
Hva er elektronisk 
fenotyping?
Ved elektronisk fenotyping karakteriseres individets 
tilstand ved hjelp av data.

I elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ)  
registrerer klinikere strukturerte og ustrukturerte 
data. Disse utfyller hverandre. Ustrukturerte data 
er representert bl.a. ved pasientens symptomer 
og sykdomstegn, røntgen- og patologirapporter, 
epikriser og familiehistorie. ICD-koder (den inter- 
nasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer 
og beslektede helseproblemer), labresultater og 
medisinlister er eksempler på strukturerte data.

I tillegg til EPJ kan man bruke andre maskinlesbare 
data for å beskrive pasientens tilstander. Dette kan 
være  strukturerte og ustrukturerte kliniske data, 
genomiske data, pasientgenererte data og miljødata. 
Jo flere datakilder som kombineres til analyse, jo 
bedre kan pasientens fenotype bli.
 

Elektronisk fenotyping kan  
brukes til å 
• identifisere personer med visse tilstander
• folkehelse- og sykdomsovervåkning
• administrative formål
• kliniske forskningsstudier
• persontilpasset medisin

EPJ-drevne algoritmer for fenotyping omformer rå 
EPJ-data til meningsfulle karakteristikker som kan 
benyttes til å klassifisere eller forutsi menneskers 
fenotyper. Dette gir innsikt i om individet har en 
bestemt medisinsk tilstand eller kan risikere å utvikle 
en. Å kombinere fenotype- og genotypedata kan 
karakterisere pasienter mer presist.
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Fenotyper er innen biologien individets observerbare 
karakteristikker som f.eks. høyde, øyenfarge, blodtype 
og sykdommer.

Fenotyper er et resultat av samspillet mellom ens 
gener, miljø og sosial påvirkning.
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Faktaarket gir en oversikt over hva elektronisk fenotyping er, hvordan algoritmer for elektronisk fenotyping 
utvikles og hva de kan brukes til.
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Metoder for elektronisk 
fenotyping
Maskinlæring (ML) og naturlig språkprosessering 
(NLP) kan brukes til elektronisk fenotyping.
ML er  teknikker som brukes for å trekke ut kunnskap 
fra store datasett. Disse teknikkene benyttes til 
klassifisering, prediksjon og estimering. I fenotyping 
lærer ML-algoritmer fra data om individer med kjente 
fenotyper, for å finne de samme fenotypene hos 
andre.

Mye viktig informasjon i EPJ er kun lagret som 
ustrukturert fritekst. NLP er en kombinasjon av ML 
og språkvitenskap og brukes til å trekke ut karakter-
istikker fra fritekstnotater. Det kan forbedre hvordan 
algoritmer for fenotyping kan gjenkjenne pasienter 
med en viss diagnose.
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