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Upphandling
Upphandling har skett i samverkan med parterna i 7-klövern (Södermanland,
Västmanland, Örebro, Värmland, Dalarna, Gävleborg och Uppsala). Avtalet gäller
från 2022-05-01 till 2024-04-30. Med option om förlängning maximalt 24 månader.
För upphandlingen av alternativ telefoni gäller, att avtal är skrivet med flera
leverantörer per upphandlat objekt. De produkter som klarade skall-kraven i
kravspecifikationen blev antagna.
Avrop sker enligt patientens behov/önskemål och/eller vårdgivarens bedömning.
Saknas specifikt uttalat önskemål kommer avrop ske utifrån den heterogena
patientens enskilda behov med beaktan av pris.

1

Paket inklusive programvara och bärbar dator
MyMMX Totalkonversation inklusive PC, 3årslicens och SIP-konto
Totalkonversationsenhet inklusive licens och SIP-konto i
3 år. Programvara installerad på bärbar dator med
operativsystem Windows. Samtal kan göras med video,
ljud och realtidstext.
Leverantör nWise AB www.mymmx.se
Förskrivare
Specialpedagog, hörselpedagog samt ingenjör på
Hörsel och dövmottagningen.
Leg. logoped.
Medicinteknisk produkt
Art nr

41897

eCtouch Windows bärbar dator och
totalkonversation tre år
Totalkonversationsenhet inklusive licens och SIP-konto i
3 år. Programvara installerad på bärbar dator. Video,
text och tal samtidigt i realtid över SIP för tillgänglig
telekommunikation. Fungerar att ringa
videoförmedlingstjänst och distanstolkning. Notify
varselblivning ingår.
Leverantör Omnitor AB www.Omnitor.se
Förskrivare
Specialpedagog, hörselpedagog samt ingenjör på
Hörsel och dövmottagningen.
Leg. logoped.
Konsumentprodukt
Art nr

41391
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TM-PC STD inklusive bärbar dator 3 år
Totalkonversationsenhet inklusive licens och SIP konto i 3 år . Programvara installerad på bärbar dator
medoperativsystem Windows. Samtal kan göras med
video,ljud och realtidstext.
Varsebox ingår.
Leverantör Europea i Malmö AB
https://www.tmeeting.se/produkter/tm-touch
Förskrivare
Specialpedagog, hörselpedagog samt ingenjör på
Hörsel och dövmottagningen.
Leg. logoped.
Medicinteknisk produkt
Art nr

37526

Tillbehör myMMX Totalkonversation

46645
46645
1-år förlängning
myMMX tc

46646
2-års förlängning
myMMX tc

46653
Varselblivning
myMMX Alert

46656
Varseblivning, USBAlert

41896
3-års förlängning
myMMX tc

41913
Anhöriglicens 1 st
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Tillbehör eCtouch PC, Android och iOS

46636
Förlängning av Licens
och SIP-konto ETT år

46635
Förlängning av Licens
och SIP-konto TVÅ ÅR

41985
Förlängning av Licens
och SIP-konto TRE
ÅR

41800
Notify WiFi med konto
tre år

46633
Notify
kontoförlängning tre år

46634
Förlängning av
anhöriglicens och SIPkonto 1 st 3 år
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Tillbehör TM-PC, TM Touch. TM Mobile

44978
TM SIP konto 1 år

46674
TM SIP konto 2 år

38343
TM SIP konto 3 år

46676
Anhöriglicens 3 år 1st

41912
Anhöriglic
ens 3 år 4st

41672
Varsebox

44977
TK tillägg 1 år

46675
TK tillägg 2 år

538342
TK tillägg 3 år
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Paket inklusive programvara och surfplatta
MyMMX totalkonversation för Android inkl
surfplatta, 3-årslicens och SIP-konto
Totalkonversationsenhet inklusive licens och SIP-konto i
3 år. Programvara installerad på en låst android
surfplatta som möjliggör biltelefon eller textelefonsamtal.
Fungerar att ringa videoförmedlingstjänst och
distanstolkning.
Leverantör nWise AB www.nwise.se
Förskrivare hörselpedagog, specialpedagog och
ingenjör verksam på Hörsel- och dövmottagningen.
Leg. logoped
Medicinteknisk produkt
Art nr

