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1 Innledning
Data i elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ) gir en begrenset oversikt over pasientens �lstand.
Dataene er o�e ufullstendige og par�ske. Imidler�d gir de nok informasjon �l å konstruere klinisk relevante set med karakteris�kker for en sykdom eller en �lstand, noe som kalles elektroniske fenotyper.
Elektronisk fenotyping bruker en kombinasjon av kliniske notater, koder for internasjonal klassiﬁsering av sykdommer (ICD-diagnosekoder), medisinlister og prøveresultater. Fenotyping muliggjør direkte iden�ﬁsering av pasientkohorter (grupper av pasienter med like egenskaper) basert på karakteris�kker, risikofaktorer og komplikasjoner som ﬁnnes i lignende pasientgrupper. Den kan blant annet
brukes �l å gjennomføre kliniske studier og sammenlignende forskning på eﬀek�vitet av medisiner
eller behandlinger. Kohor�den�ﬁseringsprosess kan integreres i EPJ-systemer for klinisk beslutningsstøte i sann�d.
Prosjektet tar sikte på å få kunnskap om elektronisk fenotyping, noe som inkluderer blant annet teknologier og metoder for utvikling av elektronisk fenotypealgoritmer, samt å iden�ﬁsere klinisk relevans av fenotyping og u�ordringer for dens bruk i norsk klinisk praksis.
Prosjektak�vitetene inkluderte blant annet 1) kunnskapsheving om elektronisk fenotyping gjennom
deltakelse i konferanser og vitenskapelige møter med ins�tusjoner som jobber med temaet, 2) iden�ﬁsering av kliniske behov/ bruks�lfeller for elektronisk fenotyping på nasjonalt nivå, 3) iden�ﬁsering
av datatyper relevante for fenotyping av de utvalgte kliniske behov, 4) sjekk for �lgjengelighet av pasientdata nødvendige for å utvikle fenotypealgoritmer, og 5) utvikling av fenotypealgoritmen for det
valgte kliniske bruks�lfellet.
Fenotypeprosjekter bidrar �l forbedring av behandlinger og pasientsikkerhet, samt gir beslutningsstøte og forbedrer klinisk arbeidsﬂyt. Derfor er det klinikere og pasienter som får mest nyte av slike
prosjekter. Kunnskapen kan også ha verdi for EPJ-leverandører og Helsepla�ormen. Rapporten peker
blant annet på forutsetninger og krav for utvikling av nasjonale EPJ-systemer, slik at systemene kan
støte fenotyping for klinisk beslutningstaking og arbeidsﬂyt. Det kan også være av nyte for Direktoratet for e-helse og Helse- og omsorgsdepartementet, da det kan bidra �l folkehelse og sykdomsovervåking ved å iden�ﬁsere risikogrupper for sykdommer og �lstander på nasjonalt nivå.

1.1 Tilnærming
Prosjektet bestod av en teore�sk og en prak�sk del. Målene for den prak�ske delen var å 1) iden�ﬁsere bruks�lfeller for fenotyping i Norge og ﬁnne ut hvilke datakilder som kreves for å bygge fenotypealgoritmer for disse bruks�lfellene, 2) ﬁnne ut om disse datakildene blir �lgjengelige i prosjektets
�dsramme, og �l slut 3) utvikle fenotypealgoritme(r).
For å forstå status og trender innen fenotyping samt teknologiene som brukes �l dete, gjennomførte
vi et literatursøk og deltok i vitenskapelige arrangementer. Disse inkluderte
•
•
•

møter med maskinlæringsgruppen fra UiT Norges ark�ske universitet for å diskutere u�ordringene ved å jobbe med helsedata i Norge og utvikling av maskinlæringsalgoritmer for helsesektoren
kommunikasjon med forskere fra Universitetet i Oslo som samarbeidet med Oslo universitetssykehus om fenotypeprosjekter
møter med KVALUT-avdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) om støte for
registrerte ICD-diagnosekoder, som en forespørsel fra klinikere og administra�vt personell
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•
•

•
•

•

•

•
•

møter med DIPS (som en EPJ-leverandør i tre norske helseregioner) om potensielle bruks�lfeller, �lgangskrav �l EPJ-data og mulig samarbeid
deltakelse på AMIA 2019 årlig symposium, 16.11-20.11.2019 i Washington, DC (USA)
(htps://www.amia.org/amia2019), og AMIA 2020 virtuelt årlig symposium, 14.11-18.11.2020
(htps://www.amia.org/amia2020). Et sammendrag fra AMIA 2019 skrevet av prosjektdeltakerne er �lgjengelig her htps://ehealthresearch.no/ﬁles/documents/Rapporter/Andre/Kortrapport-2020-01-AMIA-2019-Symposium.pdf
deltakelse på EHiN-konferansen 12.11-13.11.2019 i Oslo (htps://ehin2019.wpengine.com/).
Der ble det ble presentert en ar�kkel med �telen «Food recommenda�on using machine
learning for physical ac�vi�es in pa�ents with type 1 diabetes»
deltakelse på EHTEL-symposiet 2019, 3.12-4.12.2019 i Barcelona (Spania) (htps://www.ehtel.eu/ac�vi�es/annual-ehtel-symposium/annual-symposium2019.html), der vi presenterte
E-helseforskning med forelesningen «Machine Learning, Health Analy�cs and Ar�ﬁcial Intelligence in Healthcare: Lessons from Norway» med introduseringen �l vårt prosjekt. Symposiet
ga kunnskap om innsamling og bruk av helsedata, bruk av kuns�g intelligens og maskinlæring
i helsesektoren i Europa, og demonstrerte helseinnovasjoner fra ﬂere land. Der ﬁkk vi også
kontakt med ﬂere europeiske forskningsins�tusjoner som potensielle partnere for Horisont
Europa-søknaden i fram�d
deltakelse i den internasjonale konferansen om avanserte teknologier og behandling av diabetes (ATTD 2020), 19.02-22.02.2020 i Madrid (Spania) (htps://atd2020.kenes.com/). Et abstrakt med �telen «Toward A Personalized Decision Support System for Blood Glucose Management During and A�er Physical Ac�vi�es in Pa�ents with Type 1 Diabetes» ble presentert
der
deltakelse på konferansen om kuns�g intelligens i helsevesenet 2019, 18.-19.06.2019 i Bodø
(htps://helse-nord.no/arrangementer/kuns�g-intelligens-i-helsetjenesten-2019-06-18), som
ble organisert av Helse Nord sammen med Helsedataanalyse-avdelingen ved Nasjonalt senter
for e-helseforskning
fullføring av kurset «Iden�ﬁsering av pasientpopulasjoner» �lbudt av Universitetet i Colorado
via webpla�ormen coursera.org (htps://www.coursera.org/learn/computa�onal-phenotyping)
fullføring av kurset «Human Research. Data or Specimens Only Research» av Massachusets
Ins�tute of Technology (htps://mimic.physionet.org/ge�ngstarted /oversikt/) for å få �lgang
�l MIMIC-III-databasen, som ga oss prak�sk opplæring i å jobbe med helsedata og som et potensielt alterna�v �l dataene vi kunne bruke i prosjektet. Vi oppretet en felles kopi av databasen som ble lagret på senterets server. Dataene var nok overﬂødige og inneholdt ﬂere
hundre variabler som var relevante for pasientenes opphold på intensivavdelinger. Arbeidet
var �ds- og ressurskrevende. Derfor måte vi nedprioritere dete.

Resultatene fra literatursøket om fenotyping ble organisert som et tankekart som beskriver deﬁnisjoner, anvendte metoder, bruks�lfeller og �lgjengelige databaser med klare �l bruk fenotyper (se Vedlegg A).
Det var planlagt å skrive en Horisont Europa-søknad for å lage et internasjonalt prosjekt for elektronisk fenotyping. For å vite mer om Horisont 2020 og Horisont Europa deltok vi på de europeiske
forsknings- og innovasjonsdagene i 2019 og 2020 (24.09-26.09.2019 i Brussel, htps://ec.europa.eu/info/research-and-innova�on/events/upcomingevents/european-research-and-innova�ondays_en, og 22.09-24.09.2020 web-basert, htps://ec.europa.eu/easme/en/european-research-andinnova�on-days-2020). Der lærte vi om prosesser i Horisont 2020 og Horisont Europa. Vi tok også
ﬂere kurs organisert av Norges forskningsråd (NFR).
•
•

Horisont Europa: Fokus på EUs forsknings- og innovasjonsini�a�ver (15.01.2020, Bodø)
Horisont 2020: Søknadsskriving - Fokus på innvirkning (15.-16.01.2020, Bodø)
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•
•
•
•

Horisont 2020: Prosjektstyring og økonomi (18.-19.02.2020, Tromsø)
Horisont Europa: En prak�sk innsikt (15.05.2020, webinar)
Norsk lansering av Horisont Europa (26.10.2020, webinar)
Missions på norsk – NFR-konferanse om kunnskapsgrunnlag for forsknings- og innovasjonspoli�kk 2020 (25.11.2020, webinar).

Vi proﬁlerte vårt forskningsprosjekt ved å ha individuelle møter med beslutningstakere i EU. Vi ga innspill både i plenum og på individuelle møter, og i skri�lig format for frem�dige kunngjøringer, blant
annet for frem�dig kunngjøring av Horisont Europa i «Morgendagens teknologier for dagens helse».

1.2 Samarbeid med andre prosjekter
Prosjektet hadde samarbeid med tre prosjekter.
Vi samarbeidet med prosjektet «NorKlinTekst: Natural language processing for extrac�ng knowledge
from clinical notes in electronic health records». Det var et inkubatorprosjekt av Helsedataanalyseavdelingen ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Overordnet mål var å bygge kunnskap og infrastruktur for å analysere kliniske notater i EPJ. Prosjektet skulle gi faglig utvikling og kompetanseheving
for ansate i avdelingen. Prosjektets deltakere hadde �lgang �l GastroKir datasetet fra Gastrokirurgisk avdeling ved UNN. Alle medarbeidere i vårt prosjekt tok informasjonssikkerhetskurset for å få �lgang �l dataene. Søknaden om utvidelse av deltakerlisten ble sendt �l personvernombudet ved UNN,
og �lgangen ble git. Dessverre ble datasetet ikke fullstendig aviden�ﬁsert, derfor ﬁkk vi ikke mulighet �l å jobbe med dete.
Vi hadde et samarbeid med «LEAF - Diabetes Use Case»-prosjektet ledet av UiT Norges ark�ske universitet. Målet var å gi pasienter og helsepersonell et trygt beslutningsstøteverktøy gjennom maskinlæring for å utvikle en modell for behandlings- og intervensjonseﬀekter. Dete bruks�lfellet kan også
betraktes som fenotyping. Alle resultatene fra prosjektet eies av både E-helseforskning og UiT Norges
ark�ske universitet.
Videre samarbeidet vi også med PACT (PA�ent-Centered Team)-prosjektet. Her jobber PACT-teamet i
lag med pasienten for å lage en pasientorientert, integrert og proak�v omsorgsplan for mul�syke pasienter. Målene for samarbeidet er:
•
•
•
•

Deﬁnere de vik�gste risikofaktorene for PACT-populasjonen (mul�syke pasienter henvist �l
PACT)
Forbedre «gullstandarden» for hvem som kan ha nyte av henvisning �l PACT-intervensjonen
Utvikle en algoritme som iden�ﬁserer pasienter for intervensjonen
Evaluere ytelsen �l algoritmen for å korrekt iden�ﬁsere pasienter som er henvist �l PACT i
historiske data
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Pasientenes nyte av intervensjonen ble valgt som et bruks�lfelle for utvikling av en elektronisk fenotypealgoritme i prosjektet. Flere detaljer om dete samarbeidet kommer i Kapitel 3
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Mul�morbiditets bruks�lfelle.

