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Anzyz has developed a unique text algorithm.

It helps customers read, analyze, understand and extract 
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Corpus Cube Linguistics™  - CCL™
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Step 1: Target words are entered



Step 3: Specific examples of documents containing the words and phrases are shown



Anzyz:
- Analysere og forstå strukturerte og ustrukturerte data.

- Kunder kan selv lage konsepter innen datasett.

- Skrivefeil er ikke til hinder.

- Kunder slipper å “tagge”.

- Raskt å hente aktuelle dokumenter.

- Effektivisere og automatisere manuelle prosesser.

- Språknøytral

A new era in AI



I samarbeid med Kristiansand kommune, ble det gjennomført en Proof of Concept (POC) for å teste 
egnetheten for bruk av Anzyz kunstig intelligens løsning på kommunens data. 

Datagrunnlaget ble basert på journalopplysninger fra  Profil og Acos. POC-en resulterte i en rapport, 
se eget vedlegg. 

Funn fra POC-en: 

• Under arbeidet med POC-en, ble det klart at domeneeksperter bør være med under 
datauttrekk.  

• Det vil i fremtiden være viktig for Kristiansand kommune å ha tilgang på egne data. Som læring 
fra erfaringene gjort med Acos, vil det være vesentlig at kommunen i fremtiden har teknisk 
enkel og rask tilgang til sine data. 

• Det anbefales å involvere Kristiansand kommune i dialogen med Acos for å få tilgang til det 
resterende Sosialdatagrunnlaget. 

• Funnene i rapporten viser at det er et stort videre potensial for bruk av kunstig intelligens 
innenfor Profil og helsedata. 

Forprosjekt – hovedprosjekt, Kristiansand Kommune:
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• Teste ut en innovativ anvendelse av kunstig intelligens innenfor et nytt marked.

• Beslutningsstøtte og høyere kvalitet i beslutninger både rundt enkelttjenester og på overordnet nivå for
Kristiansand kommune. Bedre kvaliteten på data og tilgjengeliggjøring av informasjon på en ny måte,
som vil gi bedre kvalitet på tjenester til innbyggere og brukere.

• Effektiv ressursutnyttelse gjennom bedre beslutninger, muliggjøre digitalisering av arbeidsprosesser og
målrettede tjenester innenfor kommunens tjenestetilbud.

• Kompetanse og erfaring med bruk av kunstig intelligens innenfor kommunesektoren - også krav knyttet
til GDPR.

Kriastiansand Kommune. Ambisjoner/Mål: 
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Data fra ACOS:

1. Opprinnelsesland: Av alle mottakerne i 2017 var det en andel som stod oppført med 
norsk statsborgerskap parallelt med at de også stod oppført med "født i Norge". En 
ikke uvesentlig andel av disse stod feiloppført, og var faktisk født i et annet 
land. Kristiansand kommune ønsker at Anzyz skal, basert på skriftlig historikk i saken, 
identifisere brukerne som stod feiloppført, samt kjøre rapporter om disse, organisert 
etter fødselsdato.

2. Rus og avhengighet: Identifisere og klassifisere alle tilfeller av Rus og avhengighet -
alle avarter (inkl. spillavhengighet). Dette er en krevende klientgruppe, hvor det ofte 
kan være utfordrende å følge brukerreisen. 

PROFIL:

1. Ernæring. Kommunen har ernæringsfysiolog som har forbedringsprosjekt i 
hjemmetjenesten. Mål: kan man lettere fange opp underernæring ved å søke opp 
beskrivelser av kostinntak osv, uten å ha risikovurdert først, slik at riktige brukere får 
igangsatt tiltak som er relevante?

Kristiansand Kommune:
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Arkivverket, -Norsk Helsearkiv.

- Automatisere arkivering av pasientjournaler.

Manuelt arbeid i dag. Estimert 20 år uten AI for å bli ferdig!

NAV.

- Anzyz er invitert til å se hvordan man ved hjelp av AI kan lese CVèr til arbeidssøkere og 
skape et effektivt verktøy for saksbehandlere.

Equinor.

- Analysere brønndata

Relevante prosjekter:
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