
Hjælp til talegenkendelse i 
Dragon Medical Direct 
 

Hvad ønsker du at arbejde med? 

Tale 

▪ Navigering mellem felter 

▪ Indtal skilletegn, symboler, datoer, klokkeslæt, tal, mål og doseringer 

Korrektion af fejl 

▪ Manuel korrektion af tekst 

▪ Markering af tekst 

▪ Overskriv eksisterende tekst 

▪ Sletning af tekst 

▪ Fortryd en handling 

▪ Brug af PowerMic Mobile 

Mere effektiv brug af talegenkendelse 

▪ Gør talegenkendelse så nøjagtig som muligt 

Navigering 

Hvis dit program understøtter navngivet feltnavigation, kan du navigere hen til et bestemt 

felt ved at bruge din stemme. Brug feltets navn i stemmekommandoen – for eksempel gå 

til indtryk. 

Hvis du forsøger at bruge din stemme til at navigere til en variabel, der ikke er 

taleaktiveret, kan systemet ikke bearbejde dine ord som en stemmekommando. Dine ord 

bliver i så fald skrevet som tekst i det felt, der har talefokus. 

Du kan ændre talefokus for at korrigere en fejl i et andet felt og derefter atter placere 

talefokus dér, hvor du ønsker at tilføje ny tekst. 



Korrektion af fejl og redigering af tekst 

Korrektur betegner de handlinger, hvor du manuelt ændrer tekst, der er genkendt forkert, 

eller sletter tekst, som du ikke længere har brug for. 

Hvis din tale ikke genkendes korrekt, anbefales det på det kraftigste, at du selv korrigerer 

teksten, inden du lukker journalen. Du bør ikke lade en anden person korrigere denne 

slags tekst på et senere tidspunkt. 

Hvis enkelte ord ikke genkendes korrekt, skal du slette hele vendingen eller sætningen og 

indtale den igen. Du bør undgå at korrigere ét ord ad gangen. 

Du kan korrigere tekst, mens systemet til talegenkendelse lytter, eller efter at du har slået 

lyttefunktionen fra. 

Du kan korrigere tekst, mens systemet til talegenkendelse stadig bearbejder det, du har 

indtalt (mens statusindikatoren drejer rundt), eller når al den genkendte tekst vises på 

skærmen. 

For at korrigere tekst skal du markere tekstdelen og derefter indtale eller indtaste det, der 

skal stå i stedet for. Du kan også vælge at bruge stemmekommandoen slet dette og 

derefter indtale eller indtaste det, der skal stå i stedet for. 

Hvis du kommer til at sige noget ved en fejltagelse, skal du bruge kommandoen slet 

dette med det samme. Du behøver ikke at vente på, at teksten vises på skærmen. 

Du behøver ikke at korrigere hvert felt, inden du flytter talefokus til et nyt felt. Du skal 

dog sørge for, at hele teksten er korrigeret, inden du lukker journalen. 

Du kan indsætte tekst, som du har kopieret fra andre dokumenter, i ethvert taleaktiveret 

felt. 

Sletning af tekst 

Slet dette-funktionen er en stemmekommando, der sletter tekst. For at kunne 

bruge slet dette skal talegenkendelse være aktiveret, feltet skal have talefokus, og det er 

vigtigt, at markøren har den rette placering. 



For at slette den sidste tekst, du indtalte, skal du sige slet dette. Dermed slettes teksten 

hen til slutningen af den sidste sætning. For at slette den forrige sætning skal du sige slet 

dette igen. Du kan fortsætte med at bruge denne kommando, indtil al teksten i feltet er 

slettet. Hvis du siger slet dette efter en lang pause uden tale, får du kun slettet det 

sidste ord, der blev skrevet. For at slette mere tekst skal du sige slet dette igen, indtil al 

den tekst, du vil have væk, er slettet. 

For at slette en sætning fra et andet sted skal du placere markøren i den pågældende 

sætning og sige slet dette. Dermed slettes hele denne sætning. 

For at slette et bestemt stykke tekst skal du kun markere den pågældende tekst og 

sige slet dette. 

For at slette tekst fra et andet felt skal du navigere til det pågældende felt og sige slet 

dette. 

