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Hjälpmedelsområde - Datorhjälpmedel syn  
 

 
 

Förstoringsprogram med eller utan talstöd 

Beskrivning:  Förstoringsprogram förstorar text på skärmen och kan även ha talsyntes. 

Skärmläsningsprogram 

Beskrivning:  Skärmläsningsprogram är program som gör det möjligt att läsa av text på skärmen med talsyntes och/eller punktskrift. 

Punktskriftsskärm 

Beskrivning:  Kan tillsammans med ett skärmläsningsprogram göra det möjligt att läsa det som står på bildskärmen som punktskrift. 

Punktskrivare 

Beskrivning:  Är ett hjälpmedel som gör det möjligt att skriva ut text på punktskrift. Ett konverteringsprogram krävs. 

 
Illustration: Majsan Sundell 

Här visas de hjälpmedel som finns att förskrivas från Syncentralen i Region Örebro län. För synärenden som anmäls 

till Sprida Kommunikationscenter från enheter/ personer utanför Region Örebro län kan annat sortiment bli aktuellt. 
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Förstoringsprogram med eller utan talstöd 
 

Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

Zoomtext 

  

Förskrivning 
Syncentralen anmäler ett ärende till 
Sprida Kommunikationscenter för 
behovsanalys, utprovning och 
utbildning. 
Syncentralen är förskrivare av dessa 
hjälpmedel i Sesam 2. 
 
Pris 
ca 5 000- 7 000 kr 

Zoomtext Magnifier 
Programmet är ett förstoringsprogram med variabel förstoring. 
Fungerar tillsammans med en PC. 
 
Zoomtext Magnifier Reader 
Programmet är ett förstoringsprogram med variabel förstoring 
och har stöd för talsyntes. Fungerar tillsammans med en PC. 
 

Supernova 

 

Förskrivning 
Syncentralen anmäler ett ärende till 
Sprida Kommunikationscenter för 
behovsanalys, utprovning och 
utbildning. 
Syncentralen är förskrivare av dessa 
hjälpmedel i Sesam 2. 
 
Pris 
ca 5 000- 7 000 kr 

Supernova Förstoring  
Programmet är ett förstoringsprogram med variabel förstoring. 
Fungerar tillsammans med en PC. 

 
Supernova Förstoring & Talstöd 
Programmet är ett förstoringsprogram med variabel förstoring 
och har stöd för talsyntes. Fungerar tillsammans med en PC. 
 

GuideConnect 

 

Förskrivning 
Syncentralen anmäler ett ärende till 
Sprida Kommunikationscenter för 
behovsanalys, utprovning och 
utbildning. 
Syncentralen är förskrivare av dessa 
hjälpmedel i Sesam 2. 
 
Pris 
ca 6 500 kr 

GuideConnect 
Programmet startar automatiskt när datorn slås på och 
användaren kommer aldrig i kontakt med Windows-miljön utan 
arbetar i ett annat gränssnitt.  
Programmet har förstoring och talstöd inbyggt. Man navigerar i 
tydliga menyer och väljer den funktion man vill arbeta med.. 
 

Klicka här för att komma tillbaka till indelningssida  

http://www.insyn.se/webshop/view/wwwdocs/thumb/thumb.php?src=/wwwdocs/_sites_media/pictures/swe/webshop/8/1772.jpg&w=800&h=600
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Skärmläsningsprogram 
 

Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

Zoomtext Fusion PRO 

 

Förskrivning 
Syncentralen anmäler ett ärende till 
Sprida Kommunikationscenter för 
behovsanalys, utprovning och 
utbildning. 
Syncentralen är förskrivare av dessa 
hjälpmedel i Sesam 2. 
 
Pris 
ca 18 000 kr 

Zoomtext Fusion PRO 
Programmet är både ett skärmläsningsprogram med stöd för 
talsyntes och punktskriftsskärm och ett förstoringsprogram 
med variabel förstoring. Fungerar tillsammans med en PC. 

Jaws 
 

 

Förskrivning 
Syncentralen anmäler ett ärende till 
Sprida Kommunikationscenter för 
behovsanalys, utprovning och 
utbildning. 
Syncentralen är förskrivare av dessa 
hjälpmedel i Sesam 2. 
 
Pris 
ca 16 000 kr 

Jaws 
skärmläsningsprogram med stöd för talsyntes och 
punktskriftsskärm. Fungerar tillsammans med en PC. 

Produkt 

 

Förskrivning 
Syncentralen anmäler ett ärende till 
Sprida Kommunikationscenter för 
behovsanalys, utprovning och 
utbildning. 
Syncentralen är förskrivare av dessa 
hjälpmedel i Sesam 2. 
 
Pris 
ca 11 000 kr 

Supernova förstoring & skärmläsning 
Programmet är både ett skärmläsningsprogram med stöd för 
talsyntes och punktskriftsskärm och ett förstoringsprogram 
med variabel förstoring. Fungerar tillsammans med en PC. 

Klicka här för att komma tillbaka till indelningssida  

http://www.insyn.se/webshop/view/wwwdocs/thumb/thumb.php?src=/wwwdocs/_sites_media/pictures/swe/webshop/643/1668.jpg&w=800&h=600
http://www.insyn.se/webshop/view/jaws-professional?prp=webshop/index/sk-rml-sare
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Punktskriftsskärm 
 

Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

Olika modeller 

 

Förskrivning 
Syncentralen anmäler ett ärende till 
Sprida Kommunikationscenter för 
behovsanalys, utprovning och 
utbildning. 
Syncentralen är förskrivare av dessa 
hjälpmedel i Sesam 2. 
 
Pris 
ca 35 000- 50 000 kr 

En punktskriftsskärm kan variera i längd från korta modeller på 
t.ex. 14 tecken till längre modeller på t.ex. 40 tecken.  
 
Olika modeller har också olika möjliga funktioner.  
 
Här visas några modeller som är 40 tecken  

Klicka här för att komma tillbaka till indelningssida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2021-05-27 

 

       5/5 

Punktskrivare 
 

Produktnamn Information om förskrivning Produktbeskrivning 

Olika modeller 

 

Förskrivning 
Syncentralen anmäler ett ärende till 
Sprida Kommunikationscenter för 
behovsanalys, utprovning och 
utbildning. 
Syncentralen är förskrivare av dessa 
hjälpmedel i Sesam 2. 
 
Pris 
ca 30 000-40 000 kr 

En punktskrivare kan skriva ut text från dator på punktskrift. 
Ett konverteringsprogram kan behövas. 
 
 

Klicka här för att komma tillbaka till indelningssida  
 

http://www.insyn.se/webshop/view/everest-d-v-5?prp=webshop/index/index

