
Det inkluderende 
arbejdsmarked
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Dagsorden

1.     Hvem er Wizkids?

2. AppWriters målgruppe hos jer?

3. Præsentation af programmet 

4. Hvad siger målgruppen?

5. Spørgsmål?
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● Mest udbredte LST i DK

● Flere end 1.000.000 brugere

● Danmark, Sverige, Norge og 
England

● Kerneprodukt:

Hvem er 
Wizkids?
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Usynlig

Brugervenlig

Vores vision
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Altid adgang - uanset 
tid og sted

Mere tid til bedre 
arbejde - spar tid 

Uafhængig af 
platforme og enheder

AppWriter
giver 
muligheder
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Platforme
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Åbningstider 8-16 i 
hverdagen 

4 ansatte på fuldtid 

Udfordringer løses: 
- Telefonisk 
- TeamViewer 
- Onlinemøder 
- Fysiske møder 

Support
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Ud fra samtaler med flere forskellige kommuner og screeninger fra SOSU skoler, så 
er skønnet, at tallet ligger mellem 30% - 67%

Hvor mange har skrive- og læsevanskeligheder i social og sundhedsområdet i kommunerne?

Hvor mange ville det være hos 
jer?
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Arbejdskraftmangel og rekrutteringsudfordringer på de store velfærdsområder

Behovet for at rekruttere arbejdskraft reduceres, hvis man kan øge det 
antal timer, som de allerede ansatte leverer, eller hvis de allerede 
ansatte kan fastholdes længere tid i jobbet. (Side 6 i VIVE rapporten)
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Præsentation af programmet 
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Ordforslag 
● Kontekstbaseret algoritme

● Genkendelse gennem lyd

● Visuel genkendelse

● Automatisk oplæsning af 
ord

● Automatisk oplæsning af 
sætning

https://docs.google.com/file/d/1eMKpHJWxE91HMYRIJqcM-Mzv4r99PJ-v/preview


Fagordsliste
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● Offentlige fagordlister

● Egne fagordslister

● Stjernetegnet →  *

● Automatisk oplæsning 
af sætning

● Matematiske og latinske 
ord

https://docs.google.com/file/d/1dNNM4WYYph86cVP9V_nNLqhrq4FXFwnE/preview
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● Oplæsning af tekst

● Opslag af ord

● Billedsøgning på ord

● Tekst til lydfil - 
download

Oplæsning 

https://docs.google.com/file/d/17aADb4pY6tpQ1Vxx0rNmOP5XYzkrw3-W/preview
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Tale til tekst

https://docs.google.com/file/d/1BTqLMxBFAGC2MJsM1wmJ_Y-h_fEmFeTp/preview
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● Skriv bedre tekster

● Forstå det læste

● Bliv selvhjulpen

● Bidrag med dine 

kompetencer 

● Mindsk stressniveauet ved at 

aflaste arbejdshukommelsen 

● Se et inkluderende 

arbejdsmiljø - Trivsel

●
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Citater fra sundhedspersonalet 

Vi ser personalet  
blomstre, og vi ser  
dem kunne arbejde  
for sig selv

Jeg synes faktisk, jeg er  
blevet mere glad i  
dagligdagen. 
Man følte sig  måske lidt 
dum, fordi man  havde 
det problem, at man  ikke 
kunne stave. Det sparer  
mig også rigtig meget tid 
i  hverdagen. 

Jeg føler mig stolt 
af
mig selv. Jeg kan
klare det uden at
skulle kalde på
kollegaer hele tiden.

Det er blevet utrolig
meget nemmere. Jeg
skal ikke have hjælp
eller noget, jeg skal 
bare
åbne programmet, så er 
jeg inde med det 
samme.

Det er jo 
lige det jeg 
har 
manglet i 
mange år.

Jeg er ordblind, så for mig er 
det nok,
der kun kommer 60% af det jeg 
siger. 
Alternativet er, at jeg ikke 
dokumenterer, at det tager for 
lang tid, eller at en kollega skal 
bruge tid på hjælpe mig. 



Kent Ravn

Account Manager - Denmark

Mail: kr@wizkids.tech

Direct: (+45) 81 40 41 71