Hvis den sætning, du vil slette, indeholder en forkortelse (for eksempel "Dr."), bliver 

teksten hen til punktummet i forkortelsen slettet, når du siger slet dette. For at slette 

teksten før denne forkortelse skal du sige slet dette igen. 

Brug af PowerMic Mobile 

Hvis du har valgt PowerMic Mobile på menuen Aktuel enhed, skal du parre den med dit 

desktop-program, inden du begynder at optage tale. 

Hvis parringen ikke er sket automatisk, skal du klikke på  på talebjælken i dit 

desktop-program, kopiere brugernavnet og ID-koden til parring og sætte dem ind i 

PowerMic Mobile. Dette ikon viser, at der er dannet par mellem appen og 

programmet: . 

For at starte en optagelse skal du trykke på knappen Optag i PowerMic Mobile på din 

mobile enhed. Ikonet på talebjælken viser, at optagelsen er i gang: . Tryk på 

knappen Optag igen for at stoppe optagelsen. 

Bemærk: Når der er dannet par mellem appen og programmet, kan du kun starte og 

stoppe optagelsen via PowerMic Mobile. Knappen Optag på talebjælken har ingen effekt. 



Hvis der er dannet par, og denne forbindelse bliver afbrudt på et senere tidspunkt, vil dit 

desktop-program automatisk forsøge at danne par med PowerMic Mobile igen. Hvis 

parringen ikke kan genoprettes automatisk, skal du klikke på  for at parre appen og 

programmet manuelt. 

Yderligere oplysninger om brug af PowerMic Mobile findes i den dokumentation, der følger 

med produktet. 

Tips og bedste praksis 

Lydkvalitet 

Talegenkendelsen bliver mere nøjagtig, hvis du arbejder i rolige omgivelser. Prøv for så 

vidt muligt at reducere baggrundsstøjen til et minimum, når du arbejder. 

Det er vigtigt, at du bruger en mikrofon af høj kvalitet, og at du følger producentens 

vejledning mht. at anvende mikrofonen. 

Test den lyd, som kombinationen af din mikrofon og din enhed producerer, ved at optage 

din stemme i et optagelsesprogram og lytte til resultatet. Er lyden klar? Er resultatet 

tilfredsstillende? 

Når du taler 

Der er ingen grund til at udtale ordene meget tydeligt. Sørg for at tale normalt og 

sammenhængende (uden at "hakke" i det). 

Hvis du er forkølet, skal du forsøge at tale så normalt som muligt. 

Hvis der opstår genkendelsesproblemer, skal du ikke tale højere eller langsommere. Bliv 

ved med at tale med din normale stemmeføring. 

Pas på, at du ikke trækker vejret direkte ind i mikrofonen. Du bør også undgå brugen af 

pauselyde (øh/æh), lange pauser midt i en sætning og overflødig tale (tak, nu er denne 

journal afsluttet). 

Sørg for at udtale alle skilletegn (punktummer osv.) 



Sådan fungerer talegenkendelse 

Talegenkendelse er en computerstyret genkendelse af talte ord. Tale omdannes til tekst, 

som automatisk skrives på skærmen. Denne tekst udgør genkendelsesresultatet. 

Genkendelse af stemmekommandoer betyder, at programmet reagerer på tale ved at 

udføre en handling i stedet for at skrive de indtalte ord. 

Systemet formaterer automatisk visse typer genkendelsesresultater. Find ud af, hvad du 

skal sige for at få automatisk formatering. 

På siden Administration af Leksikon kan du forbedre talegenkendelsen betydeligt ved 

at tilpasse systemet helt efter dine behov. Det kan være nødvendigt, hvis ord eller 

vendinger gang på gang genkendes forkert. Du kan tilføje eller slette ord og vendinger. 

Dine ændringer vil kun være tilgængelige for dig selv, og de vil ikke berøre nogen andre 

brugere af systemet. 

Hvad ønsker du at sige? 

Her er nogle eksempler på de funktioner til automatisk formatering, der er tilgængelige i 

systemet til talegenkendelse. Det faktiske genkendelsesresultat afhænger af dit systems 

komponenter og konfiguration. 

