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Agenda

1. Baggrund for PoC-projektet v/Anne Kathrine Fjord-Marschall, KL

2. Projektforløbet – metoder og resultater v/Michael Theill, Deloitte 

Consulting

3. Træning af algoritmer i samarbejde mellem kommune og konsulenter 

v/Sidsel Skovborg, Frederiksberg Kommune

4. Læringen fra PoC-projektet – anbefalinger og ønsker til videre proces  

5. Videre fælleskommunal arbejde med kunstig intelligens generelt 

v/Caroline Hegelund, KL



Formål med PoC-projektet

1. Identificere egnede problemstillinger, som med fordel kan løses med kunstig intelligens 

løsninger

2. Gennemføre 2-3 Proof of Concepts (PoC) – demonstrere forventede resultater

3. Undersøge hvilke krav det stiller til kommuner, KL og KOMBIT at arbejde med kunstig 

intelligens, herunder:

› Datakvalitet, tilgængelighed og om der er data nok

› Kompetencer – særligt ift. datascience og IT-Arkitektur

› Økonomi – hvad koster det for en kommune at arbejde med kunstig intelligens?

› Jura – hvad er de juridiske rammer for samkøring af data, anvendelsen af data til andre 

formål end de er indsamlet til, databeskyttelsesloven mv.  – og kan man evt. finde 

tekniske løsninger til at løse udfordringer med at sammenkøre data?

› Krav til vedligehold og udvikling af algoritmer

› Hvilke krav skal kommunerne stille til leverandørerne

4. Identifikation af eventuelle aktiviteter i forhold til kunstig intelligens, som med fordel kan 

løses fælleskommunalt. 

OBS !

Her er kun tale om

PoC’er – intet er i drift 

eller forsøges i 

driftssat.
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Erfaringer fra pilotprojektet 
”Kunstig intelligens på velfærdsområderne”
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Projektets formål

Formål med projektet

• Gennemføre 2 PoC’er for at afprøve kunstig intelligens 
på relevante problemstillinger indenfor 
velfærdsområdet. 

• Undersøge hvilke krav, som kunstig intelligens stiller til 
kommunerne (fx data, kompetencer, etik mv.). 

• Identificere aktiviteter, der med fordel kan løses 
fælleskommunalt, således at der anvises en vej videre 
ifm. modning af såvel teknologierne som kommunernes 
kompetencer og infrastruktur til at anvende disse.

Afprøvning af AI i praksis og perspektiver for anvendelse på velfærdsområderne.

I projektet har vi arbejdet 
med tekstanalyse 
algoritmer qua fokus på 
sagsbehandling

Vi har desuden anvendt superviseret 
læring til at træne algoritmerne.
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Screening og kvalificering af cases til automatisering indenfor kommunal velfærd
Fra bred screening af relevante problemstillinger for AI til prioritering og udvælgelse af 2 PoC’er

Screening af AI egnede problemstillinger Vurdering og udvælgelse af to cases

Kriterier for udvælgelse af cases til PoC-forløb

• Antal sager (datamængde)

• Datakvalitet og –adgang

• Forretningsmæssigt potentiale 

• Kompleksitet i vurdering koblet med omfang af historiske sager 

• Skøn i afgørelse (relevans for AI)

Screeningsparametre

• Beslutninger ud fra kompleks information

• Ressource- og/eller kompetencekrævende opgaveløsning

• Stor forventet volumen i data (fx tekst)

• Høj datakvalitet (struktur og validitet i data)
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Overblik over gennemført PoC på socialområdet
Kan AI vurdere, om der er hjemmel til magtanvendelser?

Anvendelse af kunstig intelligens i 
sagsbehandling af magtanvendelser

I hvilket omfang er det muligt via kunstig 
intelligens at vurdere, om der er hjemmel til 
magtanvendelser indberettet til 
Socialtilsynet? 

Modellen angiver, hvorvidt den er enig eller 
uenig i den indberettede magtanvendelse. 