45053

MyMMX totalkonversation för iOS inkl iPad, 3årslicens och SIP-konto
Totalkonversationsenhet inklusive licens och SIP-konto i
3 år. Programvara installerad på en låst iPad som
möjliggör biltelefon eller textelefonsamtal. Fungerar att
ringa videoförmedlingstjänst och distanstolkning.
Leverantör nWise www.nwise.se
Förskrivare hörselpedagog, specialpedagog och
ingenjör verksam på Hörsel- och dövmottagningen.
Leg. Logoped
Medicinteknisk produkt
Art nr

45052
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eCtouch Android surfplatta med tangentbord
och totalkonversation tre år
Totalkonversationsenhet till inklusive licens och SIPkonto i 3 år. Programvara installerad på en låst Andoid
surfplatta som som möjliggör biltelefon eller
textelefonsamtal. Fungerar att ringa förmedlingstjänster
för distanstolkning. Notify varseblivning samt
tangentbord ingår.
Leverantör Omnitor AB www.omnitor.se
Förskrivare hörselpedagog, specialpedagog och
ingengör verksam på Hörsel- och dövmottagningen.
Leg. Logoped
Konsumentprodukt
Art nr

44831

eCtouch iOS surfplatta med tangentbord och
totalkonversation tre år
Totalkonversationsenhet till inklusive licens och SIPkonto i 3 år. Programvara installerad på en låst iPad
som möjliggör biltelefon eller textelefonsamtal. Fungerar
att ringa förmedlingstjänster för distanstolkning. Notify
varseblivning samt tangentbord ingår.
Leverantör Omnitor AB www.omnitor.se
Förskrivare hörselpedagog, specialpedagog och
ingengör verksam på Hörsel- och dövmottagningen.
Leg. Logoped
Kosnumentprodukt
Art nr

44832
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TM-Touch Android inklusive surfplatta 3 år
Totalkonversation senhet inklusive licens och SIP konto
i 3 år. Programvara installerad på låst surfplatta som
som möjliggör bildtelefon eller texttelefonsamtal.
Kan använda dagens förmedlingstjänster för bildtelefoni
och texttelefoni. Även analog texttelefoni är möjlig.
Varsebox ingår.
Leverantör Europea i Malmö AB
https://www.tmeeting.se/produkter/tm-touch
Förskrivare
Specialpedagog, hörselpedagog samt ingenjör på
Hörsel och dövmottagningen.
Leg. logoped.
Medicinteknisk produkt
Art nr

46668

TM touch iPadOS inklusive iPad 3 år
Totalkonversationsenhet inklusive licens och SIP konto i
3 år. Programvara installerad på låst iPad som
som möjliggör bildtelefon eller texttelefonsamtal.
Kan använda dagens förmedlingstjänster för bildtelefoni
och texttelefoni. Även analog texttelefoni är möjlig.
Varsebox ingår.
Leverantör Europea i Malmö AB
https://www.tmeeting.se/produkter/tm-touch
Förskrivare
Specialpedagog, hörselpedagog samt ingenjör på
Hörsel och dövmottagningen.
Leg. logoped.
Medicinteknisk produkt
Art nr

42319
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Tillbehör myMMX Totalkonversation

46645
Förlängning myMMX
TC 1 år

46653
Varselblivning
myMMX Alert

46646
Förlängning myMMX
TC 2 år

46656
Varseblivning, USBAlert

41896
Förlängning myMMX
TC 3 år

41913
Anhöriglicens
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Tillbehör TM-PC, TM Touch. TM Mobile

38343
TM SIP konto 1 år

41912
Anhöriglic
ens 3 år 4st

44979
TM SIP konto 2 år

41672
Varsebox

38343
TM SIP konto 3 år

Anhöriglicens 3 år 1st

44977
TK tillägg 1 år

TK tillägg 2 år

538342
TK tillägg 3 år

10

Programvara för totalkonversation
MyMMX totalkonversation för PC, Android och
iOS, 3-årslicens inkl SIP-konto
Programvara för totalkonversation till PC, Andoid och
iOS inklusive licens och SIP-konto i 3 år. Fungerar att
ringa videoförmedlingstjänst och distanstolkning.
Leverantör nWise www.nwise.se
Förskrivare hörselpedagog, specialpedagog och
ingenjör verksam på Hörsel- och dövmottagningen.
Leg. Logoped
Medicinteknisk produkt
Art nr

