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USA:s kongress godkänner lagförslag om att underlätta 

för personer med nedsatt talförmåga att få finansiering 

till kommunikationshjälpmedel 

Stockholm, 16 juli 2015 – USA:s kongress har antagit en ny lag kallad Steve Gleason Act, som 

förbättrar möjligheterna för personer med kommunikationsnedsättningar att få offentlig finansiering 

av samtalsapparater via Medicare. President Obama förväntas skriva under lagförslaget inom 

kort. För Tobii Dynavox, som utvecklar och säljer såväl ögonstyrda som pekskärmsbaserade 

kommunikationshjälpmedel, väntas den nya lagen medföra viss ökad försäljning. 

– Kongressens beslut idag och president Obamas efterföljande undertecknande av Steve Gleason Act, är 

en seger för individer som är beroende av hjälpmedel för att kommunicera med sina nära, kära och 

vårdgivare och som behöver stöd av Medicare för att finansiera dessa, säger Tara Rudnicki, sälj- och 

marknadschef för Tobii Dynavox i Nordamerika. Vi hoppas på ett snabbt verkställande av lagstiftningen så 

att personer som behöver denna hjälp kan få den. 

Om Steve Gleason Act 2015 

Specifikt syftar denna lag till att hjälpa personer i behov av medicinskt klassade samtalsapparater på två sätt: 

 Ta bort samtalsapparater från klassificeringen ”capped rental”. Capped rental innebär att 

finansiering som sker via Medicare betalas ut under en 13-månadsperiod i stället för som en 

engångssumma. För behovsställda har detta inneburit att de har fråntagits tillgång till 

samtalsapparater och därmed också förmågan att kommunicera vid vistelse på sjukhus, hospis 

eller annan vårdinrättning. Den nya lagen ger istället brukaren tillgång till sin samtalsapparat 

oavsett var denne befinner sig. 

 Säkerställa att Medicare-finansiering omfattar eyetracking-produkter. Under det senaste året har 

många personer som är beroende av ögonstyrda kommunikationsapparater för att kunna 

kommunicera fått avslag från Medicare för finansiering av dessa hjälpmedel. Den nya lagen 

säkerställer att eyetracking finansieras för personer med ett bredare spektra av behov och 

diagnoser, bland andra för dem med ALS, CP eller Retts syndrom. 

Tobii Dynavox är en av flera organisationer som har samverkat för att skapa stöd för lagförslaget, uppkallat 

efter det före detta NFL-proffset Steve Gleason, som har ALS och använder Tobii Dynavox produkter för att 

kommunicera.  

Tobii offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om 

handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2015, kl. 00.10.  
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Om Tobii 

Tobii är världsledande inom eyetracking. Vår vision är en värld där all teknik fungerar i total harmoni med 

naturligt mänskligt beteende. Tobii bedriver verksamhet inom tre affärsområden: Tobii Dynavox gör 

specialutvecklade datorer som styrs med ögonrörelser eller pekskärm som används av människor med 

särskilda behov. Tobii Pro utvecklar och säljer eyetracking-lösningar och tjänster för att studera mänskligt 

beteende som idag används av mer än 2000 företag och 1500 forskningsinstitutioner, däribland 49 av 

världens 50 mest välansedda universitet. Tobii Tech vidareutvecklar Tobiis teknologi för nya 

volymmarknader såsom datorspel, vanliga datorer och fordon. Tobii har sitt huvudkontor i Stockholm och är 

noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Koncernen har cirka 600 anställda. Läs mer på www.tobii.com. 
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