Fagkonsulent 

Socialtilsynet

Indberet

magtanvendelse til

Socialtilsynet

Læs og vurder

indberettet

magtanvendelse

Medarbejder 

Botilbud

Algoritme

+

Algoritme vurderer 

magtanvendelse

Algoritme angiver, om 

den er enig eller 

uenig i 

magtanvendelsens 

korrekthed 

78%
22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Rigtige 

vurderinger

Vurderinger i 

alt

Forkerte 

vurderinger

Hitrate for algoritmens vurderinger

89%

57%

11%

43%

Rigtige

Uenig-vurderinger

Enig-vurderinger

Forkerte
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Algoritmens performance ift. baseline

Baseline i træningsdata

Modellens performance

Primær forventede anvendelse af algoritmen:

Risikoscoring af indberetninger om magtanvendelse mhp. at identificere sager med 

risiko for fejl og mangler.
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Overblik over gennemført PoC på beskæftigelsesområdet
Kan AI vurdere, om borgeres udeblivelse fra samtale eller aktiveringstilbud skal sanktioneres?

Anvendelse af kunstig intelligens i vurdering af, om 
ledige skal sanktioneres ifm udeblivelser

I hvilket omfang er det muligt via kunstig intelligens at 
vurdere, om en udeblivelse fra samtale eller aktiveringstilbud 
skal sanktioneres?

Modellen angiver, hvorvidt der skal gives en sanktion eller ej 
baseret på sagsbehandlerens beskrivelse af udeblivelsen 
samt borgens partshøringssvar.

Beskriv negativ

hændelse

Send 

partshøring til 

borger

Vurder sag og 

indstil evt. til

sanktion

Sagsbehandler

Udeblivelse fra

tilbud eller

samtale

Borger SagsbehandlerBorger

+

Algoritme angiver om en udeblivelse skal sanktioneres eller ikke 

Primær forventede 

anvendelse af algoritmen:

Videreudvikling af modellen 

forventes at kunne give en 

træfsikkerhed, hvor en del af 

vurderingerne kan 

automatiseres. 

Herudover kan algoritmen 

gøre sagsbehandleren 

opmærksom på komplekse 

sager og sager, hvor den er 

uenig med sagsbehandleren.
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AI-udviklingen er gennemført i et tæt og inddragende samarbejde
De to PoC-forløb blev gennemført i to agile 6-ugers sprints

• Uddybning og 
forståelse af proces, 
regler og 
skønselementer i 
case. 

• Fokus på kritiske 
elementer i vurdering 
af afgørelse. 

Forstå problemet

• Gennemgang og 
drøftelse af 
informationer, der 
registreres digitalt i 
sagsforløbet sammen 
med sagsbehandlere 
og dataleverandør. 

Forstå Data

• Dialog med og udtræk 
fra leverandør

• Rensning af data og 
klargøring til model. 

• Dialog med 
sagsbehandlere ift. 
afklaring af usikker-
heder om datafelter. 

Forbered Data

• Valg af basisalgoritme 
ud fra koceptualiseret
forståelse af problem-
stilling og datas 
karakteristika 
(mængde, type, 
kvalitet), 

• Kodning og tilpasning 
af algoritme ift. den 
konkrete model. 

Byg model

• Kontrol af om model-
lens vurderinger og 
vægtning af para-
metre giver mening. 

• Justering af parame-
tre i model.

• Visualisering af 
parametre

• Drøftelse og fjernelse 
af eventuelle bias 
med sagsbehandlere. 

Evaluer modellens 
performance

• Drøftelse af og  
anvendelse af 
modellen i 
opgaveløsningen.

• Fx drøftelse af 
variationer i 
sagsbehandling på 
tværs af kommuner.  