1.3 Anerkjennelse
Vi vil takke prosjektdeltakerne som har bidrat �l prosjektet i forskjellige faser, men ikke har jobbet
med rapportskrivingen: Alain Giordanengo, Gro Rosvold Berntsen, Fred Godtliebsen, Andrius Budrionis, Laura Slaughter og Anne Torill Nordsleta. Vår felles innsats har ført �l gode prosjektresultater.

1.4 Organisering av rapporten
Rapporten er organisert som følger. I kapitel 2 gir vi bakgrunnskunnskap om elektronisk fenotyping
og utvikling av elektroniske fenotypealgoritmer. Vi beskriver blant annet hvilke metoder og datatyper
som kan utnytes for fenotyping, hvordan vurdere algoritmeytelsen og velge en passende algoritme
for en bestemt oppgave. Vi snakker også om u�ordringer for elektronisk fenotyping i Norge og viser
vår interessentanalyse. I kapitel 3 beskriver vi prosjektsamarbeidet med PACT-prosjektet, forklarer
valget av et bruks�lfelle for utvikling av an elektronisk fenotypealgoritme og demonstrerer algoritmen. Kapitel 4 gir en oversikt over de vitenskapelige resultatene av prosjektet. Kapitelet er fulgt av
Sammendrag og Referanser. U�yllende inneholder rapporten to vedlegg.
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2 Bakgrunn
2.1 Hva er fenotyping?
Et individs observerbare fysiske egenskaper som inkluderer utseende, utvikling og oppførsel. I biologien kalles dete fenotype (19) (Figur 1).
Figur 1. Fenotype som en kombinasjon av fysiske egenskaper

Personens fenotype er et resultat av samspillet mellom ens genotype (genene i organismen) og miljøpåvirkninger på genotypen (19) (Figur 2). Hver organisme opplever unike miljøpåvirkninger når den
utvikler seg. Derfor utvikler �l og med individer med iden�ske genotyper (som f.eks. tvillinger) forskjellige fenotyper (19).
Figur 2. Fenotype som en integrasjon av genotype og miljøpåvirkninger

Eksempler på fenotyper inkluderer individets høyde, øye- og hårfarge, samt egenskaper som kan måles i laboratoriet (f.eks. nivåer på hormoner eller blodceller). Se eksempler på fenotyper som karakteriserer et individ på Figur 3.
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Figur 3. Eksempler på individets fenotyper

2.2 Hva er elektronisk fenotyping?
Elektronisk fenotype er et set av kliniske egenskaper av individets �lstand basert på data. Elektroniske pasientjournalsystemer og andre maskinlesbare data kan brukes �l elektronisk fenotyping. Det
kan være genomiske data, medisinske bilder, strukturerte og ustrukturerte kliniske data registrert i
EPJ, pasientgenererte data fra mobiltelefoner og sensorer samt miljødata (lu�- og vannkvalitet, tungmetallkonsentrasjon i jord osv.).
Data som passer inn i forhåndsdeﬁnerte felt kalles strukturerte data. De er o�e organisert i rader og
kolonner, som i et regneark. ICD-diagnosekoder, labprøver og medisiner som er registrert i EPJ, i �llegg �l genomiske data (som vanligvis lagres separat på grunn av datastørrelse), er eksempler på
strukturerte data.
Data som er komplekse, med ulike formater og strukturer og som ikke kan passe inn i standardfelt, er
ustrukturerte data. Ustrukturerte data kan være i form av tekst, bilde-, video- eller lydﬁler. Maskinlæring kan jobbe med ustrukturerte data. Eksempler på ustrukturerte data som brukes i elektronisk fenotyping er pasientens tegn og symptomer i form av kliniske notater, radiologi- og patologirapporter,
epikriser og familiehistorier registrert i EPJ, sammen med medisinske bilder lagret i et eget system.
Strukturerte og ustrukturerte data er komplementære datakilder.
Jo mer data om individets helse vi har �lgjengelig for analyse, desto mer fullstendig blir elektronisk
fenotype. Å kombinere fenotypedata med genotypedata kan karakterisere pasienten mest nøyak�g.
Elektroniske fenotypealgoritmer analyserer store set med pasientdata. Algoritmene ﬁnner skjulte
mønstre og spesiﬁkke egenskaper som karakteriserer en �lstand hos lignende pasienter eller forutsier
risiko for å utvikle den �lstanden (Figur 4). Dete gir innsikt i hvordan �lstanden kan utvikle seg og
dens potensielle behandling.
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Figur 4. Elektronisk fenotypealgoritme kort forklart

2.3 Bruksområder for elektronisk fenotyping
Elektronisk fenotyping kan brukes �l ﬂere formål. Disse inkluderer
•
•
•
•
•

kohortidentiﬁsering for å ﬁnne lignende pasienter for kontrollgruppen, samt iden�ﬁsere pasienter som kan ha størst nyte av behandlingen
folkehelse og sykdomsovervåking for å iden�ﬁsere risikogrupper for en viss sykdom/ �lstand
på et nasjonalt nivå
administrative formål for op�malisering av kostnader og klinisk arbeidsﬂyt sammen med forbedring av helsetjenester for pasientens beste,
kliniske forskningsstudier som es�merer behandlingseﬀek�vitet, medisinbivirkninger og lignende
i kombinasjon med gene�kk/ genotyping, persontilpasset medisin ved å �lby klinisk beslutningsstøte for forebygging, diagnos�sering og behandling av pasientens �lstand.

2.4 Utvikling av elektronisk fenotypealgoritme
2.4.1 Forløp for elektronisk fenotypealgoritme
Å oppdage fenotyper er en betydelig informa�sk u�ordring fordi EPJ-data o�e er fragmentert, uregelmessig fordelt over �d, unøyak�g og endrer seg kon�nuerlig (63).
Prosessen for å lage en elektronisk fenotypealgoritme er gjentakende og kompleks og tar o�e opp�l
6-8 måneder (52). Prosessen består av ﬁre steg: 1) dataforberedelse, 2) dimensjonsreduksjon, 3) fenotypeoppdagelse og 4) evaluering.
Dataforberedelse er en prosess av å samle, kombinere, strukturere og organisere data for å gjøre dem
klare for analyse (56). Data har o�e manglende verdier, unøyak�gheter og feil. I �llegg kan dataset
fra forskjellige kilder eller ins�tusjoner ha ulike formater. Dataforberedelse gjør data nøyak�ge, konsistente og med et �lstrekkelig kvalitetsnivå for å skaﬀe pålitelige resultater. Dete inkluderer datainnsamling, rengjøring, strukturering, transformering og berikelse og validering (56).
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Når antall variabler øker, blir modellen mer kompleks. I �llegg blir den mer avhengig av dataene den
er blit trent på og vil derfor prestere dårlig på nye data (58). Dimensjonsreduksjon betyr å redusere
antall variabler (også kalt egenskaper) i et dataset, sam�dig som en bevarer vik�g informasjon (57).
Dete kan gjøres enten ved å velge ut vik�ge egenskaper fra allerede eksisterende eller ved å lage nye
egenskaper med transformering av allerede eksisterende (58). Dimensjonsreduksjon reduserer beregnings�den �l algoritmen og hjelper �l med å �erne overﬂødige egenskaper, men det kan imidler�d
føre �l tap av data.
Ved oppdagelse av fenotype iden�ﬁserer vi kandidater for fenotypemønstre. For dete deﬁnerer vi
datatypene og metoden(e) som skal brukes. Disse er avhengig av de valgte datatypene og selve oppgaven. Dereter starter vi utvikling av fenotypealgoritme. Alt dete er beskrevet nærmere i Datatyper
for elektronisk fenotyping, Typer dataanalyse, Kombinasjon av ﬂere datatyper og Metoder for elektronisk fenotyping.
Fenotypevalidering innebærer bruk av en gullstandard og involvering av eksperter med kunnskap fra
medisinsk domene. Videre evalueres fenotypealgoritme ved å beregne ytelsesparametere, og en passende algoritme for en bestemt oppgave velges basert på visse kriterier. For mer informasjon les
Iden�ﬁsering av pasientpopulasjoner, Ytelsesberegning for algoritme og datatype og Valg av en fenotypealgoritme for en viss oppgave.
Det er noen u�ordringer ved validering av fenotypealgoritme. For det første kan kliniske data endres
over �d. Det innebærer blant annet endringer i diagnose, oppdatering av notater for �dligere besøk
eller nye prøveresultater i en enkelt pasientjournal. I �llegg kan retningslinjer og pasien�orløp endres, og nye behandlingsalterna�ver, særlig når det gjelder nye medisiner og medisinsk utstyr, kan
dukke opp. For det andre kan det oppstå inkonsekvens i EPJ, f.eks. i terminologi (som f.eks. SNOWMED CT (59)) eller ved overganger mellom forskjellige versjoner av diagnosekoder. Og �l slut er kvaliteten på ustrukturerte data varierende. Spesielt gjelder det EPJ hvor rundt 20% av notater inneholder
feil, hvorav 40% kan betraktes som alvorlige og inkluderer feil i diagnoser, medisinske historier, medisiner, målinger, prøveresultater og notater om feil pasient (60).
2.4.2 Datatyper for elektronisk fenotyping
Fenotypealgoritmer bruker vanligvis ﬂere datatyper i en enkelt algoritme. Dete forbedrer algoritmeytelse og gir en mer komplet fenotype. Hver datatype har imidler�d sine styrker og begrensninger
(34).
•

Kodedata

Kodedata som Internasjonal klassiﬁsering av sykdomskoder (ICD-diagnosekoder) og diagnoserelaterte
grupper (DRG-koder) brukes o�e i fenotyping. Slike koder registreres for hver pasients kontakt (55).
ICD-diagnosekoder er den vanligste datatypen som brukes �l fenotyping siden de er enkle å få �lgang
�l, har et strukturert format og er enkle å analysere. Likevel har arbeid med ICD-koder ﬂere u�ordringer. En pasients diagnose kan endres over �d: klinikeren vil først sete koden for den mistenkte diagnosen, som dereter kan revideres.
Et annet problem med ICD-koder er at de kan være feil. Vanligvis husker klinikere noen få koder som
o�e brukes. Til tross for at det i dag er mulig å søke i listen over ICD-koder, kan en urik�g kode vises
på grunn av et feil klikk eller en automa�sk u�ylling. En feil diagnosekode kan også legges inn med
vilje: det er noen prøver og prosedyrer som bare er �lgjengelige for visse diagnoser. Revisorer/ kodekontrollører vet også hvilke koder som får høyest refusjon og kan velge disse i stedet for kodene som
mest nøyak�g beskriver diagnosen. Kodene er ikke nødvendigvis feil siden de må støtes av medisinsk
dokumentasjon, men kan avvike fra kodene i polikliniske møter.
DRG-koder klassiﬁserer sykehusopphold eller polikliniske konsultasjoner i soma�ske ins�tusjoner i
grupper. Pasienter plassert i samme gruppe ligner hverandre medisinsk og bruker �lnærmet like mye
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ressurser. DRG gir en oversikt over ak�viteten ved sykehusene. Systemet gjør det også mulig å sammenligne sykehus, selv om disse behandler helt ulike pasienter.
DRG-koder gir både medisinsk og økonomisk informasjon. De tar hensyn �l alle sykehusets kostnader,
herunder medisinsk service og administrasjon og brukes o�e som grunnlag for ak�vitetsbasert ﬁnansiering, som for innsatsstyrt ﬁnansiering (ISF)-ordningen i Norge (61).
•

