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AI för bättre    
Patienters beskrivningar på nätet av behandlingar och möten med vården växer 
fort och utgör i dag en källa till viktiga insikter för den som levererar varor och 
tjänster inom hälso- och sjukvårdsområdet. Dessa patientinsikter har blivit alltmer 
tillgängliga tack vare nya AI-verktyg för att analysera stora och ostrukturerade in-
formationsmängder. Samma verktyg ger också tillgång till information från såväl 
forskningsartiklar som röntgenbilder både snabbare och med högre precision än 
vad som tidigare varit möjligt. Spännande möjligheter vilka beskrivs i denna arti-
kel av Mats Olsson, Andreas Reibring och Tomas Larsson.
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AI (artificiell intelligens) är inte 
något nytt på det medicinska 
området, utan används redan 

bland annat för att stödja läkare i att 
ställa diagnos. Nu öppnar tekniska 
framsteg inom maskininlärning för 
nya, kanske mindre kända, AI-tillämp-
ningar, som i grunden handlar om att 
analysera och urskilja mönster i stora 
mängder ostrukturerad information. 
Samma tekniska lösningar kan an-
vändas för att strukturera och utvinna 

värdefulla insikter ur mycket olika 
slags data: från patientforum på nätet, 
via forskningsartiklar, till data som 
genereras inom hälso- och sjukvården.

Viktiga insikter döljer sig i 
ostrukturerad data
Volymerna av information som gene-
reras växer exponentiellt i många delar 
av samhället. Det medicinska området 
är inget undantag – men bara några få 
procent av den information som ge-

nereras inom vården analyseras och 
används för att skapa nytta. Det beror 
bland annat på en brist på enhetlig 
struktur: data från de många system 
som används sparas i olika format. Att 
standardisera data från många olika 
källor är tidskrävande. Utvinning av 
enhetlig information från ostruktu-
rerad, eller godtyckligt strukturerad, 
data är därför ett attraktivt alternativ 
– som fram till helt nyligen varit tek-
niskt omöjligt.

Vid sidan av den data som skapas 
inom vården finns en växande mängd 
extern data som också är värdefull för 
den som till exempel vill förstå hur pa-
tienter ser på olika frågor. En undervär-
derad källa av information finns i de 
verklighetsbeskrivningar som indivi-
der delar med sig av och diskuterar 
med andra i nätgemenskaper, som ofta 
formas runt en viss sjukdom. Många 
delar där med sig också av erfarenheter 
som de inte alltid delar med sig av till 
sin läkare. Dessa diskussioner tar for-
men av ett ostrukturerat digitalt mate-

rial av text, bilder, videor och ljudfiler. 
Liksom annan data från sociala medier 
växer den fort och vissa patientgrupper 
är mycket aktiva i nätdiskussionerna. 
Också runt ovanliga sjukdomar, som 
till exempel cystisk fibros, finns nätfo-
rum med miljontals inlägg.

Traditionella metoder 
är otillräckliga
Men hur hittar man den värdefulla 
informationen i en stor ostrukturerad 

   patientförståelse

Nu öppnar tekniska framsteg inom maskininlärning 
för nya, kanske mindre kända, AI-tillämpningar, som i 

grunden handlar om att analysera och urskilja mönster i stora 
mängder ostrukturerad 
information.
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datamängd? Det vanliga sättet är att 
använda ett sökverktyg som Google, 
som förfinat metoderna för att ”hitta en 
nål i en höstack”. Det som rankas högst 
bland sökresultaten har ofta mycket 
hög träffsäkerhet, men i många fall där 
man vill förstå ett större datamaterial 
räcker det inte att filtrera fram ett fåtal 
relevanta exempel – än viktigare kan 
vara att få överblick över och se möns-
ter i materialet som helhet.

Exempel på frågeställningar som 
kräver analys av ett stort material:

• Hur går diskussionen på nätet 
kring olika behandlingar?

• Vilka trender finns i forskningen 
kring ett visst medicinskt område?

• Vilken kunskap kan receptdataba-
ser och journaler ge om hur ett lä-
kemedels effekt påverkas av att det 
kombineras med andra läkemedel? 