41898

eCtouch Windows totalkonversation med SIP
licens tre år
Programvara för totalkonversation till PC (Windows)
inklusive licens och SIP-konto i 3 år.
Leverantör Omnitor AB www.omnitor.se
Förskrivare hörselpedagog, specialpedagog och
ingengör verksam på Hörsel- och dövmottagningen.
Leg. logoped
Konsumentprodukt
Art nr

46632
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eCtouch Android totalkonversation med SIP
licens tre år
Programvara för totalkonversation till surfplatta
(Android) inklusive licens och SIP-konto i 3 år.
Leverantör Omnitor AB www.omnitor.se
Förskrivare hörselpedagog, specialpedagog och
ingengör verksam på Hörsel- och dövmottagningen.
Leg. Logoped
Konsumentprodukt
Art nr

40518

eCtouch iOS totalkonversation med SIP licens
tre år
Programvara för totalkonversation till surfplatta (iOS)
inklusive licens och SIP-konto i 3 år.
Leverantör Omnitor AB www.omnitor.se
Förskrivare hörselpedagog, specialpedagog och
ingengör verksam på Hörsel- och dövmottagningen.
Leg. Logoped
Konsumentprodukt
Art nr

40519

eCtouch mobil med SIP licens tre år
Programvara för totalkonversation till mobil (iOS och
Andoid) inklusive licens och SIP-konto i 3 år.
Leverantör Omnitor AB www.omnitor.se
Förskrivare hörselpedagog, specialpedagog och
ingengör verksam på Hörsel- och dövmottagningen.
Leg. Logoped
Konsumentprodukt
Art nr

46631
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TM-PC STD programvara 3 år
Programvara för totalkonversation till PC (windows)
inklusive licens och SIP - konto i 3 år . Samtal kan göras
med video,ljud och realtidstext.
Varsebox ingår.
Leverantör Europea i Malmö AB
https://www.tmeeting.se/produkter/tm-touch
Förskrivare
Specialpedagog, hörselpedagog samt ingenjör på
Hörsel och dövmottagningen.
Leg. logoped.
Medicinteknisk produkt

Art nr

46667

TM-MC macOS programvara 3 år
TM-MC är en bildtelefon/texttelefon
producerad för MAC-datorer. TM-MC ungerar både som
bildtelefon och texttelefon, och ger dig möjligheten att
blanda teckenspråk, tal och skriven text. TM-MC stödjer
även världsstandarden för realtidstext. Kan använda
dagens förmedlingstjänster för bildtelefoni och
texttelefoni.
Licens och SIP-konto ingår och gäller i 3 år.

Leverantör Europea i Malmö AB
https://www.tmeeting.se/produkter/tm-touch
Förskrivare
Specialpedagog, hörselpedagog samt ingenjör på
Hörsel och dövmottagningen.
Leg. logoped.
Medicinteknisk produkt
Artnr

46671
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TM-Touch Android 3 år
TM-touch är app för surfplattan som möjliggör
bildtelefon eller texttelefonsamtal.
TM- produkterna är utformade enligt standard för
Totalkonversation och kan använda dagens
förmedlingstjänster för bildtelefoni och texttelefoni. Även
analog texttelefoni är möjlig.
Licens och SIP-konto ingår och gäller i 3 år.
Kräver Andoid version 5,0 eller senare
Leverantör Europea i Malmö AB
https://www.tmeeting.se/produkter/tm-touch
Förskrivare
Specialpedagog, hörselpedagog samt ingenjör på
Hörsel och dövmottagningen.
Leg. logoped.
Medicinteknisk produkt
Art nr

