
 

 

Afklaring af kommunale interesser til 

sprogmodeller 
Under projektets forskellige faser arbejdes der med forskellige delmål som løbende dokumenteres. En af 

forårets større aktiviteter har været at afholde workshops i projektets tre deltagende kommuner. Formålet 

var at blive klogere på tværkommunale behov og ønsker til det sæt af sprogmodeller, som skal udvikles og 

udstilles under projektet. Hvordan designet og udviklingen af disse på bedste vis kan understøtte 

behandling af aktindsigt.  

Projektets formål med at udvikle sprogmodeller udspringer af de udfordringer som danske kommuner har 

med et stigende antal årlige aktindsigter, sager som gradvist bliver mere og mere komplekse at behandle.  

 

De forskellige workshops har gjort det klart, at sprogmodeller udviklet specifikt til kommunalt brug indenfor 

semantisk søgning og anonymisering/GDPR kan medvirke til, at kommuner får udviklet bedre IT-løsninger 

til behandlingen af aktindsigt. Det kan også forventes, at sprogmodellernes anvendelsesmuligheder rækker 

langt ud over aktindsigt. 

 

Figur 1 – viser eksempel på, hvad en Named Entity Recognition (NER) sprogmodel kan anvendes til.  

Workshops – metode og ønsker til udvikling af 

modeller  
De følgende afsnit giver et oversigtsbillede over den metodiske tilgang til workshops og konkludere 

overordnet på de tværkommunale interesser til sprogmodeller.  

Afklaring af interesser til 

sprogmodeller 

Formål med workshops er at identificere tværkommunale 

interesser til udvikling af sprogmodeller under AI 

signaturprojektet 

• Anonymisering/GDPR 

En NER sprogmodel skal assistere med at finde informationer, som 

fx følsomme personoplysninger, som en sagsbehandler ellers 

skulle bruge anselig tid på at ekstrahere i dokumenter. 

• Semantisk søgning 

En semantisk søgemodel skal gøre det nemmere at fremsøge 

dokumenter, eller søge på bestemt indhold i dokumenter langt 

mere effektivt – en almindeligt anvendt keywordsøgning.  
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I andet kvartal af 2022 blev der afholdt selvstændige workshops i de tre deltager kommuner, med 

deltagelse fra forskellige kommunale forvaltninger. Mere en 30 mennesker deltog i workshops og delte 

deres erfaringer og viden om udfordringer med kommunal sagsbehandling, og i særdeleshed behandlingen 

af aktindsigtssager på deres område.   

De tre workshops blev gennemført ved at anvende anerkendte metoder udvalgt fra konceptet design-

sprint, oprindeligt udviklet af Jake Knapp for Google i 2010.1  

Blueprint på arbejdsprocesser og opgaveløsning i 

aktindsigt 

 
 

Figur 2 - Blueprint (AS IS) af intern proces omkring udarbejdelse af aktindsigt- fra anmodning til afsendelse af 

aktindsigtssagen til anmoder og journalisering. 

Med udgangspunkt i et optegnet blueprint blev der arbejdet med at undersøge de problemstillinger og 

lightning pains, hvor en semantisk søgemodel og en Named Entity Recognition (NER) sprogmodel ville 

kunne understøtte opgaveløsningen i behandlingen af aktindsigtssager. Især fremsøgning af dokumenter, 

søgning i dokumenter, samt overholdelse af regler for anonymisering og GDPR (ekstrahering) var i fokus for 

at identificere de egenskaber som sprogmodellerne skal have for effektivt at assistere i sagsbehandlingen.  

Ønsker til en NER sprogmodel og en semantisk 

søgemodel 
Under de afholdte workshops fremkom der ønsker og ideer på mange forskelligartede typer af 

sprogmodeller. I overensstemmelse med projektets oprindelige målsætning er det alene indenfor 

kategorier af tekst klassifikation og informationssøgning, at der under projektet udvikles sprogmodeller. 