Laboratoriedata

Mange kliniske diagnoser er basert på verdier på prøveresultater som kriterier. For eksempel, for å
diagnos�sere en pasient med diabetes, kreves det et visst nivå på HbA1c. Men det kan være vanskelig
å iden�ﬁsere pasienter �l kontrollgruppen for diabetesstudien når algoritmen bør sjekke om pasienter har et normalt blodsukkernivå eller en normal HbA1c-verdi for å bevise at de ikke har diabetes. De
som er testet for diabetes har trolig noen risikofaktorer eller symptomer som har fåt klinikeren �l å
vurdere at de kan være diabe�kere. Og selv om prøven ikke bekre�er diabetes, er det mer sannsynlig
at disse pasientene utvikler den senere og sannsynligvis ikke vil være gode kandidater �l kontrollgruppen.
Selv om labprøvedata vanligvis er nøyak�ge, kan det oppstå feilverdier. Samme verdi kan også være �l
stede i ﬂere prøveresultater. Dessuten kan referanseområder og måleenheter �l prøveresultater endres over �d, noe som gjør det vanskelig å sammenligne den samme prøven over ﬂere år.
•

Kliniske observasjoner

Kliniske observasjoner er verdifulle for fenotyping og brukes som en del av diagnos�ske kriterier for
sykdom. Imidler�d krever de vanligvis datarengjøring før bruk. Kliniske observasjoner registreres for
det meste for hånd og kan derfor inneholde skrivefeil. Det ﬁnnes f.eks. ﬂere typer og posisjoner for
blodtrykksmålinger. Flere måleenheter kan også bli et problem: f.eks. høyden kan registreres bl.a. i
meter og cen�meter eller bare i cen�meter. Videre kan automa�ske konverteringer av måleenheter
ved oppdatering av EPJ og andre kliniske systemer føre �l feil, som kan være vanskeligere å iden�ﬁsere når verdiene er mulige, men usannsynlige.
•

Medisiner

Medisiner er også en vanlig datatype i fenotypealgoritmer. Imidler�d bør de bare brukes i fenotyping
i kombinasjon med andre datatyper av ﬂere grunner. Medisiner kan brukes �l å behandle mange forskjellige lidelser. Noen pasienter får diagnosen mange år før de får forskrevet medisiner. Det kan også
være vanskelig å ﬁnne ut når en pasient slutet å ta medisinen som er nødvendig f.eks. ved iden�ﬁsering av medisinbivirkninger. For å ﬁnne og tolke spesiﬁkke medisindoser som lagres i kliniske notater,
kreves det bruk av prosessering av naturlig språk.
2.4.3 Typer dataanalyse
For å håndtere gjentate målinger eller forekomster i pasientens EPJ bruker fenotypealgoritmer tre
typer dataanalyse (34): 1) frekvensanalyse når det telles hvor mange ganger f.eks. en måling forekommer i pasientens EPJ, 2) tidsmessig analyse vurderer �dspunktet når en måling eller forekomst er registrert i EPJ, og 3) verdianalyse som involverer matema�ske beregninger på målingsverdier.
Frekvensanalyse brukes hovedsakelig på ICD-koder men kan fak�sk brukes på alle datatyper som er
�lgjengelige i EPJ. De kan f.eks. anvendes �l å vurdere om pasienten ru�nemessig tar forskrevne medisiner.
Fenotypealgoritme kan også vurdere �dspunktet på en måling eller forekomst i pasientens EPJ. Men
hvis det er ﬂere målinger eller kliniske observasjoner, kan det være vanskelig å bestemme hvilken måling som er mest meningsfull. Da kan vi vurdere �dspunktet på hendelsen i forhold �l andre dataelementer.

14

Når algoritmen analyserer verdier, kan den ta minimums- eller maksimumsverdien eller beregne gjennomsnitet. Det kan også brukes terskelverdier for å sjekke om målingsverdiene er over eller under en
bestemt verdi eller utenfor et visst referanseområde.
Alle tre typer analyser kan kombineres. For eksempel, for å analysere medisinbivirkninger, kan vi kombinere både �dsmessig og terskelverdianalyse ved å ta et prøveresultat over en viss terskel som oppstår eter en viss �d eter medisinen ble forskrevet for første gang.
2.4.4 Kombinasjon av ﬂere datatyper
I fenotyping bruker de ﬂeste algoritmer ﬂere datatyper. Vi kan kombinere datatyper ved hjelp av ELLER, OG og IKKE.
La oss si at vi har pasienter med ICD-10-kode E11.9 (koden for diabetes type 2) i sin pasientjournal og
pasienter som har fåt forskrevet me�ormin som o�e brukes �l å behandle diabetes (34). Noen pasienter har både ICD-10-koden og tar me�ormin. Noen pasienter har ICD-10-koden, men bruker ikke
me�ormin. Det er også pasienter som tar me�ormin for andre lidelser enn diabetes og har derfor
ikke diabetes ICD-10-koden i sin journal.
Bruk av ELLER vil gi oss alle pasienter som har enten ICD-10-koden eller forskrevet me�ormin eller
både koden og medisinen (62). OG tar bare de som har både koden og me�ormin (62). Med IKKE vil
vi få pasientene som har ICD-10-koden, men ikke tar me�ormin (62).
Vi kan også kombinere mer enn to datatyper. For eksempel har vi også pasienter som har
HbA1c>6,5%. Å kombinere disse tre datatypene med en ELLER gir oss alle pasienter:
E11.9 ELLER me�ormin ELLER HbA1c>6,5%.
OG tar bare pasienter som har både ICD-10-koden for diabetes, forskrevet me�ormin og
HbA1c>6,5%:
E11.9 OG me�ormin OG HbA1c>6,5%.
IKKE gir oss bare pasienter med ICD-koden, men verken tar me�ormin eller har HbA1c>6,5%:
E11.9 IKKE me�ormin IKKE HbA1c>6,5%.
Vi kan også bruke parenteser. For å inkludere kun pasienter som tar me�ormin og har enten ICD-10koden eller en HbA1c>6,5% kan vi gjøre som følger:
me�ormin OG [E11.9 ELLER HbA1c>6,5%].
Hvis vi vil inkludere de som har ICD-10-koden for diabetes eller tar me�ormin og har HbA1c>6,5%,
utrykker vi det slik:
E11.9 ELLER [me�ormin OG HbA1c>6,5%].
2.4.5 Iden�ﬁsering av pasientpopulasjoner
En klar deﬁnisjon av populasjonen er avgjørende for utvikling av fenotyper. En gullstandardpopulasjon skaﬀes ved en manuell gjennomgang av pasientjournaler for å bestemme om pasienter har �lstanden av interesse. Ved hjelp av en gullstandard kan vi vurdere hvor nøyak�g en fenotypealgoritme
klassiﬁserer pasienter med og uten �lstanden.
For å iden�ﬁsere pasientpopulasjonen for en fenotypealgoritme, bestemmer vi først en diagnose/
�lstand av interesse og et bevisnivå. Bevisnivået avhenger av type studie. Ved en gene�sk eller biologisk studie kreves det en prøve som indikerer en �lstand. Ellers kan det være nok med et klinisk notat
fra legen og/ eller en ICD-diagnosekode. Dereter bestemmer vi hvilke og hvor mange eksperter som
skal u�øre den manuelle gjennomgangen av EPJ. Avhengig av kompleksiteten kan gjennomgangen
kreve en eller ﬂere domeneeksperter.
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Fenotyping bruker vanligvis en gjentakende �lnærming for manuell gjennomgang. For det første lager
forskerne en prototype av algoritmen. Så velger de �lfeldig et set av pasientjournaler som algoritmen klassiﬁserer som �lfeller eller kontroller, og dereter går de manuelt gjennom setet for å se hvor
godt algoritmen har u�ørt. Basert på gjennomgangen kan algoritmen endres ved å legge �l eller
�erne noen kriterier, og dereter velges det et nyt �lfeldig dataset for andre runde av algoritmeevalueringen. Dete fortseter �l �lfredss�llende ytelse av algoritmen er oppnådd. En endelig valideringsrunde på et �lfeldig utvalgt set av pasienter må u�øres for å få objek�v ytelsessta�s�kk for algoritmen.
2.4.6 Metoder for elektronisk fenotyping
Det er ﬂere metoder som kan brukes �l oppdagelse av fenotype.
•

Regelbaserte metoder

Regelbaserte metoder jobber med strukturerte data og innebærer involvering av klinikere for å spesiﬁsere inklusjons- og eksklusjonskriterier for fenotype (38, 39, 40). Slike metoder fungerer bra for fenotyper med klare diagnoser og kan ikke brukes for mer komplekse fenotyper eller ved analyse av
mindre standardiserte dataset.
•

Prosessering av naturlig språk

Ustrukturerte data representerer omtrent 80% av EPJ-dataene og omfater kliniske notater, epikriser
og radiologi- og patologirapporter (41). Prosessering av naturlig språk (NLP) er en kombinasjon av maskinlæring og lingvis�kk og brukes �l å trekke ut strukturerte konsepter fra ustrukturerte tekstdata.
NLP-metoder kan med fordel brukes sammen med regelbaserte eller sta�s�ske læringsmetoder (42,
43, 44).
•

Veiledet maskinlæring

ML refererer o�e �l en samling av matema�ske og datavitenskapelige teknikker for å hente ut kunnskap fra store dataset (35). ML-algoritmer lærer kon�nuerlig og utvikler seg selv uten å være eksplisit programmert.
Veiledet maskinlæring bruker merkede data for læring og tar sikte på å konstruere modeller som skiller pasienter med en spesiﬁkk �lstand fra de uten �lstanden (42, 45). F.eks. Carroll et al. (42) utviklet
en fenotypealgoritme for revmatoid artrit ved bruk av medisineringsdata, ICD-diagnosekoder og kliniske notater.
•

Delvis veiledet maskinlæring

Regelbaserte og veiledet ML-metoder samt NLP-teknikker krever manuelt merket gullstandard for
modellbygging og validering. Denne prosessen er �dkrevende og trenger involvering av klinikere med
domenekunnskap, mens gullstandardene vanligvis ikke kan deles på tvers av ins�tusjoner av personvernhensyn.
Delvis veiledet læring er en klasse med overvåkede oppgaver og teknikker som trenger kun en liten
mengde merkede data sammen med en stor mengde umerkede data (37). Halpern et al. (46) og Agarwal et al. (47) brukte en stor mengde ufullstendig merkede treningsdata og kunne fortsat bygge gode
fenotyper.
•

Ikke-veiledet maskinlæring

Ikke-veiledet læring brukes for dataset med data som ikke er merket på forhånd. I fenotyping u�orsker ikke-veiledet læring rådata for å ﬁnne underliggende strukturer med minimal menneskelig innsats. For eksempel, Ho et al. brukte en ikke-veiledet maskinlæringsmetode for automa�sk generering
av ﬂere fenotypekandidater uten forhåndsdeﬁnerte fenotypedeﬁnisjoner som ble videre validert av
en medisinsk ekspert (48, 49).
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•

Hybride �lnærminger

Hybride �lnærminger muliggjør en automa�sert valgprosess for fenotypeegenskaper. Yu et al. brukte
oﬀentlig �lgjengelige datakilder for medisinsk kunnskap for å produsere en liste over kliniske konsepter som kan benytes som klassiﬁseringsegenskaper for fenotypen av interesse og brukte så NLP-metoder for å ta med konseptene som fantes i kliniske notater i pasienters EPJ (50, 51).
2.4.7 Ytelsesberegning for algoritme og datatype
Vi kan evaluere ytelse for en algoritme eller en datatype ved å beregne sensi�vitet, spesiﬁsitet, samt
posi�ve og nega�ve predik�ve verdier. For å forklare disse, la oss ta en ICD-diagnosekode som et eksempel. Se på tabellen på Figur 5.
På toppen av tabellen er det sannheten om pasienten
har �lstanden eller ikke basert på en manuell gjennomgang av EPJ. På venstre side vises det om pasienten har hat ICD-koden i sin pasientjournal eller ikke.
Hvis han/ hun har både ICD-koden og �lstanden, er
det en sann posi�v. Hvis han/ hun har koden men ikke
�lstanden, er dete en falsk posi�v. Hvis han/ hun ikke
har koden men har �lstanden, er dete en falsk nega�v. Og hvis det ﬁnnes verken kode eller �lstand, er
dete en sann nega�v.