Med traditionella sökverktyg för ex-
empelvis sociala medier, akademiska 

artiklar och patent krävs att man byg-
ger sökkriterier (”texter som innehåller 
nyckelorden A och B, men inte C”) för 
att ringa in ett ämne. Eftersom begrepp 
ofta är tvetydiga, och eftersom ett visst 
innehåll ofta kan benämnas på många 
olika sätt, tenderar kriterierna att bli 
väldigt komplexa – utan att nödvän-
digtvis fånga upp allt som är relevant 
och exkludera allt som inte är det.

Dessutom är risken med kriterieba-
serade sökningar stor att man ”hittar 
vad man letar efter”, eftersom sökkrite-
rierna byggs upp utifrån analytikerns 
förförståelse. Hur kan vi upptäcka det 
värdefulla som vi inte visste att vi le-
tade efter, utan att manuellt läsa ige-
nom tusentals eller miljontals texter?

AI låter insikter växa fram 
förutsättningslöst
Lösningen finns i nya maskininlär-
ningsmodeller som ”förstår” texters 

innehåll och därmed gör oss obero-
ende av nyckelordsbaserade sökningar.

När vi på Kairos Future och Dcipher 
Analytics i dag hjälper företag att ut-
vinna insikter ur stora textmängder – 
som exempelvis kan vara diskussioner 
i sociala medier, forskningsartiklar och 
patentdatabaser – börjar vi med att 
strukturera upp texterna med hjälp av 
en maskininlärningsmodell. Modellen 
känner igen vilka texter som innehålls-
mässigt liknar varandra och grupperar 
ihop dessa. Istället för att gruppera tex-
ter utifrån användning av gemensam-
ma termer, har de nya AI-baserade me-
toderna förmågan att känna igen inne-
hållsmässig likhet mellan texter även 
när de använder helt olika ord.

I bakgrunden ges varje text först ko-
ordinater i en vektorrymd, som sedan 
projiceras på en tvådimensionell yta. 
Resultatet fungerar som en karta över 
ett tematiskt landskap, där täta kluster 

Figur 1. AI-genererad ”karta” över ämnen som diskuteras i över en halv miljon inlägg i diabetesforum på nätet. De mörkare ”bergen” visar täta 
kluster av inlägg runt ämnen som blodsockervärden, diet, mediciner, mätapparater och ekonomi. De två utsnitten visar delar av kluster med 
diskussioner om sötningsmedel respektive tekniker för att ta blodsockerprov i fingrar eller händer. 
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av liknande texter framträder likt berg 
eller öar. Att definiera sökkriterier som 
fångar en sådan tematisk bergstopp är 
nästan omöjligt. Men med landskaps-
metoden är det bara för analytikern att 
dyka ner och närstudera materialet i de 
intressanta delarna av materialet.

Metoden förändrar analytikerns roll 
i grunden. Istället för att slå ihop, tvät-
ta, filtrera och strukturera data, kan 
analytikern nu ägna sig helt åt att ut-
forska och dra slutsatser utifrån det 
landskap som framträder förutsätt-
ningslöst.

En studie vi nyligen gjorde av över 
en halv miljon nätinlägg från diabetes-
forum visar hur metoden kan använ-
das. Kartan som våra AI-verktyg gene-
rerade visar att innehållet rymmer både 
väntade och oväntade ämnen [Figur 1]. 
Till exempel innehåller ett ”berg” dis-
kussioner direkt kopplade till blod-
sockernivåer. Det inkluderar flera 
mind re bergstoppar, bland andra:

• … en där patienter delar erfaren-
heter av på vilka sätt blodsocker-
svängningar påverkar humör och 
livskvalitet,

• … en annan med tips för hur man 
kan pröva sig fram för att lära sig 
hur kroppen reagerar på olika 
blodsockernivåer – och därigenom 
minska den oro som många upp-
lever när kroppen känns ”fel”,

 • … samt ett där patienter jämför 
och synar olika läkares råd kring 
målnivåer och medicinering – och 
upprörs över hur mycket råden 
skiljer sig.

Nära diskussionerna om blodsocker-
nivåer finns ett område där blodsock-
ermätare och testremsor från olika 
tillverkare jämförs, särskilt med avse-
ende på hur säkra de uppmätta värde-
na uppfattas vara. En diabetespatient, 
som är frustrerad över att hennes tre 
blodsockermätare visar olika värden, 
får rådet att ta med alla tre till nästa 
läkarbesök för att testa vilken som 
kommer närmast läkarens mätvärde. 
En annan beskriver problem med att 
hans testremsor börjar ge mindre nog-
granna resultat några veckor efter att 
han öppnat en förpackning – något han 
kopplar till ett fuktigt klimat.

