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Talegjenkjenning standardiserer språket 

• Følger Kunnskapsforlagets medisinske ordbok 

• Standardiserer språknormen for alle leger 

• «Fornorsker» ord 

• Kraftig verktøy for normering 



            

Status 

> 10 000 daglige sykehusbrukere av talegjenkjenning 

> 20 000 daglige brukere av digital diktering 

 > 40 sykehus med talegjenkjenning 



        

Status Skandinavia 

Danmark:  

- Region Midt, Region Sjælland 

- Region Hovedstaden  

Sverige: 

- Region Skåne  

    



Status TGK-leveranser (NO) 

Helse Midt-Norge 

Somatikk 100 % 

Radiologi 100 %  

Helse Nord 

Radiologi 20 %  

Helse Vest (2014) 

Somatikk 100 % 

Radiologi 100 %  

Helse Sør-Øst 

Somatikk 55 % 

Radiologi 75 %  

Norge totalt: 

Somatikken 65 % 

Radiologi 89 % 

Cloud <10 % 

 



Max Manus gjennom 50 år 

1960: 
Analog 

diktering 

1991: 
Dicom 

2001: Digital 
diktering 

2002: TGK 
radiologi 

2006: TGK 
somatikk 

2014: MM 
Integrator 



Hvorfor TGK i helsevesenet? 

 

• Redusert ressursbruk på skrivetjenesten (60-80 % reduksjon) 

• Helse Vest estimerer 32.000 NOK i årlig besparelse per lege 

 

 

 

 



Enkel TGK 

• Tale til tekst 

• Kompleks 
integrasjon 

Avansert TGK 

• Gjenkjenner det 
du sier 
(Tekst + 
kommandoer) 

• Kompleks 
integrasjon i 
strukturerte 
journaler 

• .Net plattform 

Smart TGK 

• Gjenkjenner det 
du sier 

 

• Dynamisk og 
enkel 
integrasjon i 
strukturerte 
journaler 

 

• Alle plattformer 

 

• Handsfree 

Intelligent TGK 

• Forstår det du sier eller 
mener 

 

• Automatisk 
strukturering av klinisk 
informasjon 

 

• Enkel intelligent 
integrasjon 

 

 

• Alle plattformer  

 

• Handsfree 

 

Roadmap for Max Manus talegjenkjenning 

I går 

Før 

I dag 

”Neste år” 



 

Dagens journal:  

• Informasjonen lagres og presenteres slik det er skrevet. 

• Journaldata lagres som bolker med fri tekst som henger sammen. 

 

 

 

 

 

               Strukturert informasjon og TGK 



Strukturert informasjon 

Strukturert journal:  

Kombinasjon av fritekst og strukturerte elementer, se eksempler under for typiske 

strukturerte elementer og arketyper 

 



Mål: TGK tilgjengelig overalt - sømløst 



Mål: TGK tilgjengelig overalt - sømløst 

 

Hvorfor er mobilitet viktig for fremtidens IT-løsninger innen helse? 

 

• Tilgang på (pasient)-opplysninger når man trenger det 

 - Innhente (tids)-kritiske opplysninger 

 - Tilgang på den samme informasjon overalt 

 

• Mulighet til å gi input til effektiv informasjonsdeling er også kritisk 

 

• Mobilitet innen teknologi generelt skaper nye behov og arbeidsformer 

  

 

 

 

 



Mobilitetsstrategi 

 



Mobilitetsstrategi 

 



TGK for nye brukergrupper 

TGK for nye områder 

 

• Ergoterapeuter, sykepleiere, jordmødre, andre helsearbeidere  

• Psykiatri 2013/2014 

• Patologi 2013 

Nynorsk 

• Vellykket pilotinnføring i Helse Førde, rulles videre ut i regionen 

 

 

 

 

 

 

 