Sanne posi�ve: pasienter med �lstanden som er rik�g iden�ﬁsert med at
de har �lstanden.
Falske posi�ve: pasienter uten �lstanden men er feil iden�ﬁsert av algoritmen med at de har �lstanden.
Sanne nega�ve: pasienter uten �lstanden som er rik�g iden�ﬁsert med
at de ikke har �lstanden.
Falske nega�ve: pasienter med �lstanden som er feil iden�ﬁsert med at
de ikke har �lstanden.

Figur 5. Matrise for visualisering av ytelsen til en algoritme/ datatype

Sensi�vitet og spesiﬁsitet måler hvor godt pasientens fak�ske �lstand har blit iden�ﬁsert med ICDkoden. Sensitivitet er en andel pasienter som har ICD-koden. 100% sensi�vitet betyr at algoritmen
fant hvert enkelt individ med sykdom i pasientpopulasjonen, og alle hadde en valgt ICD-kode. Spesiﬁsitet er en andel pasienter som ikke har koden. For eksempel, hvis spesiﬁsitet er 50%, betyr det at
halvparten av pasienter har ICD-koden selv om de ikke har �lstanden (falske posi�ve), og halvparten
av pasienter har både ICD-koden og �lstanden (sanne posi�ve).
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Posi�v og nega�v predik�ve verdier viser hvor godt testen nøyak�g iden�ﬁserer om pasienten har
�lstanden. Positiv prediktiv verdi (PPV) viser hvor sannsynlig pasienten med ICD-koden i EPJ har �lstanden. Med andre ord viser PPV prosentandelen av sanne posi�ve fra det totale antallet pasienter
med ICD-koden. Negativ prediktiv verdi (NPV) viser derimot prosentandelen av sanne nega�ver fra
det totale antallet pasienter som ikke hadde ICD-koden.
2.4.8 Prosessen for fenotypeutvikling
Her beskriver vi en helhetlig prosess for hvordan en fenotypealgoritme utvikles (se Figur 6).
Først skal EPJ-data screenes for å velge datatyper som kan være ny�ge for iden�ﬁsering av den valgte
fenotypen. En delmengde av helsedata fra pasientgruppen som deler en felles diagnose eller karakteris�kker er valgt. Pasientens helsedata kan inneholde hundrevis av variabler. Ved hjelp av kliniske domeneeksperter bestemmer forskerne en liste over potensielle variabler for fenotypealgoritme. Dete
kan følges med dimensjonsreduksjon ved hjelp av teknikkene beskrevet �dligere.
Pasientdatasetet deles dereter opp i tre undergrupper for trening, validering og tes�ng av algoritmen, vanligvis i proporsjon 60/20/20 (noen ganger er et daTreningsdataset: data som brutaset bare delt i trenings- og testdataset i proporsjon
kes �l å trekke ut karakteris�k70/30). Dereter anvendes fenotypealgoritmen, ved hjelp av
kene.
metodene beskrevet i Metoder for elektronisk fenotyping,
på treningsdataene for å trekke ut egenskapene �l den
Valideringsdataset: data som
valgte fenotypen og utvikle en klassiﬁserings-/ prediksjonsbrukes �l å gi en objek�v vurdefenotypemodell. Nøyak�gheten �l modellen blir testet på
ring av en modell som passer på
�dligere u�lgjengelig valideringsdataset (se Ytelsesberegtreningsdatasetet mens man jusning for algoritme og datatype for detaljer) og sjekket mot
terer modellparameterne.
en gullstandard (hvis �lgjengelig) eller av kliniske eksperter
Testdataset: data som brukes �l
(se Iden�ﬁsering av pasientpopulasjoner). Om nødvendig
å gi en objek�v vurdering av en
justeres det modellparameterne (fenotypeegenskaper). For
endelig modell som passer på treå få en ferdigs�lt fenotype, blir den justerte modellen evaluningsdatasetet.
ert på et �dligere uset testdataset med pasientdata.
Som resultat får vi en kombinasjon av egenskaper fra pasientdataene der hver egenskap har sin egen
vekt (innvirkning) for å deﬁnere den valgte fenotypen (en viss sykdom eller �lstand).
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Figur 6. Utvikling av fenotypealgoritme

2.4.9 Valg av en fenotypealgoritme for en viss oppgave
Det er tre kriterier som kan hjelpe å velge en passende algoritme for en bestemt oppgave. De er algoritmens nøyak�ghet, kompleksitet og overførbarhet �l andre sammenhenger eller ins�tusjoner (34).
•

Nøyak�ghet

Når vi vurderer nøyak�gheten �l algoritmen, må vi ﬁnne et kompromiss mellom sensi�vitet og spesiﬁsitet av algoritmen. For å visualisere nøyak�gheten �l en algoritme, kan en ROC-kurve (Receiver
Opera�ng Characteris�c Curve) brukes (se Figur 7 (33)).
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Figur 7. ROC-areal

ROC-kurven viser sensi�vitet på y-aksen og (1-spesiﬁsitet) på x-aksen. Jo høyere langs y-aksen, jo ﬂere
sanne �lfeller iden�ﬁserer algoritmen. Jo mer �l høyre langs x-aksen, jo ﬂere falske posi�ve �lfeller
får algoritmen. Målet er å ﬁnne et punkt på ROC-kurven der området under kurven er maksimalt. Jo
nærmere dete �l 1, jo mer nøyak�g er algoritmen. Den s�plede diagonallinjen betyr at algoritmen er
så god som bare gje�ng om �lfellet er sant eller falsk.
•

Kompleksitet

Når vi snakker om algoritmens kompleksitet, vurderer vi 1) vanskeligheter ved implementering av algoritmen og 2) beregnings�d.
Hvor vanskelig det er å programmere algoritmen er avhengig av hvilke datatyper som analyseres i algoritmen. Algoritmer som bruker strukturerte data har sannsynligvis lav kompleksitet. Noen algoritmer kan ta betydelig beregnings�d. Å bruke slike fenotypealgoritmer for en prosess som må kjøres
f.eks. hver �me er ikke mulig.
•

Overførbarhet

Det må være enkelt å bruke algoritmen i en annen sammenheng eller på ﬂere sykehus. For å oppnå
dete bør �lgjengeligheten av datatyper og dataverdienes samsvar vurderes. For eksempel, hvis algoritmen krever �lgang �l kliniske notater, kan potensielle u�ordringer være: 1) manglende �lgang �l
EPJ-fulltekstnotater av personvernhensyn og 2) forskjellige dataformater som brukes i andre ins�tusjoner. Problemer med datakonsistens, som f.eks. forskjellige laboratorieprosedyrer eller ulike referanseområder for labprøver enn algoritmen var trent på, hindrer også sømløs bruk av algoritmen i
andre ins�tusjoner.

2.5 Eksempel på elektronisk fenotypealgoritme
La oss ta et eksempel på en regelbasert algoritme som iden�ﬁserer pasienter med diabe�sk re�nopa� (DR) �lgjengelig fra fenotype kunnskapsbase (PheKB) (1). DR er en øyesykdom som påvirker blodkar i nethinnen (det lysfølsomme laget av vev på baksiden av et øye) (21). DR kan forårsake synstap
og blindhet hos personer med diabetes.
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Et skjema for stegene med fenotypealgoritme er vist i Figur 8 (1).
Figur 8. Algoritmen for å identiﬁsere pasienter med diabetisk retinopati

På det første steget ser algoritmen på om pasienten er bekre�et med diabetes type 1 eller diabetes
type 2. Dete gjøres med en annen fenotypealgoritme som sjekker pasientens EPJ for 1) ICD-9 diagnosekoder for diabetes type 1 eller diabetes type 2, 2) medisiner som brukes �l behandling av diabetes
type 1 eller type 2, 3) fastende blodsukkerverdier, 4) �lfeldige blodsukkerverdier, og 5) HbA1c-verdier
(24).
På det andre steget sjekker algoritmen registrering av diabe�sk re�nopa� og/ eller makulaødem (ME)
gjennom kontrollen av ICD-9-diagnosekoder i pasientens EPJ (kliniske notater og epikriser) ved hjelp
av NLP-teknikker.
ME (22) er opphopning av væske i makulaen, et område i sentrum av nethinnen. Makulaen er den
delen av nethinnen som er ansvarlig for skarpsynet. Væskeopphopning får makulaen �l å hovne opp
og tykne, noe som forvrenger synet.
Algoritmen sjekker om pasienten har noen ICD-9-koder assosiert med DR eller ME eller har noen av
disse kodene i en problemliste. Algoritmen er fra 2012 og bruker derfor ICD-9 diagnosekoder. Nå
skulle den bruke ICD-10-koder.
På det tredje steget ser algoritmen gjennom kliniske notater om DR eller ME har vært ment at pasienten IKKE har hat dem. I denne fasen anses pasienten enten å være ekskludert fra studien eller å bli
plassert i intervensjonsgruppen.
På det �erde steget, hvis pasienten ikke har fåt diagnosen DR eller ME, kontrolleres det om pasienten har hat en øyeundersøkelse i løpet av de siste to årene fra analysedatoen (i �lfelle når pasienten
er død, er det innen to år før dødsdatoen). Dete avgjør om pasienten blir plassert i en kontrollgruppe
eller ekskludert.
Til slut har vi både en intervensjons- og en kontrollgruppe klar for en kompara�v forskningsstudie.
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2.6 U�ordringer for elektronisk fenotyping i Norge
I denne seksjonen fokuserer vi på u�ordringer for utvikling av elektroniske fenotypealgoritmer i
Norge. Vi kan deﬁnere tre kategorier av u�ordringer:
•
•
•

data�lgang og personvernproblemer som må løses før algoritmeutviklingen starter
problemer relevante for databehandling, analyse og modellbygging
u�ordringer som påvirker bruk av fenotypealgoritmer i klinisk praksis

2.6.1 Tilgang �l data og personvern
Manglende �lgang �l data er et stort problem for helseforskningsprosjekter i Norge. Det er forårsaket
av 1) dårlig infrastruktur for sekundær bruk av EPJ-data og 2) begrensninger for bruk av EPJ-data på
grunn av deres høye følsomhet.
Som det er nevnt ovenfor, er EPJ-data veldig følsomme, og derfor er �lgangen �l denne typen data
begrenset. For å få �lgang trenger man �llatelse fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig
forskningse�kk (REK) i �llegg �l god kontakt med helsepersonell.
Personvernforordningen (GDPR) samt nasjonale og ins�tusjonelle retningslinjer regulerer gjenbruk av
helsedata �l forskning og kvalitetsforbedring. Pasientjournalloven §6 krever ikke samtykke fra pasienter for å bruke pasientdata �l kvalitetsforbedring av helsetjenester. En trenger ikke søke REK om e�sk
godkjenning for slike studier heller. Imidler�d må en risikovurdere studien og få samtykke fra helsepersonell som er ansvarlig for dataene.
For behandling av helsedata fra ﬂere helseins�tusjoner kan dataene samles i en sentralisert datalagring. Hver ins�tusjon aviden�ﬁserer eller pseudonymiserer dataene sine før de kan brukes �l forskning.
Aviden�ﬁsering innebærer �erning av pasientens navn, eternavn, fødselsnummer, pårørendes navn,
telefonnumre osv. Ved pseudonymisering skal pasientens navn og eternavn erstates med andre
navn og eternavn (med samme navn og eternavn �l samme person gjennom hele dataset) og fødselsnummer og helsepersonellnummer kan f.eks. erstates med hash-verdier. Selv om iden�ﬁserende
personlig informasjon i friteksten er �ernet, kan dataene inneholde logiske forbindelser som gjør det
mulig å gjeniden�ﬁsere en person. Det samme gjelder ved å legge �l ekstra datakilder.
Personvernbevarende distribuert sta�s�sk beregning behandler data distribuert over ﬂere ins�tusjoner uten at dataene forlater ins�tusjonen. Resultatene presenteres i form av tall, uten noen sensi�v
informasjon eller pasien�den�ﬁkatorer.
2.6.2 Dataforberedelse, analyse og modellbygging
Fenotypealgoritmer trenger kraftige databehandlingsressurser, både dataminne og prosessorhas�ghet. Noen algoritmer kan ta uker �l og med på moderne prosessorer avhengig av hvor mye data som
kreves for modellbygging og hvor kompleks modellen er. Bruk av skybaserte ressurser, som Google
eller Amazon, kan føre �l personvern- og sikkerhetsproblemer.
Datatilgjengelighet er et annet problem. O�e krever ML-algoritmer store datamengder for trening. I
noen �lfeller kan bruk av synte�ske data være en løsning (som �lbys f.eks. av Synthea 1). Dete kan
løse personvern- og sikkerhetsproblemer ved behandling av helsedata, men kan også reise et spørsmål om datakvalitet. Det er også mulig å bruke åpne helsedataset, som f.eks. MIMIC-III 2, et dataset
med aviden�ﬁserte helsedata fra 40.000 pasienter fra intensivavdelinger.