Ett annat stort ämne handlar om 
matvanor, med diskussioner om vad 
som går bra att äta och när. Tips delas 
om vilka sockerfria produkter som är 

tillräckligt bra för att hålla sötsuget un-
der kontroll, och många delar recept på 
god och diabetesvänlig mat. De tips 
som delas grundas i de flesta fall på 
egna erfarenheter och testande – och 
är inte alltid i linje med vad vården re-
kommenderat.

I en annan del av kartan samlas in-
lägg om försäkringar – ett viktigt ämne 
inte minst för diabetiker i USA, där en 
diabetesdiagnos kan innebära en känn-
bar ekonomisk belastning för den som 
saknar sjukvårdsförsäkring. På samma 
tema diskuteras också hur man kan 
spara pengar genom att exempelvis 
byta till billigare testremsor, med tips 
om vilka som fungerar bra och var man 
kan hitta rabatter.

Genom att märka upp bergstoppar-
na utifrån innehåll – istället för att ma-
nuellt gå igenom och koda ett stort an-
tal slumpvis valda inlägg – blir det 
möjligt att på kort tid kvantifiera infor-
mationen, även i fall med miljontals 
texter. I fallet med patientdiskussioner 
kan vi till exempel mäta hur stora olika 
ämnen är jämfört med varandra och se 
om några ämnen växer över tid eller 
varierar i storlek över året.

De nya AI-baserade metoderna kan 
ge ovärderliga insikter om patienter 
som är omöjliga att fånga upp genom 
traditionella metoder.

Metoden fungerar lika 
bra för bilder
AI-modellerna kan inte bara struktu-
rera upp texter, utan vilken data som 
helst som kan vektoriseras. Det gäller 
bland annat bilder, molekyler och vär-
den från olika mätinstrument.  

Landskapsmetoden visade sig exem-
pelvis användbar i ett projekt där vi 
kartlade röntgenbilder från svensk 
tandvård. Röntgenbilderna var kopp-
lade till tandläkarnas diagnoser, vilket 
gjorde att vi kunde träna en AI-modell 
att identifiera karies i icke-annoterade 
röntgenbilder. Det angreppssättet, att 
träna en modell utifrån data, är klas-
siskt och återfinns i många AI-tillämp-
ningar inom sjukvården.

Utmaningen är att det finns mycket 
mer information i bilderna än vad de 
annoterats med. I fallet med röntgen-
bilderna är det exempelvis känt att 
osteoporos påverkar käkbenets struk-
tur: ett poröst käkben kan indikera 
benskörhet. Detta är dock inte något 

som undersöks vid vanliga tandvårds-
besök. När man enligt de principer 
som beskrivits för text ovan låter rönt-
genbilderna från tandvården självorga-
nisera sig efter likhet, bildas återigen 
olika kluster av bilder med olika sär-
drag. Ett kluster som framträder består 
av bilder i vilka underkäken och dess 
struktur är tydligt synliga, med olika 
typer av underkluster. Istället för att 
lägga månader på manuell genomgång 
och annotering av bilder, gör således 
det AI-baserade tillvägagångssättet det 
möjligt att annotera hela sjok med lik-
nande data på kort tid.

Mot ett AI-baserat insiktsparadigm
Det AI-baserade tillvägagångssättet 
har alltså flera fördelar jämfört med 
traditionella metoder:

• Det möjliggör analys av olika data-
källor utan enhetlig struktur och 
fungerar för helt olika format, som 
text och bilder.

• Det effektiviserar analysen av nät-
diskussioner, forskningsartiklar, 
patientjournaler och andra databa-
ser med ostrukturerad data.

• Genom att gruppera data utifrån 
likhet undviks beroendet av nyck-
elord och alltför fyrkantiga sökkri-
terier.

• Observationer framträder förut-
sättningslöst ur datamaterialet, 
vilket ökar chansen att hitta så-
dant man inte redan kände till.

• Analytikerns roll blir att utforska 
och dra slutsatser istället för att 
ägna sig åt databearbetning.
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