmeringen sker i 
iSwitch respektive Applicator.  
 
iSwitch – fungerar som 1 (en) kontakt. En till två externa 
manöverkontakter kan anslutas  
 
Applicator - En till fyra externa manöverkontakter kan 
anslutas  

Applicator 
 
 

Förskrivning 
Kontakta konsulent för förskrivning  
 
Avgift 
Abonnemangsavgift  
 
Artikelnummer 
48764 
 
Pris 
1 525 kr  
 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 
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Manöverkontakt och alternativa inmatningsenheter  
 

Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

USB Switch 
Universalkontakt  
 

 

Förskrivning 
Kontakta konsulent för förskrivning 
 
Avgift 
Abonnemangsavgift  
 
Artikelnummer 
58676 
 
Pris 
995 kr 
 

USB Switch Universalkontakt gör det möjligt att styra 
kommandon som motsvarar funktioner hos datormöss och 
tangentbord som vänsterklick, Enter, mellanslag, pil 
höger/vänster mm.  
 
Externa manöverkontakter kan anslutas och programmeras 
individuellt till önskade funktioner. Programmeringen sker i 
USB Switch Universalkontakten.  
  
USB Switch Universalkontakt ansluts i dator eller  
Androidenhet. I den senare krävs USB omkopplare.  
Fungerar inte i iOS-enhet.       
 
USB Switch Universalkontakt fungerar som 1 (en) kontakt.  
En till två externa manöverkontakter kan anslutas.   
 

Kontaktlåda USB  
 

Förskrivning 
Kontakta konsulent för förskrivning  
 
Avgift 
Abonnemangsavgift  
 
Artikelnummer 
58228 
 
Pris 
1 290 kr 
 

Används när USB Switch Universalkontakt är otillräcklig. 
 
Kontaktlåda USB ansluts i dator eller Androidenhet. I den 
senare krävs Micro USB omkopplare. Fungerar inte i  
iOS-enhet.  
 
Kräver programvara i dator för programmering. Det går att 
programmera kombinationer av musklick, tangenttryckningar 
och makron för specifika programfunktioner.    
 
Koppla in upp till sex trådbundna manöverkontakter.  
Via adapter kan ytterligare sex kontakter kopplas till. 

Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 
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Styra dator, smart telefon eller surfplatta med kontakt  Jämförelse mellan produkter 
 
 

   

 

iSwitch APPlicator USB Switch universalkontakt Kontaktlåda USB 

  

Enhet 

 

Antal funktioner Bluetooth Anslutning 

iOS 

Anslutning 

Android 

Anslutning 

dator 

Musklick Inställningar  

göra ändringar 
Laddning 

krävs 

iSwitch 

 

iSwitch +  

2 externa kontakter 

 

ja  ja ja 

kan skifta 

beroende på 

modell 

 

om Bluetooth 

är tillgänglig 

 

nej i enhet ja 

APPlicator 4 externa kontakter 

 

ja ja ja 

kan skifta 

beroende på 

modell 

 

om Bluetooth 

är tillgänglig 

 

 

nej i enhet ja 

USB Switch 

universalkontakt 

USB Switch +  

2 externa kontakter 

 

nej nej ja 

kräver USB- 

omkopplare 

 

ja ja 

vänster- och 

högerklick 

 

i enhet nej 

strömförsörjs 

via dator 

Kontaktlåda 

USB 

 

6 externa kontakter 

+ ytterligare 6 med 

adapter 

 

nej nej nej ja ja 

default vä/hö 

 

kräver 

programvara i 

dator 

nej 

strömförsörjs 

via dator 

 
Klicka här för att komma tillbaka till Indelningslistan. 