1

Synthea, synthe�c pa�ent popula�on simulator htps://synthe�chealth.github.io/synthea/

2

MIMIC-III, cri�cal care database htps://mimic.physionet.org/
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En annen u�ordring for elektronisk fenotyping er manglende og sparsomme EPJ-data. Enkleste løsning her kan være å �erne ufullstendige data fra dataanalyse. Men dete kan føre �l skjevhet av analyse eller gi et lite dataset.
En felles u�ordring for kliniske data er mangel på store nok merkede dataset, gullstandarder. Å opprete gullstandarder er �dskrevende og trenger �lgang �l pasienter (for sjekk og eventuelt intervju)
og/ eller klinikere med domenekunnskap. En løsning her kan være bruk av delvis veiledet maskinlæringsmetoder.
2.6.3 Bruk av fenotypealgoritmer i klinisk praksis
Modelltolkbarhet betyr i hvor stor grad et menneske kan forstå hvordan en beslutning er tat av modellen (25). Det er avgjørende for klinikere å kunne forstå resultatene før de kan stole på algoritmen.
Noen ML-algoritmer er letere å tolke enn andre: f.eks. beslutningstrær er enkle å følge i sine konklusjoner, mens dyplæringsalgoritmer med et skjult lag er ganske problema�ske å forstå.
Generaliserbarhet innebærer at modellen bygget på data fra en helseins�tusjon skal fungere bra i en
annen helseins�tusjon, eller på et nyt dataset med ny pasientpopulasjon. Det kan kreve ny modelltrening, ﬁnjustering eller op�malisering. Dete kan være u�ordrende også på grunn av manglende
interoperabilitet mellom ins�tusjonene forårsaket av forskjeller i medisinsk utstyr, kodings- og EPJsystemer, dataformater og variasjoner i lokal klinisk og administra�v praksis. Bruk av samme dataformater, f.eks. Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) (26) kan løse den slags problemer.
Noen ganger er det vanskelig for klinikere å velge algoritmen som skal fungere best for pasientene
(27). For re�erdig sammenligning må algoritmer testes på det samme uavhengige datasetet som er
representa�vt for målpopulasjonen og ikke �lgjengelig for algoritmer �dligere. Her er det også vik�g
å involvere klinikere i systemdesign og modellutvikling for å hjelpe dem å få �llit �l algoritmen, slik at
de vil bruke den i klinisk praksis.
En vik�g mangel for bruk av fenotypealgoritmer i helsevesenet er et nødvendig lovverk. I USA begynte Food and Drug Administra�on å utvikle et slikt rammeverk for å utvikle �llit hos klinikere og
sørge for at sikre og eﬀek�ve ML-algoritmer eﬀek�vt kan nå pasienter (28). I 2019 publiserte norske
helsemyndigheter en nasjonal helse- og sykehusplan for 2020-2023 (36). I løpet av disse tre årene
planlegger den norske regjeringen å bruke kuns�g intelligens i helsetjenester og øke gjenbruk av helsedata for å forbedre helsetjenester og �lretelegge for person�lpasset medisin. Dete bør omfate
endringer i regelverket som omhandler bruk av kuns�g intelligens og ML-algoritmer i helsevesenet.

2.7 Interessentanalyse
2.7.1 Interessentkartlegging
Interessenter er personer og organisasjoner som vil bli påvirket av prosjektet eller som kan påvirke
resultatet �l prosjektet. De kan være interne eller eksterne. Vanligvis kartlegges interessentene i en
matrise som gjenspeiler deres interesse i og innﬂytelse på prosjektet (20) (se Figur 9).
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Figur 9. Interessentanalyse-matrise

Interessenter med høy innﬂytelse og høy interesse må holdes fullt engasjerte, og man bør satse på å
�lfredss�lle dem. Interessenter med høy innﬂytelse og lav interesse skal holdes fornøyde, men man
bør ikke overdrive med kommunikasjonen. De med lav innﬂytelse og høy interesse bør være �lstrekkelig informerte for å sikre at ingen større problemer oppstår. Interessenter med lav innﬂytelse og lav
interesse skal overvåkes, og det behøver ikke mye kommunikasjon.
2.7.2 Interessentanalyse for prosjektet
I 2019 u�ørte A. Budrionis og kolleger et vitenskapelig søk eter norske e-helsepublikasjoner (23). Søket gikk omtrent � år �lbake og inneholdt over 3000 referanser. Vi gikk gjennom �tlene på ar�klene i
søket for å velge ut de som er relevante for fenotyping. Var ar�kkelen av interesse, noterte vi forfaterens navn og forskningsins�tusjon og gjorde et ekstra søk eter nye publikasjoner av forfateren for å
se eter andre relevante ar�kler.
De iden�ﬁserte norske interessentene for prosjektet inkluderte
•
•
•
•
•
•

•

•

klinikere
pasienter/ pasientorganisasjoner
Helse- og omsorgsdepartementet
Direktoratet for e-helse
regionale helseforetak
forskningsins�tusjoner som driver med fenotyping: NORCE Norsk forskningssenter, SINTEF,
CAIR-senter ved Universitetet i Agder (UiA) sammen med Sørlandet sykehus, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) sammen med St. Olavs Hospital, Universitetet i Oslo
(UiO) sammen med Oslo universitetssykehus (OUS), Universitetet i Bergen (UiB) og UiT Norges ark�ske universitet (UiT) sammen med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
leverandører for EPJ i spesialisthelsetjenester i Norge: DIPS som er en EPJ-leverandør i tre helseregioner, og EPIC er en EPJ-leverandør i Helse-Midt, og leverandører for EPJ i primærhelsetjenester: CGM Norge, Hove Medical Systems AS, Infodoc, PasientSky, Furst, Pridok AS og Aspit Medica
Helsepla�ormen
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•
•

Folkehelseins�tutet
Norsk Polarins�tut

Klinikere og pasienter/ pasientorganisasjoner regnes som de mest påvirket av og interesserte i prosjektet og resultatene. De eier data som brukes �l fenotypealgoritmer og får nyte av innsikten fra algoritmer som kan gi bedre behandling og pasientsikkerhet og forenkle klinikeres beslutningstaking.
Forskningsinstitusjoner med sin kunnskap og kompetanse innen fenotyping påvirker prosjektet. De er
også ganske engasjerte i prosjektresultatene og åpne for kunnskapsutveksling og samarbeid.
Direktoratet for e-helse er senterets samarbeidspartner på beslutningsnivå, og resultatene skal rapporteres �l dem.
Helse- og omsorgsdepartementet ﬁnansierte prosjektet, i �llegg er de interesserte i resultatene som
kan være �l nyte for det norske helsevesenet.
Regionale helseforetak er interesserte i resultatene etersom det kan påvirke helsetjenester på regionalt nivå ved bedre klinisk arbeidsﬂyt og reduserte kostnader. De er datakontrollører for pasientdata
regionalt og bestemmer hvilket EPJ-system som skal brukes.
Folkehelseinstituttet eier ﬂere registre med data som kan kobles �l pasientens EPJ-data, noe som kan
gi mer nøyak�ge pasien�enotyper.
Norsk Polarinstitutt har informasjon om klima samt lu�- og miljøforurensning. Disse dataene kan
inngå i algoritmer for fenotyping.
EPJ-leverandører har pasientdata og påvirker data�lgjengelighet som er avgjørende for fenotypealgoritmer. De vil også ha nyte av å integrere ICD-kodestøte og klinisk beslutningsstøtefunksjonalitet �l
sine EPJ-systemer.
Helseplattformen er ansvarlig for å innføre en felles elektronisk pasientjournal for helsetjenesten i
Midt-Norge, inkludert sykehus, kommuner, fastleger og private aktører. De ønsker økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet og mer brukervennlige systemer. De kan ha nyte av resultater
på samme nivå som EPJ-leverandører.
Basert på ar�klene i e-helsesøket iden�ﬁserte vi ﬁre grupper av bruks�lfeller som interessenter er
involvert/ interessert i.
•
•
•
•

Kvantitativ medisinsk forskning er o�e avhengig av å sammenligne gruppe A med gruppe B.
Dete bruks�lfellet kan være relevant for nesten ethvert prosjekt innen helseforskning
ICD-kodestøtte innebærer spådom for diagnosekoding av pasienters sykehusopphold. Det kan
være på samme linje med datamaskinstøtet koding
Mange kliniske beslutningsstøttesystemer vil trenge fenotyping, da det kan ﬁnne egenskaper
for en �lstand eller forutsi risiko for å utvikle denne �lstanden basert på pasientdata samlet i
EPJ
Fenotyping kan også brukes som utgangspunkt for smartere kontekstbasert tilgangskontroll

Interessentene ble dereter kategorisert eter bruks�lfellet.
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Tabell 1. Liste over norske interessenter for prosjektet kategorisert etter brukstilfelle

Bruks�lfelle

Interessenter
UiT/ UNN Tromsø
NTNU/ St Olavs Hospital
UiB
UiO/ OUS
Nordlandssykehuset/ UiT
UNN Narvik

Kvan�ta�v medisinsk
forskning/ monitorering

Helsepla�ormen
FHI
Norsk Polarins�tutet
Direktoratet for e-helse
HOD
NORCE
SINTEF
EPJ-leverandører
NSE/ UNN Tromsø
NTNU
UNN Narvik
Regionale helseforetak

ICD-kodestøte/ skjemastøte

Helsepla�ormen
FHI
Direktoratet for e-helse
NORCE
SINTEF
EPJ-leverandører
NSE/ UNN Tromsø
NTNU
CAIR/ UiA/ Sørlandet sykehus

Beslutningsstøte

UNN Narvik
Helsepla�ormen
FHI
Direktoratet for e-helse
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NORCE
SINTEF
EPJ-leverandører
NTNU
UNN Narvik
Helsepla�ormen
Tilgangskontroll