46666

TM-Touch iPadOS 3 år
TM-touch är app för surfplattan som möjliggör
bildtelefon eller texttelefonsamtal.
Kan använda dagens förmedlingstjänster för bildtelefoni
och texttelefoni. Även analog texttelefoni är möjlig.
Licens och SIP-konto ingår och gäller i 3 år.
Kräver iPad OS 8,0 eller senare
Leverantör Europea i Malmö AB
https://www.tmeeting.se/produkter/tm-touch
Förskrivare
Specialpedagog, hörselpedagog samt ingenjör på
Hörsel och dövmottagningen.
Leg. logoped.
Medicinteknisk produkt
Art nr

41893
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TM-Mobile Andoid 3 år
Totalkonversation till Andoidtelefon inklusive licens och
SIP konto i 3 år.
Kräver Andoid 5,0 eller senare
Leverantör Europea i Malmö AB
https://www.tmeeting.se/produkter/tm-touch
Förskrivare
Specialpedagog, hörselpedagog samt ingenjör på
Hörsel och dövmottagningen.
Leg. logoped.
Medicinteknisk produkt
Art nr

46665

TM-Mobile iOS 3 år
Totalkonversation till iPhone inklusive licens och SI P
konto i 3 år.
Kräver iOS 8,0 eller senare
Leverantör Europea i Malmö AB
https://www.tmeeting.se/produkter/tm-touch
Förskrivare
Specialpedagog, hörselpedagog samt ingenjör på
Hörsel och dövmottagningen.
Leg. logoped.
Medicinteknisk produkt

Art nr

41891
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Tillbehör myMMX Totalkonversation

446645
Förlängning myMMX
TC 1 år

46653
Varselblivning
myMMX Alert

446646
Förlängning myMMX
TC 2 år

446641
Förlängning myMMX
TC 3 år

41913
Anhöriglicens

46656
Varseblivning, USBAlert
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Tillbehör eCtouch PC, Android och iOS

46636
Förlängning av Licens
och SIP-konto ETT
ÅR

46635
Förlängning av Licens
och SIP-konto TVÅ ÅR

41800
Notify WiFi med konto
tre år

46633
Notify
kontoförlängning tre år

41985
Förlängning av Licens
och SIP-konto TRE
ÅR

46634
Förlängning
anhöriglicens inkl SIP
1 st i 3 år
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Tillbehör TM-PC, TM Touch. TM Mobile

41912
Anhöriglic
ens 3 år 4st

38342
TK tillägg 3 år

46676
Anhöriglicens 3 år 1st

44978
TM SIP konto 1 år

44977
TK tillägg 1 år

46674
TM SIP konto 2 år

46675
TK tillägg 2 år

38343
TM SIP konto 3 år

41672
Varsebox
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Övriga tillbehör, tjänster, programvaror som hör till området
alternativ telefoni/totalkonversation
MyMMX texttelefon för Windows inkl dator, 3årslicens och SIP-konto
Texttelefonenhet inklusive licens och SIP-konto i 3 år.
Programvara installerad på en låst bärbar dator (PC)
som möjliggör textelefonsamtal. Fungerar att ringa
videoförmedlingstjänst och distanstolkning.
Leverantör nWise www.nwise.se
Förskrivare hörselpedagog, specialpedagog och
ingenjör verksam på Hörsel- och dövmottagningen.
Leg. Logoped
Medicinteknisk produkt
Art nr

46651

MyMMX texttelefon för Android inkl surfplatta,
3-årslicens och SIP-konto
Texttelefonenhet inklusive licens och SIP-konto i 3 år.
Programvara installerad på en låst surfplatta som
möjliggör textelefonsamtal. Fungerar att ringa
videoförmedlingstjänst och distanstolkning.
Leverantör nWise www.nwise.se
Förskrivare hörselpedagog, specialpedagog och
ingenjör verksam på Hörsel- och dövmottagningen.
Leg. logoped
Medicinteknisk produkt
Art nr

