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Hvor er de kommunale helse 
og omsorgstjenestene om 10 år 

Kunstig intelligens og andre trender

Hilde Lovett

www.teknologiradet.no

@hildelovett

 Første system som stiller diagnose på 
egenhånd godkjent i USA

Kilde: https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm604357.htm

Diabetisk retinopati

http://www.teknologiradet.no/
kilde:https://www.theverge.com/2018/4/11/17224984/artificial-intelligence-idxdr-fda-eye-disease-diabetic-rethinopathy?mc_cid=35d3b087e4&mc_eid=947334265b
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 Forholdet mellom kunstig intelligens, 
maskinlæring og nevrale nett

Inspirert av «What is the relationship between artificial intelligence, machine learning, deep learning, and artificial neutral networks?» 

 Utviklingstrekk

1. Nye algoritmer, 
spesielt nevrale nett og 
dyplæringsnett

Inspirert av «Machine Learning Crash Course: Part 3»

https://www.quora.com/What-is-the-relationship-between-artificial-intelligence-machine-learning-deep-learning-and-artificial-neural-networks
https://www.quora.com/What-is-the-relationship-between-artificial-intelligence-machine-learning-deep-learning-and-artificial-neural-networks
https://ml.berkeley.edu/blog/2017/02/04/tutorial-3/
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 Utviklingstrekk

1. Nye algoritmer, 
spesielt nevrale nett og 
dyplæringsnett

2. Store datamengder

Inspirasjon fra foil 30 i presentasjon av Andrew Ng, «What Data Scientists Should Know About Deep Learning»

 Utviklingstrekk

1. Nye algoritmer, 
spesielt nevrale nett og 
dyplæringsnett

2. Store datamengder

3. Rimelig og enkelt 
tilgjengelig regneressurser

Inspirasjon fra foil 30 i presentasjon av Andrew Ng, «What Data Scientists Should Know About Deep Learning»

https://www.slideshare.net/ExtractConf
https://www.slideshare.net/ExtractConf
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 Slik lærer maskiner

 Veiledet av merkede data 
 når vi har data med verdier

 viktigst nå

 Tolke føflekkbilder

 Lærer av medisinske 
bilder med diagnose

 På nivå med 
dermatologer

 Etter hvert 
smarttelefon

Veiledet læring

Kilde: Nature, 2017

https://www.nature.com/nature/journal/v542/n7639/index.html
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 Retinabilder

 130.000 bilder av netthinnen

 Oppdage diabetisk retinopati

 Også risikofaktorer for 
hjertefeil

Kilde: https://arstechnica.com/science/2018/02/ai-trained-to-
spot-heart-disease-risks-using-retina-scan/

Veiledet læring

 Generelt: tolkning av bilder

 Brystkreft i bilder av vevsprøver

 Lungekreftknuter i CT bilder

 Tarmkreft i bilder av tarmen 

 …

Veiledet læring

Kilder: 
https://drive.google.com/file/d/0B1T58bZ5vYa-QlR0QlJTa2dPWVk/view
http://anthillonline.com/these-two-companies-are-changing-the-future-of-medicine-using-the-next-step-to-artificial-intelligence/
http://home.ifi.uio.no/paalh/students/MichaelRiegler-phd.pdf

https://drive.google.com/file/d/0B1T58bZ5vYa-QlR0QlJTa2dPWVk/view
http://anthillonline.com/these-two-companies-are-changing-the-future-of-medicine-using-the-next-step-to-artificial-intelligence/
http://home.ifi.uio.no/paalh/students/MichaelRiegler-phd.pdf
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 Tale- og lydforståelse

 Naturlig dialog

 Digitalt stetoskop

Veiledet læring

Kilde: CliniCloud

 Digital førstelinje

 Data fra 1,5 millioner brukere

 Nivå med leger

 Demokratisering av 
spesialistkompetanse

Veiledet læring

Kilde: Ada Health
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 Forutseende analyser: 
oppdage uheldig utvikling 

 Slik lærer maskiner

 Veiledet av merkede data 
 når vi har data med verdier

 viktigst nå

 Ikke-veiledet 
 finner nye mønstre

 gruppere pasienter
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 Tale- og lydforståelse

Tommel-EKG

 Lærer normal hjerterytme og 
aktivitetsmønstre

 Ser etter unormale verdier

 Oppdager for høye kaliumnivå 

Ikke-veiledet læring

Kilde: Kardia: https://www.theverge.com/2018/3/12/17109036/apple-
watch-kardiaband-alivecor-ekg-reader-hyperkalemia-health-artificial-
intelligence

 Identifisere 5 undergrupper
av diabetes

 Identifisere risiko for 
komplikasjoner

 Underliggende 
sykdomsmekanismer

 Bedre tilpasset behandling

 Lærer noe vi ikke visste fra før

Kilde: The Lancet, mars 2018: 
http://www.thelancet.com/action/showFullTextImages?pii=S2213-8587%2818%2930051-2

Ikke-veiledet læring
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 Identifiserer egenskaper automatisk

 Risiko for å utvikle (ny) sykdom

 Kan forutse Schizofreni 
overraskende godt

 men vet ikke hvorfor

Ikke-veiledet læring

Kilde: DeepPatient

 Anbefalingssystemer sorterer 
pasienter som ligner i grupper

 Slik lærer maskiner

 Veiledet av merkede data 
 når vi har data med verdier

 viktigst nå

 Ikke-veiledet 
 finner nye mønstre

 gruppere pasienter

 Forsterkning 
 beste strategi for å nå et mål

 nå: spill og biler
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 AlphaGo

 300 millioner spill

 slo verdens beste i Go-
spiller

 40% redusert 
energiforbruk i datasentre

Læring med forsterkning

 … Zero

 Basisregler, ingen data

 AlphaGo Zero
 slo AlphaGo etter 40 dager

 Alpha Zero: 
 vant over StockFish

(verdens beste sjakkmaskin)

 Ekspertene lærte nye strategier

AlphaGo Zero

Læring med forsterkning
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 Mer optimal behandling for lungekreft

Læring med forsterkning

Kilde: Reinforcement Learning Strategies for Clinical Trials in Non-small Cell Lung Cancer, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3138840/

 Simulering

 Når er det trygt å endre 
rutinene?

 Kan vi stole på maskinene?

 Veiledet: basert på historiske data
 kan speile skjeve forhold 
 fordomsfulle beslutninger

 Ikke-veiledet: sort-boks problemet
 manglende forklaring 
 ansvar?

 Læring med forsterkning: vinne for enhver pris?
 hva med etikken? 

 Dobbeltbruk: mer effektive og målrettede angrep
 Helsedata
 Hacking
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 Om 10 år …

 Helsepersonell 
 bildediagnostikk er automatisert
 får hjelp av digitale assistenter

 bedre oversikt over risiko

 Folk
 digital førstelinje

 løpende kontakt med legen

 persontilpasset

 Sparer tid og ressurser

 Takk for meg