FHI
Direktoratet for e-helse
NORCE
SINTEF
EPJ-leverandører

Fullstendig interessentanalyse med kategorisering eter bruks�lfelle er �lgjengelig i Vedlegg B.
Interessentene ble vurdert i samsvar med deres innﬂytelse på prosjektgjennomføringen og interesse
for prosjektresultatene. Vi kartla dem i følgende kvadrant (Figur 10).
Figur 10. Interessentanalyse-matrise for prosjektet
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3 Mul�morbiditets bruks�lfelle
3.1 Hva er mul�morbiditet?
Forbedringer i medisin har ført �l høyere forventet levealder. Å leve lenger er imidler�d også korrelert med mul�morbiditet (16). Mul�morbiditet betyr at en person har ﬂere kroniske �lstander (2).
Mer enn halvparten av verdens eldre befolkning er mul�syke (6). I Skotland har 65% av pasienter
eldre enn 65 år og 81.5% av pasienter eldre enn 85 år to eller ﬂere kroniske �lstander (16). De hyppigste �lstandene er kronisk obstruk�v lungesykdom (KOLS), diabetes, kronisk hjertesvikt, kronisk
smerte, depresjon og angst (17). Mul�morbiditet er byrden for helsevesenet (2, 7, Error! Reference
source not found.). I Storbritannia er 53% av alle konsultasjoner med allmennleger, 56% av innleggelser på sykehus og 79% av alle forskrevet medisiner knytet �l mul�syke pasienter (11). Det er sammenlignbare resultater i andre land (12, 13, 14).
Mul�morbiditet er en stor belastning på pasientene og deres familier, da det påvirker funksjon, psykisk helse, sosiale forhold, deltakelse i arbeidsliv og økonomisk situasjon (8, 10, 17). Vanligvis for personer med ﬂere kroniske sykdommer er helsetjenester diagnosesentrerte, fragmenterte og dårlig
koordinerte (3, 4, 5). Intervensjoner for mul�syke pasienter er vist å bli mer eﬀek�ve hvis de er retet
mot risikofaktorer eller spesiﬁkke funksjonsproblemer (18). Omsorg for mul�morbiditet bør være pasientsentrert, fokusere på livskvalitet og fremme egenmestring (15).

3.2 Tilbøyelighetspoeng
Observasjonsstudier gjennomføres for å es�mere eﬀek�viteten av en intervensjon eller behandling.
Disse studiene prøver å samle intervensjons- og kontrollgrupper av pasienter med jevn fordeling av
innﬂytelsesegenskaper (egenskaper som påvirker intervensjonsu�all) (29). Imidler�d er henvisning �l
intervensjonen avhengig av pasientegenskaper før intervensjonen, da er det vanskelig å jevne dem ut
i henhold �l innﬂytelsesegenskaper. Med pasientegenskaper menes pasientens demograﬁske og medisinske parameterne.
Metoder for �lbøyelighetspoeng brukes �l å oppnå balanse i innﬂytelsesegenskaper mellom pasienter i intervensjons- og kontrollgrupper ved å jevne fordelingen av pasientegenskaper i hver gruppe
(29). Tilbøyelighetspoeng beregnes for pasientegenskaper. Videre rangeres alle pasienter eter deres
�lbøyelighetspoeng. Matching av �lbøyelighetspoeng ﬁnner samsvarende pasienter med lignende
�lbøyelighetspoeng i intervensjons- og kontrollgrupper og �erner resten. Vanligvis ﬁnnes det bare en
pasient i kontrollgruppen for hver pasient i intervensjonsgruppen.
Tilbøyelighetspoeng er bare en funksjon av innﬂytelsesegenskaper, ikke av u�all �l intervensjonen.
Derfor fører analysene som prøver å balansere dem i intervensjonsgruppen ikke �l skjevhet i es�mering av intervensjonseﬀekt på u�allsvariabler (30).
Kompliserte interaksjoner mellom innﬂytelsesegenskaper ved beregning av �lbøyelighetspoeng kan
fanges opp av maskinlæringsalgoritmer (31, 32).

3.3 Samarbeid med PACT-prosjektet
Over 50% av verdens eldre befolkning har ﬂere kroniske �lstander (6). Mul�syke pasienter blir o�ere
innlagt på sykehus (53). PACT tar sikte på å �lby passende, pasientsentrerte helsetjenester for mul�syke eldre pasienter. Sammen med pasienten iden�ﬁserer teamet omsorgsbehov og �lbyr planlegging, levering og evaluering i tråd med behovene. Derfra �lretelegger PACT sine helsetjenester sammen med vanlige omsorgstjenester innen og utenfor sykehuset. Den helhetlige �lnærmingen har redusert behovet for akute tjenester med 10% og resultert i lavere dødelighetsrisiko blant PACT-pasienter (53%) (53).
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Kriteriene for å henvise pasienter �l PACT-intervensjonen er imidler�d ikke formelt deﬁnert. Avgjørelsen er o�e tat basert på personlige evalueringer.
Ut fra informasjon om hver pasient beregnes �lbøyelighetspoeng for pasientegenskaper. Pasientegenskapene inkluderer aku�nnleggelser, antall dager for innleggelser, gjeninnleggelser i løpet av 30
dager, planlagte og akute polikliniske besøk samt dødelighet ved oppfølging eter tre og seks måneder. Så rangeres poengsummen for pasienten. Fra kontrollgruppen velges det en «matchende» pasient som samsvarer med kjønn, kommune, og år på aku�nnleggelse.
Prosjektets mål er å bygge en algoritme som skal analysere EPJ-data for å iden�ﬁsere pasienter som
kan ha nyte av intervensjonen. Historiske data �l pasienter som har vært henvist �l PACT skal analyseres for å ﬁnne deres vik�gste risikofaktorer. EPJ-dataene må først renses og aviden�ﬁseres, så grupperes pasientene basert på hendelser som er knytet �l hverandre: diagnose, konsultasjoner, akutepisoder osv., samt hendelser som �dligere har vært deﬁnert som «risikable». Dereter vil algoritmen
analysere sekvensene av hendelser knytet sammen for å ﬁnne likheter mellom dem (54). Det vil si at
algoritmen skal ﬁnne kliniske mønstre, altså interaksjoner av faktorer assosiert med en fordel ved
henvisning �l PACT.
Sammen med PACT-teamet er det planlagt å lage et dataset med pasienter over 60 år som bor i
Tromsø, Harstad, Bodø eller Narvik. Personene må ha vært innlagt på akutmotak mellom 2014 og
2020 og hat størst nyte av PACT-tjenestene. Dete setet med pasienter og deres egenskaper vil bli
gullstandarden for å bli henvist �l PACT. Datasetet vil bli delt inn i test- og treningsdata for videre evaluering av algoritmen.
Det skal brukes sta�s�ske databehandlingsmiljøer som R og Python. Analyser vil bli kjørt på en dedikert datamaskin koblet �l UNNs netverk. Bare ytelsesmål for algoritmen vil bli oﬀentliggjort og brukes �l å presentere resultatene.

3.4 Fenotypealgoritme for matching av �lbøyelighetspoeng
3.4.1 Bygging av algoritmen
Fenotypealgoritmen for matching av �lbøyelighetspoeng for mul�syke pasienter ble utviklet basert
på dataene fra PACT-omsorgsmodellen og sykehus- og kommunale helsetjenester. Figur 11 viser prosessen for dataanalyse.
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Figur 11. Prosessen for dataanalyse i fenotypealgoritmen for matching av tilbøyelighetspoeng

Dataanalyseprosessen består av ﬁre steg:
•
•
•
•

Iden�ﬁsere, trekke ut og samle data for potensielle kontrollpasienter fra sykehusets EPJ-system
Behandle og samle data for pasienter henvist �l PACT-intervensjon
Iden�ﬁsere, hente ut og samle data fra kommunale helsetjenester for potensielle kontroll- og
intervensjonspasienter
Behandle aggregerte data og kjøre algoritmer for matching av pasienter basert på �lbøyelighetspoeng

Potensielle kontrollpasienter skulle være over 60 år med aku�nnleggelser siden 01.01.2014 fra
Tromsø, Harstad, Bodø eller Narvik. Basert på listen over iden�ﬁserte potensielle kontrollpasienter,
ble data som er ny�ge for matching hentet fra EPJ. Data levert av PACT-teamet ble også samlet inn og
kontrollert grundig. Videre ble sykehus- og PACT-data aggregert. Som indeksepisoder ble akutepiso-
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der deﬁnert for potensielle kontrollpasienter og for pasienter henvist �l PACT ble PACT-tjenesteepisoder brukt som indeksepisoder. Dataene ble dereter samlet rundt indeksepisodene for å lage nye variabler som beskriver forholdene før og eter episodene.
Ovennevnte prosessen ble basert på en prosess beskrevet av Berntsen et al. (66) med oppdaterte
data fra 2017 fra sykehus og PACT-teamtjenester. I �llegg brukte vi også data fra kommunale helsetjenester i Tromsø og Harstad. Aggregeringsprosess for disse dataene var også ny. Datasetet klart �l
bruk i algoritmen inkluderte 1073 pasienter henvist �l PACT og 1594 kontrollpasienter.
Algoritmen skapte en lignende kontrollgruppe av pasienter ved å matche hver intervensjonspasient
med en pasient med lignende egenskaper som ikke ble tat med �l intervensjonen.
Først, i likhet med forrige matching som ble u�ørt i PACT-prosjektet, es�merte vi �lbøyelighetspoeng
for både kontroll- og intervensjonspasienter ved bruk av logis�sk regresjon. På neste steg ble logis�sk
regresjon erstatet av feedforward nevrale netverksalgoritme for å es�mere �lbøyelighetspoeng.
3.4.2 Ytelse av algoritmen
Ved å bruke algoritmene, ble det skapt dataset med kontroll- og intervensjonspasienter med lignende egenskaper. En pasient samsvarer en annen om de har de samme �lbøyelighetspoengene i
beste fall, men hvis �lbøyelighetspoengene ikke helt like men ganske nære, er det bra nok. Tabell 1
oppsummerer resultatene oppnådd med logis�sk regresjon og feedforward nevrale netverksalgoritme.
Tabell 2. Resultater fra algoritmene

Antall pasienter
Min tilbøyelighetspoeng
Max tilbøyelighetspoeng
Gjennomsnitt på tilbøyelighetspoeng
Avvik på tilbøyelighetspoeng

Logistisk regresjon
Kontroll
Intervensjon
655
655
0,0045
0,005
0,9420
0,999
0,375
0,433
0,056
0,059

Feedforward nevrale nettverk
Kontroll
Intervensjon
588
588
0,084
0,084
0,805
0,805
0,220
0,382
0,050
0,062

Algoritmene har fåt ulike antall pasienter (655 for logis�sk regresjon mot 588 for feedforward nevrale netverk). Det er knytet �l måten algoritmene velger pasienter på. Først blir en intervensjonspasient valgt, dereter vil algoritmen prøve å ﬁnne en kontrollpasient. Noen ganger på sluten av prosessen kan ikke algoritmen ﬁnne matchende kontrollpasienter for de gjenværende intervensjonspasientene på grunn av et strengt krav om å ha nøyak�g de samme verdiene for noen variabler (f.eks. år på
indeksepisode, kommune og kjønn). Hvis vi har et ubegrenset antall potensielle kontrollpasienter, vil
algoritmen all�d ﬁnne et match for alle intervensjonspasienter. Men vårt utvalg av potensielle kontrollpasienter har vært ganske begrenset.
Vi har ikke hat en gullstandard for pasientpopulasjonen: de pasientene som ikke har blit henvist �l
PACT ikke nødvendigvis bør ikke henvises �l intervensjonen. Da kan ikke ytelsesparameterne for algoritmene beregnes. Derfor kan vi evaluere algoritmene bare ved å se hvor balanserte intervensjons- og
kontrollgruppene de har skapt. For dete bruker vi kriteriene foreslåt av Rubin (30):
•
•

Forskjellen i gjennomsnit på �lbøyelighetspoeng må være under 0,25.
Forholdet mellom avvik på �lbøyelighetspoeng i de to gruppene må være mellom 0,5 og 2.