Levér resultater og 
saml op på læring

Sprintet var bygget op omkring 6 hovedtrin:

Frederiksberg
Kommune

Deloitte
KL

Hedensted
Kommune

Odense
Kommune

Et sprint gennemføres i tæt samarbejde mellem:

• Ejer projektet

• Inddragelse og dialog 
med interessenter

• Ejer data

• Ejer opgaveløsningen

• Bidrager med ekspertise 
i data og forretning

• Ejer projektledelsen

• Forstår data- og 
procesanalysen

• Bidrager med udvikling 
af model og styring  af 
udviklingsproces
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Dataindsamlingen kan overordnet set inddeles i 4 trin. 

Dataindsamling når data håndteres af en systemleverandør 

OBS! Hvis en større 
AI-model skal 
idriftsættes, skal der 
findes en måde at få 
udstillet data gennem 
fx API. 

Der er ikke fri adgang 
til data hos leverandør, 
som udgangspunkt.

Databehandleraftale behøver 
ikke være kompliceret, hvis 
man bruger KL-template

Det kan være svært at lave en præcis 
databestilling, når man ikke har adgang 
til at se data før man får trækket
Obs: Leverandør betales pr udtræk

Vigtigt at komme tæt på forretningen, 
så man sikrer en god forståelse af hvilke 
data, man skal bede leverandør om.

Tager tid, da leverandør kan 
have en tung proces og der 
kan være brug for 
præciseringer. 

1 Dataforståelse

2 Dataleverence3 Dataoverførsel

4 Datamodellering

Bestilling hos 

leverandør

Dataleverance 

til dataejer

Databehandler-

aftale Dialog med 

leverandør

Dataoverførsel til 

databehandler

Inddrag og tal med 

forretningen

Deloittes Advanced 

Analytics Platform

• Infrastruktur desig-
net til håndtering 
af big data

• Sikker modtagelse 
og håndtering af 
eksterne data

• Effektiv struktur til 
dataforberedelse 
og mulighed for 
pseudonymisering

• Kraftig platform til 
modellering og test 
af algoritme

• Solid værktøjskasse 
til udvikling af 
algoritmer (fx Python)



ERFARINGER MED AI -
PILOTPROJEKTET I 
FREDERIKSBERG KOMMUNE

• Hvordan sættes AI på dagsordenen i en kommune

• De vigtigste opdagelser under arbejdet med AI set ud fra et 
kommuneperspektiv
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OK

Sommer 2018 
Digitaliseringsplan og rammebudget til 
pilotafprøvning af AI

August 2018 

Dialog med forretningen om cases

Forår 2018

Gå hjem møde for alle –
Kom og hør om AI 

August 2018 
Workshop med KL om cases til pilot

Valg cases sept. 2018
• Magtanvendelse
• Sanktionering

Sept-nov. 018 
Sprintforløb de       

2 cases

Dec 2018 
Fremlæggelse af resultater 

Dialog med KL
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Hvad sagde medarbejdere – giver det mening? 

• Opbakning fra ledere og medarbejdere til at afprøve AI, som beslutningsstøtte 

• Ingen skepsis, men nysgerrighed på teknologien

• En lille film

https://dreambroker.com/channel/ngilvlx9/anrh6c6e

https://dreambroker.com/channel/ngilvlx9/anrh6c6e
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Sæt det rette hold fra starten - projektorganisatoriske 
opdagelser 

Kompetenceprofil Forretning
It og 

Digitalisering
Leverandør

Fagkoordinator (med adgang til viden) indhente viden til hurtig feedback

• Adgang til viden/hurtig indhentning
x

Faglig resurse

• Sikre tung faglig viden om, hvad der skal vurderes på, feedback ift. unoder i 

algoritme

x

Leder 

• Sikre resurser og opbakning
x

Digitaliseringsprojektleder 

• koordinere ml. It og forretning

• Vidensfastholdelse ift. AI projekter

x

Datamand

• Viden om datakilder og formater

• Dataoverførsel til algoritmeudviklere
x

Datascience og programmør

• Analyse data

• Udvikle algorthime

x

Projektleder

• Hos både kommunen og leverandøren
x x



15
IT og Digitalisering

Sprints fungerer, når det rette hold er sat

Algoritmen opfører sig 
mærkeligt…er det 
fordi? 