 
1 https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-
sprints#:~:text=Design%20Sprints%20%E2%80%93%20How%20to%20Get,and%20IDEO's%20design%20thinking%20workshops.  

https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-sprints#:~:text=Design%20Sprints%20%E2%80%93%20How%20to%20Get,and%20IDEO's%20design%20thinking%20workshops
https://www.interaction-design.org/literature/topics/design-sprints#:~:text=Design%20Sprints%20%E2%80%93%20How%20to%20Get,and%20IDEO's%20design%20thinking%20workshops
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Mange alsidige ideer og ønsker til forskellige typer af sprogmodeller, vidner dog om en iderigdom og almen 

forståelse af muligheder indenfor anvendelsen af sprogteknologi.  

Gevinster ved anvendelse af en NER sprogmodeller 
Af modellens (henvisning) rubrik 1 fremgår det at: 

Mange af workshoppens ønsker til use cases på en GDPR og anonymiseringsmodel er karakteriseret ved, at 

de har en høj volumen i mængden af aktiviteter, og det er ofte rutinepræget opgaver med at 

anonymisere persondata. 

En sprogmodel som finder og ekstrahere de ønskede entiteter, 

har derfor et stort potentiale for at effektivisere den 

opgaveløsning der ligger i behandlingen af aktindsigtssager. 

Det handler især om følsomme personoplysninger, der skal 

fjernes under Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og GDPR-

lovgivningen.  

Fra de tre workshops har det været muligt at samle en liste 

over 51 forskellige entiteter, som sagsbehandlere i større eller 

mindre grad har brug for at identificere på en nem måde, og 

som ofte skal anonymisere (ekstraheres) i en behandling af en 

aktindsigtssag.  

Af modellens rubrik 2 fremgår det at: 

En anonymiserings og GDPR sprogmodeller kan realisere visse potentialer, hvis de anvendes i en række 

kommunale IT-løsninger og systemer. Det handler her om arbejdsprocesser, hvor der sker en transport af 

dokumenter som indeholdende persondata. Arbejdsprocesser er dog mindre rutineprægede og meget ad 

hoc til tider. Derfor er automatiseringspotentialet ved brug af sprogmodeller mindre, men ‘opgaverne’ for 

en NER sprogmodel er vigtige for at sikre der ikke sker brud på persondataloven.  

Gevinster ved semantisk søgning 
Under workshops fremkom mange ønsker og use cases til fremsøgning af dokumenter og informationer i 

dokumenter. En overordnet fællesnævner for aktiviteter omkring informationssøgning er, at det ofte 

handler om at fremsøge dokumenter i forskellige databasesystemer til videre sagsbehandling, eller at en 

sagsbehandler skal fremsøge specifik information og viden i større serier af dokumenter eller enkeltstående 

dokumenter. Semantisk søgning indbygget i kommunale IT-løsninger vil i stort omfang kunne imødekomme 

disse udfordringer, da metoden arbejder mere dynamisk end den ellers kendte nøgleordssøgning.  
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Modellens rubrik 1 og 2 illustrere at fremsøgning af viden på 

forskellige vis er en meget repetitiv aktivitet. Semantiske 

søgemodeller kan realisere mange gevinster og løse 

udfordringer ved:  

- Effektivt at fremsøge dokumenter til en aktindsigtssag eller 

bare at fremsøge dokumenter i en aktiv kommunal sag 

journaliseret i fx et ESDH-system. 

- At finde viden i form af dokumenter eller information i 

dokumenter, med henblik på at anvende denne til intern og 

ekstern vidensdeling, eller informere om procedure i 

sagsbehandling eller sammenlignelige sager.  

Det handler om store udfordringer i processtyring, og indhentning og deling af viden til effektiv 

sagsfremføring og -behandling. Semantisk søgning kan bidrage til at løse dette da søgning er en 

rutinemæssig opgave i kommunal sagsfremføring. 

 