Tabell 3 viser sammenligning av balanseresultater mellom algoritmene.
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Tabell 3. Balanseresultater for intervensjons- og kontrollgrupper i algoritmene

Standardisert forskjell i gjennomsnitt på tilbøyelighetspoeng
Forhold mellom avvik på tilbøyelighetspoeng

Logistisk regresjon
0.06

Feedforward nevrale nettverk
0.17

1.04

1.25

Begge algoritmene har skapt balanserte dataset med pasienter. Imidler�d fungerer logis�sk regresjon mye bedre i begge kriteriene. Dete kan forklares med rela�vt lavt antall pasienter i studien. En
større mengde data og videre inns�lling av nevrale netverk vil øke ytelsen �l algoritmen som har
brukt feedforward nevrale netverk.
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4 Prosjektresultater
Prosjektet har følgende vitenskapelige resultater.

4.1 Ar�kkel «Risk Averse Food Recommenda�on System using Machine
Learning for Pa�ents with Type 1 Diabetes during Physical Ac�vi�es»
En av ar�klene skrevet i prosjektet er “Risk Averse Food Recommenda�on System using Machine
Learning for Pa�ents with Type 1 Diabetes during Physical Ac�vi�es”. Dete er et resultatet av samarbeidet med LEAF-prosjektet. Målet med studien er å redusere risikoen for hypoglykemi (lavt blodsukkernivå) og hjelpe pasienter med diabetes type 1 å ta beslutninger om matvalg, insulinstyring, treningsintensitet og andre faktorer i forbindelse med fysisk ak�vitet. Ak�vitet påvirker blodsukkernivået
�l personer med diabetes type 1. Imidler�d er risikoen for hypoglykemi under og eter fysisk ak�vitet
mye høyere, særlig for personer som ikke har god nok kontroll over blodsukkeret. Ved å bruke data
om fysisk ak�vitet (simulert på Brentons fysiske ak�vitetsmodell) og maskinlæringsmodeller, gir algoritmen prediksjon på blodsukkernivået under og eter fysisk ak�vitet samt med handlingsanbefalinger
�l brukeren. Dermed minimerer algoritmen risikoen for hypoglykemi og bedrer blodsukkerreguleringen.

4.2 Ar�kkel «Improving Treatment and Care for People with Mul�morbidity Using Machine Learning and Sta�s�cal Methods: A Systema�c
Review»
I prosjektet hadde vi en systema�sk gjennomgang av vitenskapelige ar�kler om forbedring av behandling og omsorg for mul�syke pasienter ved bruk av maskinlæring og sta�s�ske metoder. Mul�syke pasienter har en byrde av ﬂere kroniske �lstander. Det påvirker deres funksjon, mental helse,
sosiale forhold og fører �l nedsat deltakelse i arbeidsliv. Literatursøket indikerte stor bruk av ML og
sta�s�ske metoder for å undersøke mul�morbiditet. De iden�ﬁserte studiene utnytet forskjellige
ML- og sta�s�ske metoder, og noen ar�kler kombinerte �l og med ﬂere teknikker. De ﬂeste ar�klene
(81%) handlet om forutsigelse av u�all, f.eks. dødelighetsrisiko (27%), risiko for gjeninnleggelse (5%)
og andre u�all og risikoer (65%). Noen studier så på behandling av mul�morbiditet og iden�ﬁsering
av pasienter med størst nyte av behandling. De ﬂeste studiene vurderte behandling av mul�morbiditet indirekte. Ingen studier fokuserte på pasientegenmestring.
Kroniske sykdommer beskrevet i ar�klene inkluderte kre�, hjerte- og karsykdommer, HIV, mage- og
tarmlidelser, psykiske lidelser, diabetes, nyresykdom og generell komorbiditet. Den siste kategorien
var mest populær (41% av ar�klene), eterfulgt av kre� (35%) og psykiske lidelser (11%). Blant datatypene som var brukt i studiene var EPJ, ICD-diagnosekoder, kravdata, labprøver og demograﬁ. De mest
diskuterte u�ordringene for bruk av ML- og sta�s�ske metoder for mul�morbiditet var retrospek�v
u�orming av studiene, datakvalitet og kortvarig pasientoppfølging. Vi pekte også på ﬂere retninger
for frem�dig forskning for kuns�g intelligens og ML innen mul�morbiditet.

4.3 Søknad om Helse Nord-forskningsmidler
En del av prosjektet var en søknad «Iden�ﬁca�on of mul�morbid pa�ents with impactable risk proﬁles using ar�ﬁcial intelligence, the IM-PACT method» om forskningsmidler fra Helse Nord RHF. Dete
prosjektets mål er å iden�ﬁsere pasienter med ﬂere sykdommer som trolig vil ha nyte av en PACTomsorgsmodell. Modellen gir en pasientsentrert, integrert og proak�v helsetjeneste. I PACT-prosjektet har personer blit henvist �l intervensjonen uten standardiserte eller deﬁnerte kriterier. Per nå an-
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vender metoder for utvelgelse forskjellige typer risiko, for eksempel 30-dagers dødelighet eller gjeninnleggelsesrisiko. Men �lnærmingene tar ikke i betraktning hvem som har mest nyte av behandlingen. Det kan føre �l at de som kunne ha nyte, ikke var blit henvist.
I det nye prosjektet skal kuns�g intelligens-metoder brukes for å analysere et stort dataset fra Universitetssykehuset Nord-Norge og kommunale helsetjenester samlet inn over seks år. Det kan gi en
mer eﬀek�v måte å iden�ﬁsere mul�syke pasienter med risikoproﬁler som kan påvirkes av behandlingen. Resultatene vil kunne bedre omsorgen og redusere kostnadene for eldre pasienter med komplekse behov. Dete skal føre �l bedre helsetjenester for befolkningen.

4.4 Horisont 2020-søknad
Et annet resultat av prosjektet er vårt partnerskap i Horisont 2020-søknaden «Use of Real-World Data
to advance research on the management of complex chronic condi�ons». Det overordnede målet er
å fremme forståelse og behandling av komplekse kroniske �lstander. Prosjektet skal evaluere medisinske kostnader og helsevesenets rolle ved å sete kronisk syke pasienter i sentrum av forskningen
for å bedre helse og livskvalitet. Vår hovedrolle i dete prosjektet er å vurdere helsemessig og kostnadsmessig eﬀek�vitet på behandlinger og virkning på fremgang og u�all for komplekse kroniske �lstander. Vi ønsker å bruke nye sta�s�ske metoder for å �lby upar�sk vurdering av behandlinger basert på virkelige data og ha både et samfunnsperspek�v og en livs�dshorisont.

4.5 Prosjekt “ClinCode - Computer-Assisted Clinical ICD-10 Coding for
improving eﬃciency and quality in healthcare”
En av de iden�ﬁserte kategoriene for fenotypebruks�lfeller var støte for ICD-koding. Prosjektet som
jobber med dete søkte om midler fra Norges forskningsråd og ﬁkk ﬁnansiering. ICD-diagnosekoder
spiller en vik�g rolle på norske sykehus. Eter hver pasientkontakt skal behandler registrere en eller
ﬂere diagnosekoder som beskriver hvilken behandling/ prosedyre pasienten har fåt. ICD-10 diagnosekoder omfater rundt 20.000 koder. Dete kan være både vanskelig og �dskrevende å bruke. O�e
registrerer klinikere feil koder eller inkluderer ikke alle passende koder. Kodene samles inn og brukes
på et høyere nivå for å måle ak�vitet på sykehusene, samt bestemmer sykehusenes refusjon fra staten. Feil og mangelfull koding gjør det vanskelig å eﬀek�vt dirigere ressurser i helsevesenet. I ClinCode-prosjektet har vi som mål å undersøke hvordan datamaskinassistert kodestøte kan bedre kvaliteten på ICD-10-diagnosekoderegistrering uten å øke klinikeres arbeidsbelastning. I sykehusenes
elektroniske pasientjournaler ﬁnnes allerede et omfatende materiale om manuelt kodede pasien�orløp. Dete skal brukes �l å utvikle et dataprogram som kan lese gjennom den enkelte pasients journal
og automa�sk foreslå passende ICD-10-koder �l ansvarlig behandler. Dataprogrammet vil analysere
både fritekstnotater og strukturerte data ved hjelp av prosessering av naturlig språk og dyp læring.
Dataprogrammet skal integreres i DIPS Arena.

4.6 Faktaark om grunnleggende kunnskap om elektronisk fenotyping
Faktaarket om grunnleggende kunnskap om elektronisk fenotyping ble publisert i januar 2020. Faktaarket ga en oversikt over hva elektronisk fenotyping er, hvordan elektroniske fenotypealgoritmer utvikles, og hva de kan brukes �l. Dete er �lgjengelig her:
htps://ehealthresearch.no/faktaark/u�orsking-av-elektronisk-fenotyping-for-klinisk-praksis