 Datoer 

 Klokkeslæt 

 Mål 

 Skilletegn 

 Symboler 
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 Tal 

 

Datoer 

Brug entydige udsagn. 

Resultat Sig 

1. januar 2011 Første januar to tusinde og 

elleve 

Den 1. januar 2011 Den første januar to tusinde og 

elleve 

01/01/2011 Nul et skraastreg nul et 

skraastreg to tusinde og elleve 

Tips & råd 

Du kan udelade årstallet. 

Hvis du siger Får du 

Første januar 1. januar 

Tyvende maj 20. maj 

Tyvende juli 20. juli 

Ellevte til tredivte november 11. - 30. november 

Tirsdag komma den syttende 

september 

Tirsdag, den 17. september 

Du kan udelade ugedagen. 
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Hvis du siger Får du 

Juni nitten fire og halvfems Juni 1994 

 

Klokkeslæt 

Resultat Sig 

Patienten kom kl. 10.30 Patienten kom klokken 10-

tredive 

Patienten kom klokken 10. Patienten kom klokken 10 

punktum 

 

Mål 
 

Resultat Sig 

Blodtryk 122/80 Et hundrede to og tyve 

skråstreg firs/Et hundrede to og 

tyve over firs 

Temperatur 37 °C Syv og tredive grader celsius 

Dosering 50 µg Halvtreds mikrogram 

Dosering 50 ml Halvtreds milliliter 

 
50 mg Halvtreds milligram 

 



Skilletegn 

Du skal udtale skilletegnene. 

Resultat Sig 

Et nyt afsnit Nyt afsnit/næste afsnit 

En ny linje Ny linje/linjeskift 

" anførselstegn begynd/gåseøjne 

begynd/citationstegn 

begynd/ citationstegn 

start/anførselstegn 

slut/anførselstegn afslut/gåseøjne 

slut/ citationstegn afslut 

' Enkelt anførselstegn begynd/enkelt 

anførselstegn start/enkelt 

anførselstegn slut/enkelt 

anførselstegn stop 

: Kolon/kolontegn 

; Semikolon 

. Punktum 

? spørgsmålstegn 

! udråbstegn 

, Komma 

( parentes begynd/parentes 

start/venstre parentes 



) parentes slyt/parentes afslyt/højre 

parentes 

[ kantet parentes begynd/kantet 

parentes start/skarp parentes 

begynd/skarp parentes start 

] kantet parentes slut/kantet 

parentes afslut/skarp parentes 

slut/skarp parentes afslut 

 

Symboler 

Du skal udtale symbolerne. 

Resultat Sig 

* Asterisk 

/ Skråstreg 

\ Omvendt skråstreg 

% Procent 

+ Plustegn 

- Minustegn 

 

Tal 

I de fleste tilfælde kan du udtale tallene helt normalt. 



Resultat Sig 

4 Fire 

23 Tre og tyve 

179 Et hundrede ni og halvfjerds/et 

hundrede og ni og halvfjerds/et 

hundrede nioghalvfjerds 

142.015 Et hundrede to og fyrre tusinde og 

femten 

11/32 11 over 32 

50 m Halvtreds meter 

200 kg To hundrede kilo 

1/4 en kvart/en fierdedel 

Tips & råd 

Du kan vælge at bruge eller udelade ordet "og" i tal. 

 

Eksempler 

Resultat 

30-årig mand, hvis situation i øjeblikket er stabil. 

Jeg har set ham adskillige gange i løbet af de sidste 7 måneder. 

Han var i et fast forhold i 9 år; 3 måneder efter brylluppet blev de imidlertid 

skilt. 



Sig 

trediveårig mand komma hvis situation i øjeblikket er stabil punktum 

nyt afsnit jeg har set ham adskillige gange i løbet af de sidste syv 

måneder punktum linjeskift han var i et fast forhold i ni år semikolon 

tre måneder efter brylluppet blev de imidlertid skilt punktum 

Tips & råd 

Internationale indstillinger: formateringen af valutasymbolet, tusindtalsseparatoren, 

decimalseparatoren, minussymbolet og klokkeslætsseparatoren afhænger af dine 

internationale indstillinger i Windows Kontrolpanelet. Dine indstillinger skal svare til det 

anvendte sprog. 

 


