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Sagsbehandler: Sidsel Skovborg
Ansættelsessted: Digital udvikling
Til: [Social- og Sundhedsudvalget]
Meddelelsespunkt: vedr. afprøvning af kunstig intelligens til at understøtte visitationen af genoptræning efter
SUL § 140
Rødovre Kommune har sammen med Aalborg kommune udarbejdet et projektforslag vedr. afprøvning af
kunstig intelligens til understøttelse af visitationen af genoptræningsplaner. I økonomiaftalen 2022 er projektet indstillet som et ”Signaturprojekt”, der står til at modtage 5,9 mio. kr., hvoraf ca. 1 mio. kr. er allokeret
til interne resurser i RK (fx frikøb af medarbejdere) -ligeså for Aalborg. De resterende 3.9 mio. kr. afsættes
til udvikling af løsningen.
Kort om projektet:
Projektet vil afprøve, hvorvidt kunstig intelligens kan understøtte en mere ensartet og hurtigere visitation af
genoptræningsplaner. Der vurderes at være et betydeligt kvalitets og automatiseringspotentiale i visitationsopgaven grundet det store antal genoptræningsplaner, der modtages årligt samt genoptræningsplanernes
standardiserede opbygning med fritekst i faste felter i en standardiseret skabelon. Løsningen vil både sikre en
bedre udnyttelse af kapaciteten i de kommunale tilbud og sikre, at borgere hurtigst muligt kommer i gang
med genoptræning efter indlæggelse.
Det er vigtigt at bemærke at Rødovres andel i projektet kun vedrører segmentering af genoptræningsplaner i
kategorien basal/avanceret genoptræning samt koblingen til forløbskoder, som anvendes til borgere reguleret
af fritvalgsservice. Maskinens segmentering vil være tilgængelig for kontroller af sagsbehandlerne og det vil
være tydeligt, hvornår maskinen er usikker på en given segmentering og dermed blive genstand for yderligere
tjek af sagsbehandleren. Gennem hele borgers forløb vil der være menneskelig vurdering inde over sagsbehandlingen, dvs. ift. hvilket konkret genoptræningsforløb borgeren tildeles. Rødovre er af den opfattelse, at vi
med denne teknologiunderstøttelse kan løfte en bedre og mere ensartet stratificering og dermed tilbyde
borgerne et hurtigere tilpasset genoptræningsforløb til gavn for borgers genoptræning. Det skal understreges
at projektets ikke medfører profilering eller vurdering af borger.
Tildelingen af midlerne udmøntes først formelt set ifm. finanslovsaftalen i efteråret 2021 og projektet udføres
i et samarbejde mellem ÆHA/SOC og Digitalisering.
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