4.7 Fenotypealgoritme for mul�syke pasienter
Fenotypealgoritmen for matching av �lbøyelighetspoeng av mul�syke pasienter ble utviklet basert på
pasientdataene fra PACT-omsorgsmodellen og et stort dataset fra sykehus- og kommunale helsetjenester. Prosessen var lik den som ble u�ørt av Berntsen et al. (53) med oppdaterte data fra sykehus
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og PACT-teamtjenester fra 2017. Vi foreslo også bruk av data fra kommunale helsetjenester i Tromsø
og Harstad og u�ørte aggregeringsprosessen for disse dataene. Vi sammenlignet to algoritmer: logis�sk regresjon og feedforward nevrale netverk. På grunn av en manglende gullstandard for pasientpopulasjonen, kunne vi ikke beregne ytelsesparametere for algoritmene. Evaluering av algoritmene ble
derfor gjort basert på balanseresultater. Begge algoritmene skapte balanserte kontroll- og intervensjonsgrupper av pasienter. Imidler�d presterte logis�sk regresjon mye bedre. Dete kan forklares med
rela�vt lavt antall observasjoner i studien. En større mengde data og videre justering av nevrale netverk skulle øke ytelsen �l feedforward neurale netverksalgoritmen.
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5 Sammendrag
Prosjektets mål var å få kunnskap om elektronisk fenotyping. Dete inkluderte blant annet metoder
for utvikling av elektroniske fenotypealgoritmer, klinisk relevans for fenotyping og u�ordringer for implementering og bruk i klinisk praksis i Norge. For å nå målet gikk vi gjennom relevante ar�kler, deltok
i ﬂere vitenskapelige arrangementer, traﬀ forskere som studerer temaet, iden�ﬁserte relevante
bruks�lfeller, fant ut hvilke datatyper som var nødvendige for fenotyping av de utvalgte bruks�lfellene, sjekket �lgjengeligheten av dataene innen prosjektets �dsramme og utviklet en fenotypealgoritme for mul�syke pasienter.
Elektronisk fenotyping karakteriserer individets �lstand basert på analyse av store set av maskinlesbare helsedata fra EPJ og andre systemer. Det kan omfate genomiske data, medisinske bilder, strukturerte og ustrukturerte kliniske data registrert i EPJ, pasientgenererte data fra mobiltelefoner og sensorer og miljødata. Elektronisk fenotyping kan brukes �l ﬂere formål. Disse inkluderer kohor�den�ﬁsering, folkehelse og sikkerhetsovervåking, administra�ve formål, kliniske forskningsstudier og person�lpasset medisin.
Prosessen for å utvikle en fenotypealgoritme består av ﬁre steg: 1) dataforberedelse, 2) dimensjonsreduksjon, 3) fenotypeoppdagelse og 4) evaluering. Prosessen er gjentakende og kan ta opp�l 6-8
måneder. Vanligvis brukes ﬂere datatyper i en enkelt algoritme for å bedre algoritmeytelsen og få en
mer komplet fenotype. ICD- og DRG-koder, medisinlister, labdprøvedata og kliniske observasjoner er
mest brukte datatyper i fenotyping. Hver datatype har sine styrker og begrensninger.
NLP- og regelbaserte metoder, veiledet, ikke-veiledet og delvis veiledet maskinlæring samt hybride
�lnærminger kan brukes for oppdagelse av fenotype. Regelbaserte metoder innebærer involvering av
klinikere for å spesiﬁsere inklusjons- og eksklusjonskriterier for iden�ﬁsering av pasientkohorter basert på strukturerte data. Delvis veiledet maskinlæring krever bare en liten mengde merkede data
sammen med en stor mengde umerkede data. Veiledet maskinlæring i fenotyping tar sikte på å konstruere predik�ve modeller som skiller individer med en �lstand fra de som ikke har den. Ikke-veiledet
maskinlæring u�orsker rådata som ikke er merket på forhånd for å ﬁnne underliggende strukturer
med minimal menneskelig innsats. Prosessering av naturlig språk anvendes i fenotyping for utvinning
av strukturerte konsepter fra ustrukturerte kliniske tekstdata.
Algoritmens nøyak�ghet (her ser vi på algoritmens ytelse ved å beregne dens sensi�vitet, spesiﬁsitet,
posi�v predik�v verdi og nega�v predik�v verdi), dens kompleksitet (her vurderes både vanskelighetsgrad for implementering av algoritmen og beregnings�d), og overførbarhet (som betyr hvor enkelt algoritmen kan brukes i andre sammenhenger eller ins�tusjoner) er kriteriene som hjelper å
velge en rik�g algoritme �l en viss oppgave.
Vi så på u�ordringer knytet �l utvikling og bruk av elektronisk fenotyping i klinisk praksis. Disse inkluderer data�lgang og personvern, manglende og ufullstendige EPJ-data, tolkbarhet og overførbarhet
av algoritmer samt manglende lovverk for å regulere bruk av ML-algoritmer i helsevesenet.
Norske interessenter for prosjektet var klinikere, pasienter/ pasientorganisasjoner, Helse- og omsorgsdepartementet, Direktoratet for e-helse, regionale helseforetak, forskningsins�tusjoner som driver med fenotyping, leverandører av EPJ-systemer i Norge, Helsepla�ormen, Folkehelseins�tutet og
Norsk Polarins�tut. Interessentene ble dereter kategorisert eter bruks�lfellet.
Vi samarbeidet med tre prosjekter: NorKlinTekst, LEAF-prosjektet - Diabetes use case, og PA�ent-Centered Team (PACT)-prosjektet. Bruks�lfellet valgt for utvikling av en elektronisk fenotypealgoritme var
mul�syke pasienter og deres nyte av PACT-intervensjonen. PACT-teamets mål er å levere en pasientsentrert, integrert og proak�v helsetjeneste �l mul�syke pasienter. Vi u�orsket mul�morbiditet,
problemene knytet �l pasientbehandling og mulige løsninger. For mul�syke pasienter er det vanskelig å bruke randomiserte kontrollerte studier (RCT) for å es�mere eﬀekten av intervensjoner av e�ske
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grunner. I stedet kan �lbøyelighetspoeng bli brukt for å ﬁnne matchende pasienter (med like �lbøyelighetspoeng) �l intervensjons- og kontrollgrupper. Fenotypealgoritmen for matching av �lbøyelighetspoeng ble utviklet for å oppdage karakteris�kkene �l pasienter som kan ha størst nyte av PACTintervensjonen. Sammenlignet med �dligere studier brukte vi oppdaterte data fra 2017 fra sykehus
og PACT-teamtjenestene, foreslo bruk av kommunale helsetjenestedata fra Tromsø og Harstad og la
�l en ny aggregeringsprosess for data fra kommunale helsetjenester. Bruk av feedforward nevrale
netverk for matching med �lbøyelighetspoeng ble sammenlignet med logis�sk regresjon. En større
datamengde og videre justering av nevrale netverk vil gi bedre ytelse for algoritmen.
I �llegg �l algoritmen inkluderer prosjektets resultater to vitenskapelige ar�kler, et faktaark og tre
prosjektsøknader.
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7.1 Vedlegg A
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7.2 Vedlegg B
Basert på literatursøket på norske e-helsepublikasjoner u�ørt av Budrionis og kolleger i 2019, iden�ﬁserte vi norske interessenter for prosjektet og kategoriserte dem eter ﬁre bruks�lfeller.
1.

Kvantitativ forskning/ monitorering

Kvantitativ medisinsk forskning er ofte avhengig av å kunne sammenligne gruppe A med gruppe B.
Metoder som kan dra ut kohorter med høy kvalitet vil kunne være nyttige for all helseforskning.
Her er det identifiserte interessenter som driver med eller er interessert i brukstilfellet.
o

o

o

o

o

UiT Norges Arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) (Tromsø)
• Gunnar Hartvigsen, Kasper Jensen, Cristina Soguero-Ruiz, Karl Øyvind Mikalsen, Stathis
Konstantinidis, Per Egil Kummervold, Luis Fernandez Luque, Lars Kristian Vognild, Bente
Christensen, Gunnar Ellingsen, Botsis Taxiarchis

Using anchors from free text in electronic health records to diagnose postoperative delirium

Bootstrap resampling feature selection and Support Vector Machine for early
detection of Anastomosis Leakage

Text mining for the Vaccine Adverse Event Reporting System: medical text
classification using informative feature selection
• Johan Gustav Bellika med kolleger
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og St. Olavs Hospital (Trondheim)
• Øystein Nytrø, Toussaint med kolleger
• Arild Faxvaag, Trond Nordseth
 Klinikere med et fagspesifikt system som inneholder strukturerte data av god
kvalitet
Universitetet i Bergen
• Ankica Babic med kolleger
 A Decision Support System for Cardiac Disease Diagnosis Based on Machine Learning Methods
 A Review of Current Patient Matching Techniques.
 Data mining in cancer registries: A case for design studies
Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus
• BIGMED project (https://bigmed.no/about)
• Erik Fosse “Kirurgen (Fosse) tror at helsedata kan utnyttes ved å bruke deep learning-metoder (kunstig intelligens) for å analysere og sammenligne for eksempel journalinformasjon til
en pasient med andre pasienter, for å kunne foreslå løsninger, eller se sammenhenger.”
• Laura Slaughter
• Johan Ivar Sæbø, Edem Kwame Kossi, Ola Hodne Titlestad, Romain Rolland Tohouri
 Comparing strategies to integrate health information systems following a data
warehouse approach in four countries
• Jørn Braa
 Improving quality and use of data through data-use workshops: Zanzibar, United
Republic of Tanzania.
 Big data analytics for developing countries-using the cloud for operational bi in
health
 A Socio-Technical Approach to Understanding Data Quality in Health Information
Systems: Data Quality Intervention in Kenya
Nordland sykehus (Bodø) og UiT Norges Arktiske universitet (Tromsø)
• Kent Angelo med kolleger
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Development and Validation of a Model Predicting Short Survival (Death Within
30 Days) After Palliative Radiotherapy
UNN (UNN Narvik)
Helseplattformen
Folkehelseinstituttet
 FHI vil jobbe med tilgjengeliggjøring av data
Norsk Polarinstitutt
Direktoratet for e-helse
 Elektronisk datafangst til pasientsikkerhetsprogrammet. Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregistre: målet er å øke kvaliteten på innrapporterte
data og bidra til kvalitetssikre og forbedret spesialisthelsetjenester ved å gjøre
registerdata mer tilgjengelige og nyttige for kliniske virksomheter.
 Helsedataprogrammet (prosjekt):
 Prosjekt Helseanalyseplattformen skal tilrettelegge for enklere tilgang til helseopplysninger ved å utrede og etablere en nasjonal infrastruktur for tilgjengeliggjøring og analyse av helsedata og utvikle organisatoriske løsninger
samt regelverk.
 Prosjekt Fellestjenester skal bidra til bedre utnyttelse av helsedata ved å utrede, utvikle og innføre nasjonale tekniske fellesløsninger for helseregistrene
 Prosjekt Harmonisering skal bidra til helseopplysninger av bedre kvalitet ved
harmonisering og standardisering av helseregistrene
 Prosjekt Organisasjonsutvikling skal bidra til enklere tilgang til helsedata ved
å utrede og foreslå organisatoriske modeller for drift og forvaltning av Helsedataprogrammets leveranser.
Helse- og omsorgsdepartementet
NORCE
SINTEF
EPJ-leverandører
• Spesialisthelsetjenester
• Primærhelsetjenester


o
o
o
o
o

o
o
o
o

2. ICD-kodestøtte/ skjemastøtte
Brukstilfellet innebærer støtte for diagnosekoding av sykehusopphold: fenotypene som vil forutsi
hvordan pasientopphold bør kodes. Dette tilsvarer Computer-Assisted Coding.
o

Nasjonalt senter for e-helseforskning og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) (Tromsø)
Monika A. Johansen, Åse-Merete Pedersen, Gunnar Ellingsen
 The Role of Medical Transcriptionists in Producing High-Quality Documentation
• Line Silsand, Gro-Hilde Severinsen
 FRESK-prosjekt
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (Trondheim)
• Øystein Nytrø, Thomas Brox Røst, Ola Huseth
 Comparing medical code usage with the compression-based dissimilarity
measure.
 Developing an annotated corpus of patient histories from the primary care
health record
UNN (UNN Narvik)
 FRESK-prosjekt
o Regionale helseforetak
o Helseplattformen
•

o

o
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Direktoratet for e-helse
 Program for kodeverk og terminologi (Helseplattformen)
 eDÅR - Elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret
NORCE
SINTEF
EPJ-leverandører
• Spesialisthelsetjenester
• Primærhelsetjenester

o
o
o
o

3.

Beslutningsstøtte

Mange beslutningsstøttesystemer trenger fenotyping. Generelt sett er dette det samme som med
kodestøtte, da de fleste fenotypeprosjekter kan ende opp brukt i et beslutningsstøttesystem.
o

Nasjonalt senter for e-helseforskning og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) (Tromsø)
Bente Christensen, Gunnar Ellingsen
 Towards a Structured Electronic Patient Record for Supporting Clinical DecisionMaking
• Kasper Jensen
 From unstructured EHR text to data-driven clinical decision support
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (Trondheim)
The Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR) med Universitetet i Agder og Sørlandet
sykehus (Kristiansand)
UNN (UNN Narvik)
Helseplattformen
Direktoratet for e-helse
NORCE
SINTEF
EPJ-leverandører
• Spesialisthelsetjenester
• Primærhelsetjenester
•

o
o
o
o
o
o
o

o

4. Tilgangskontroll
Fenotyping kan brukes som utgangspunkt for smartere kontekstbasert tilgangskontroll. Her er interessentene som jobber med eller er interessert i dette temaet.
o

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (Trondheim)
Lillian Røstad, Øystein Nytrø
 Access Control in Healthcare Information Systems
• Arild Faxvaag, Johansen, Melby
 Healthcare professionals’ experiences with EHR-system access control mechanisms
o UNN (UNN Narvik)
 Skal slå sammen somatisk og psykisk avdelinger
Regionale helseforetak
Helseplattformen
 Skal dele pasientinformasjon mellom allmennlege og spesialist
Direktoratet for e-helse
 Innsyn i kjernejournal – Helse Sør-Øst
NORCE
SINTEF
•

o
o
o
o
o
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o

EPJ-leverandører
• Spesialisthelsetjenester
• Primærhelsetjenester