Når et tilbud indmelder en 
magtanvendelse 
bruger de fagterme
med store følelser ….o

Vi må fodre 
med flere data

Jeg ser på 
Sagen og læser flere 
ind senest mandag
så I kan arbejde videre

FLERE SAGER
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Datakvalitet – det er en udfordring, men ikke en 
hindring! 

• Datafremskaffelse må ikke undervurderes 

• Der hvor vi troede vi havde gode data og registreringspraksis var 
virkeligheden en anden fra ca. 2600 potentielle sager til ca. 270 
sager til både træning og test af algoritmen (magtanvendelse)

• Kan være en udfordring, når der er mange ”hænder” på data 
undervejs i en proces ift. datakvalitet(tage med i overvejelse når 
man udvælger case).
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Magtanvendelse – mange hænder undervejs

Algoritmen
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Datagrundlaget svinder ind undervejs
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Det tager tid at få data ud et system! 

• Databehandleraftalen er det lette i processen

• Det kræver kompetencer at hive data ud, indsigt i datasæt til at 
bistå spørgsmål fra leverandør. Vi måtte løbende gøre indsats for at 
finde flere sager.

• Data ud af fagsystem, måtte vi/KL købe sig til. Bør tænke det nøje 
ind i udbud, at det skal være muligt at få data ud. 



20
IT og Digitalisering

Fokus på vores manuelle processer

• Opmærksomhed på, at vi skal ”nurse”, vores data – fx 
registreringspraksisser for at gøre data automatiseringsklar. 

• Afledt af PoC har vi igangsat en analyse og kortlægning af vores 
dokumentflow bredt set for at finde vores pains….særligt med 
fokus på, hvordan vi gør os automatiseringsklar
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Algoritmens findings undervejs – magtanvendelse 

• Ustruktureret data og et lille datasæt > alligevel kunne AI´en vurdere 
overraskende korrekt (78%). 

• Ved undren, kunne faglige medarbejdere give indsigt og dermed forklare, 
hvorfor AI gav et givent output

• Fagområdet kan se potentialer i at bruge AI´en, som vurderingsværktøj ift. 
prioritering af indsatser ved de forskellige tilbud

• Et stykke vej endnu, mangler datasæt til at fodre en algoritme. Derfor indsats 
på vores dokumentflow mhp. data automatiseringsklar



22
IT og Digitalisering

Algoritmens findings undervejs - sanktionering

• En god case, hvor det tekniske set er muligt at bruge AI til beslutningsstøtte og 
risikoscoring (identifikation af sager der afviger fra praksis til ledelsestilsyn)

• 81 % præcision i vurdering (efterligning af sagsbehandlers vurdering)

• Storskalleringspotentiale; K-98 opgave, relativt objektivt sagsområde og et afgrænset 
problem/opgave, som AI´en skal understøtte 

• Udfordringer; datavolumen, forskellige sagspraksisser ml. kommuner. 

• Brugssituation bør i en begyndelse primært være til ledelsestilsyns, dvs. anvende AI til 
øge kvalitet og ensartethed i sagsbehandlingen - > på sigt beslutningsstøtte
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Læring og perspektiver for anvendelse af kunstig intelligens

Risikoscoring og segmentering: Identificere bestemte 
sagstyper/borgere/mv. i en population for derved at danne 
nogle segmenter med bestemte karakteristika. Fx sager med 
en høj sandsynlighed for fejl eller bestemte typer af fejl, 
sortering af sager ud fra deres indhold eller kompleksitet mv. 

Beslutningsstøtte: Bistå sagsbehandler og leder med at nå 
frem til den rette afgørelse eller vurdering i en sag. 
Beslutningsstøtte kan både ske forud for, under eller som 
kvalitetskontrol efter endt sagsbehandling. 