46652
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MyMMX texttelefon för iOS inkl iPad, 3-årslicens
och SIP-konto
Texttelefonenhet inklusive licens och SIP-konto i 3 år.
Programvara installerad på en låst iPad som möjliggör
textelefonsamtal. Fungerar att ringa
videoförmedlingstjänst och distanstolkning.
Leverantör nWise www.nwise.se
Art nr
Förskrivare hörselpedagog, specialpedagog och
ingenjör verksam på Hörsel- och dövmottagningen.
Leg. logoped
Medicinteknisk produkt
Art nr

45052

MyMMX texttelefon för PC, Android och iOS, 3årslicens inkl SIP-konto
Programvara för texttelefoni till PC, Andoid och iOS
inklusive licens och SIP-konto i 3 år. Fungerar att ringa
videoförmedlingstjänst och distanstolkning.
Leverantör nWise www.nwise.se
Förskrivare hörselpedagog, specialpedagog och
ingenjör verksam på Hörsel- och dövmottagningen.
Leg. Logoped
Medicinteknisk produkt
Art nr

46647
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Tillbehör myMMX Texttelefon

46648
Förlängning myMMX
Text 1 år

46649
Förlängning myMMX
Text 2 år

46656
Varselblivning USBAlert

41913
Anhöriglicens

46650
Förlängning myMMX
Text 3 år

46653
Varselblivning
myMMX Alert

21

TERA-Touch iPadOS inklusive iPad 3 år
Totalkonversation senhet inklusive licens och SIP konto
i 3 år. Programvara installerad på låst iPad som
möjliggör bildtelefon eller textelefonsamtal.
Möjlighet att ringa ”vanliga” telefonsamtal. Har både text
till tal och tal till text samt möjlighet till videosamtal i
samma enhet. Möjliggör att kunna använda
samhällstjänster och service som förutsätter tonval och
återuppringning (t.ex. banken, vårdcentral).
Leverantör Europea i Malmö AB
https://www.tmeeting.se/produkter/tm-touch
Förskrivare
Specialpedagog, hörselpedagog samt ingenjör på
Hörsel och dövmottagningen.
Leg. logoped.
Medicinteknisk produkt
Art nr: 44546

TERA-Touch iPadOS programvara 1, 2 eller 3 år
Programvara för totalkonversationtill iPad inklusive
licens och SIP konto. TERA möjliggör text- och
bildsamtal samt att ringa ”vanliga” telefonsamtal. Har
både text till tal och tal till text samt möjlighet till
videosamtal i samma enhet. Möjliggör att kunna
använda samhällstjänster och service som förutsätter
tonval och återuppringning (t.ex. banken, vårdcentral).
Leverantör Lidol AB www.lidol.se
Förskrivare hörselpedagog, specialpedagog och
ingenjör verksam på Hörsel- och dövmottagningen.
Leg. Logoped
Medicinteknisk produkt
Art nr
Art nr
Art nr

46669 1år
46670 2 år
41892 3 år
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TERA Mobile iOS programvara 3 år
Programvara för totalkonversation till iPhone inklusive
licens och SIP konto. TERA möjliggör text- och
bildsamtal samt att ringa ”vanliga” telefonsamtal. Har
både text till tal och tal till text samt möjlighet till
videosamtal i samma enhet. Möjliggör att kunna
använda samhällstjänster och service som förutsätter
tonval och återuppringning (t.ex. banken, vårdcentral).
Leverantör Lidol AB www.lidol.se
Förskrivare hörselpedagog, specialpedagog och
ingenjör verksam på Hörsel- och dövmottagningen.
Leg. Logoped
Medicinteknisk produkt

Art nr

41891 3 år

Tillbehör TERA

TERA SIP konto 1 år

41912
Anhöriglic
ens 3 år 4st

46677
TERA SIP konto 2 år

46678
TERA SIP konto 3 år

46676
Anhöriglicens 3 år 1st

41672
Varsebox

44668
TM-Alert (svart
armband)

44669
TM-Alert (vitt armband)
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