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Regeringen vil overvåge alle landets børnefamilier og uddele 
point

Familier skal profileres og pointgives ud fra skilsmisse, ledighed 
og tandlægebesøg. Det vil blive konsekvensen af ghettoplan og 
ny datalov.

DATA: Gladsaxe Kommune håber at få lov til at tage et 
selvudviklet dataanalytisk værktøj i brug til at opspore udsatte 
børn. Der er hverken tale om et pointsystem eller 
masseovervågning, men målrettet brug af data, lyder det fra 
kommunen. Dansk Socialrådgiverforening kritiserer modellen, 
mens Lisbeth Zornig ønsker endnu mere samkøring af data.



PwC

Indhold

1. AI – en game changer

2. Mulighederne med AI

3. Ansvarlig AI

3

March 2019



PwC

AI – en game changer
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Kunstig intelligens vil bidrage med betydelige vækst i 
produktivitet og forbrug…
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2030 påvirkning: 

$15.7 milliarder

Forbrugsbidrag: 

60%

Source: Sizing the Prize, PwC Report, 2017; A CPA’s Introduction to AI: From Algorithms to Deep Learning, What you need to know, CPA of Canada, 2019.  

Produktivitetsbidrag: 

40%

Global BNP påvirkning af kunstig intelligens frem til 2030

https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf
https://www.aicpa.org/content/dam/aicpa/interestareas/frc/assuranceadvisoryservices/downloadabledocuments/cpas-introduction-to-ai-from-algorithms.pdf
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… og skaber nye muligheder på tværs af hele værdikæden
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Drift & Udvikling

Service-
udvikling

Borgerservice & 
Support

Drift

Udgående logistik

Udbredelse & 
Distribution

Borgere & 
Formidling

Strategy & 
Vækst

Indkøb og 
forsyning

Økonomi, HR, 
Planlægning

Indgående logistik

Hvordan sikrer vi, at vores 

ydelsesudbud imødekommer 

efterspørgslen?

Forvaltningsledelsen

Hvordan kan vi samarbejde 

med vores borgere for at 

forbedre deres oplevelse?

Borgerservicechef

Hvordan kan vi tiltrække og 

fastholde arbejdspladser, og 

hvilke industrier skal vi satse 

på??

Kommunaldirektør

Hvordan innoverer vi og 

introducerer nye ydelser og 

tjenester?

Digitaliseringschef

Hvordan øger vi 

borgertilfredsheden?

Borgerservicechef

Hvordan kan vi på den mest 

effektive måde nå ud til vores  

borgere?

Direktør, Social og sundhed

Hvordan kan vi øge 

produktiviteten og 

effektiviteten af vores drift?

Økonomidirektør

Hvordan kan vi få et bedre 

afkast og udnyttelse af vores 

kapital og aktiver?

Økonomidirektør
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85%
Af respondenterne mener, at kunstig 
intelligens radikalt vil ændre den måde 
de driver forretning inden for de 
kommende 5 år 

84%
Af respondenterne mener, at kunstig 
intelligens-baserede beslutninger skal 
være forklarlige for at skabe den 
nødvendige tillid

6%
Af organisationerne har kunstig 
intelligens-initiativer i bred skala

83%
Af organisationerne mener, at ansvarlig 
brug af kunstig intelligens er en prioritet 
for deres organisation

Kilde: PwC CEO Survey 2019

Organisationer står 
over for 
udfordringer, idet 
kunstig intelligens 
griber ind i hele 
værdikæden, men få 
organisationer har 
kunstig intelligens-
initiativer som en 
samlet tilgang
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Mulighederne med AI
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Intelligent trafikstyring

Byen Pittsburgh i den amerikanske delstat 

Pennsylvania har udviklet et system, der 

automatisk kontroller og 

optimerer byens trafik. 