Autogenererede afgørelser: Indebærer at sager kan afgøres 
uden fast involvering af sagsbehandlere. Her bør der udvises 
særlig stor varsomhed.

Kunstig intelligens kan anvendes til forskellige formål og i en række forskellige opgaver.

En relevant teknologi med flere mulige anvendelsesformål på 
velfærdsområderne

Udvalgte læringspunkter fra PoC’erne:

 Teknologien er så moden, at den kan 
implementeres og idriftsættes – og give 
værdi. 

 Behov for tæt forretningsmæssig kobling. 

 Ikke bedre end de data, der trænes på.

 Kunstig intelligens løser afgrænsede 
specifikke opgaver – ikke ”digitale 
supermedarbejdere”, der kan opnå en 
bred portefølje af kompetencer. 
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Grundelementer, som man skal mestre ifm implementering af kunstig intelligens
- og hvor kommunalt samarbejde kan være relevant 
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Anbefalinger til de næste skridt – fra projektets afrapportering

”Det anbefales, at et antal udvalgte 

implementeringsprojekter indenfor 

kunstig intelligens igangsættes på tværs 

af forskellige faglige områder. 

Formålet er at etablere det nødvendige 

vidensgrundlag vedr. idriftsættelse af 

løsninger og dermed en solid 

erfaringsbase for anvendelse af kunstig 

intelligens i kommunernes 

opgaveløsning.” 



Ønsker til næste skridt

Vi vil videre nu 
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Få viden om det ukendte - algoritmen i PoC-drift, så vi 
kan lære alt det vi endnu ikke ved

• Vi har lært en del, men kun set toppen af isbjerget

• Erfare om de gevinster en PoC har vist også reelt gælder, når den er i butikken

• Hvad kræver det af kompetencer at have AI, som en del af porteføljen i en 
kommune

• Læring om, hvordan et implementeringsforløb ser ud lige fra PoC til 
ibrugtagning og til løbende justering af algoritmen. 

Justering af 
algoritmen 
(træning)

Test 
Brugers 

oplevelser

Justering 
(træning) 

Brugscenarie, 
hvordan og hvor 

skal den ”figurere”

Viden anvendt 
AI-beslutnings-
støtte
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Scope for næste skridt 

Implementeringsmetodik, der understøtter paralleldrift med en algoritme, så vi kan 
sammenligne resultater. Med projektet ønsker vi at komme derhen, hvor algoritmen bliver 
en del af det daglige arbejde ved at levere beslutningsstøtte sagsbehandlernes afgørelser: 

• Vi skal fodre den med flere data end den eksisterende PoC indeholder

• Performance skal vurderes og justeres

• Algoritmens ”plads” i fagsystemet, skal baseres på et godt brugerscenarie, hvor AI´en
understøtter god sagspraksis

• Medarbejderne skal uddannes og trænes i at interagere med algoritmen (forstå 
algoritmens output, så medarbejder/ledere kan forklare afgørelser ved evt. klagesager 
overfor borgere

• Ledelsen skal kunne trække forståelig ledelsesinformation ud (ikke black box)
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Samarbejdsmodeller omkring AI

Værdien og nødvendigheden ved fællesskabet på AI 
projekter

Udvikling af algoritme til 
mailfordeling – det klarer 
vi selv….

Samarbejder i fællesskaber
- Fx chatbot i 5K regi 

Sanktionering – potentiale 
bredt set. Fordel at få 
bistand (datascience) på 
vegne af K-98, nogle kan 
gå forrest
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Vi skal prøve det af nu –
mere end blot 
konceptniveau

Det er den eneste 
måde at lære det 

på. 
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Tak for nu!

For yderligere info kontakt:

Sidsel Skovborg, Frederiksberg Kommune, sisk04@frederiskberg.dk

Caroline Hegelund, KL, chj@kl.dk

Anne Kathrine Fjord-Marschall, KL, akf@kl.dk

Michael Theill, Deloitte Consulting, mtheill@deloitte.dk
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