I byens pilotundersøgelse har de observeret følgende:

25% kortere rejsetid

30% færre stop i trafikken

40% kortere ventetid

21% mindre udledning

september 2019
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CV´er for afskedigede medarbejdere fødes ind i en 

algoritme, der matcher deres 

færdigheder med 

arbejdsgivere. 

72% af dem, der får nyt job gennem systemet, er 

fortsat i jobbet efter seks måneder –

sammenlignet med 58% før systemets 

introduktion.

Jobmatch til arbejdsløse 
i Estland

september 2019
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Afskedigelse

Algoritmen

matcher

Er fittet

rigtigt?

Indlæsning

af CV

72% bliver I 

jobbet
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Risikovurdering af 
underretninger

3,6 millioner underretninger til 

myndighederne på børneområdet i USA hvert år. 

Genunderretninger på 53% af de afviste inden for 2 år.

Forskere udviklede et værktøj til at vurdere risikoen for, 

at en underretning fører til en anbringelse. 

Modellen identificerede 61% af de børn, der endte 

med at blive anbragt inden for to år.

Værktøjet inkluderer blandt andet information om 

barnets sagshistorik og familieforhold. Det anvendes 

beslutningsunderstøttende på frivillig basis i 

sagsbehandlernes arbejde. 

september 2019
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AI i sagsbehandlingen 
for sårbare unge

Systematisk gennemgang af sager om 

udsatte unge

Identifikation af 

forbedringsmuligheder:
mere tydelig involvering af den unge, vægt på den 

unges ønsker og ambitioner

Automatiseret 

gennemgang af sagsakter: 

Supplerende anbefalinger om fokus på 

ensomhed, selvskade, skole m.m.   
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Ord der går igen:

• Uddannelse

• Økonomi

• Angst

• Færdigheder

• Kriminalitet

• Misbrug

• Kæreste

Ord der sjældent nævnes:

• Ambition/drømme

• Ensom

• Isolation

• Selvskade

• Spiseforstyrrelse

• Folkeskole

• Skolefravær/skolevægring

• Afgangseksamen

• UU

• Jobcenter
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Prædiktive modeller i ungeindsatsen

Projektdata

Indsatser      Unges vurderinger    Sagsgennemgang

Registerdata

Sundhed      Uddannelse     Beskæftigelse
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Nationalt: 25 pct. ikke i arbejde eller beskæftigelse

Unge hvor ønsker har været i fokus

Unge med selvskade, hvor selvskade har været i fokus

Unge med psykiske problemer, som har modtaget psykologhjælp

Unge som har fået forebyggende indsatser tidligt

Positive deviance: Hvad karakteriserer dem, der klarer sig godt ift. 

hvilke indsatser, hvornår, fokus i samarbejdet

Prædiktive modeller i ungeindsatsen
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Ansvarlig AI 

Responsible AI
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Faldende tillid til digital service
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Anvendelsen af kunstig intelligens medfører iboende 
udfordringer omkring tillid og ansvarlighed
Man bør som udbyder tage stilling til følgende 6 spørgsmål:

1. Hvordan kan vi forbedre sikkerhed og 

robusthed af AI anvendelsen gennem 

validering, kontinuerlig overvågning og 

vedligeholdelse?

2. Hvordan tester vi for bias i data, model og 

menneskelig brug af kunstig intelligens-

algoritmer for at sikre de rette anbefalinger?

3. Hvad kan vi gøre for at sikre 

gennemsigtighed i formidlingsprocessen for 

at forbedre den menneskelige fortolkning af 

modeloutput?

4. Hvordan kan vi spore og kontrollere, at 

kunstig intelligens-løsninger fungerer i 

overensstemmelse med relevant lovgivning?

5. Hvordan vurderer vi de etiske og moralske 

konsekvenser af udviklingen og brugen af 

kunstig intelligens?

6. Hvordan kan vi designe effektive kunstig 

intelligens algoritmer og 

beslutningsprocesser, så de understøtter 

ansvarlighed og kvalitet?
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