
Algoritme møter pasient

Erfaringer fra to helseprosjekter i Datatilsynets regulatoriske sandkasse for kunstig intelligens

Kristin Skolt og Kristine Stenbro, Datatilsynet
Erlend Hodneland, Helse Bergen HF
Jesper Ravn og Eilin Wermundsen Mork, Akershus Universitetssykehus HF



Agenda

◊ Datatilsynets regulatoriske sandkasse for kunstig intelligens

◊ Forbedret oppfølging av sårbare pasienter med kunstig intelligens v/

Helse Bergen HF

◊ Algoritmeskjevhet og rettferdige algoritmer v/ AHUS

◊ Felles erfaringsutveksling og refleksjoner angående informasjonskrav og 
diskriminerende algoritmer
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Nasjonal strategi for kunstig intelligens
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«Regjeringen vil at Norge skal gå 
foran i utvikling og bruk av kunstig 
intelligens med respekt for den 
enkeltes rettigheter og friheter.»

Tiltak for ansvarlig innovasjon:

Regulatorisk sandkasse for 
personvern og kunstig intelligens



Hva er en regulatorisk sandkasse?

Dialogbasert veiledning – ny måte å jobbe på for Datatilsynet
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Lek                    Lær

Virksom-
heter

• Bedre regelverksforståelse – for de som deltar, 
og for andre virksomheter

• Legge til rette for ansvarlig KI-innovasjon

Datatilsynet

• Øke tilsynets kunnskap og forståelse av KI-
drevne løsninger

• Utarbeide veiledning 

Enkeltindivid
er og 

samfunnet

• Bygge tillit til nye KI-løsninger foregår innenfor 
ansvarlige rammer.
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Søknader fordelt på sektor

46 søknader i 2021/2022

5

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Personvernproblematikk nevnt i søknadene
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Søkere fra offentlig og privat sektor

Offentlig Privat



Hovedkriterier for opptak

1. Benytte seg av KI eller på annen måte berøre KI

2. Ha nytte for enkeltindividet eller samfunnet

3. Kunne ha godt utbytte av deltakelse i sandkassen

4. Være underlagt det norske Datatilsynet som kompetent tilsynsmyndighet
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ER DET MULIG VED HJELP AV KUNSTIG 
INTELLIGENS (KI) Å FORUTSI HVILKE 

PASIENTER SOM FÅR EN 
REINNLEGGELSE PÅ SYKEHUSET?

Erlend Hodneland
Helse Bergen
9. nov 2022



Bakgrunn for verktøyet

• I Helse Bergen HF står et fåtall (~10 %) av 
pasientene for svært mange av liggedøgnene
(~53%) innenfor somatikk.

• Disse pasientene har hyppige reinnleggelser
(1)

• FHI: «En reinnleggelse er en akutt 
innleggelse, uavhengig av årsak og sykehus 
for reinnleggelse, og som inntreffer mellom 
åtte timer og 30 dager etter utskrivning fra 
et forutgående sykehusopphold 
(primærinnleggelse)».

• På tross av denne kjente kunnskapen, er det 
likevel forholdsvis lite som er gjort for å 
forebygge reinnleggelser

1) Storbrukarar av somatiske spesialisthelsetenester. Seksjon for helsetenesteutvikling, FoU-avd, Helse Bergen 2013. 
http://innsiden.helse-bergen.no/rapporter/Documents/Rapport-Storbrukarar-Bergen-2013.pdf

2) Purdy E. Avoiding hospital admissions. What does the research evidence say? 
3) https://forskning.no/helsepolitikk-nasjonalt-senter-for-e-helse-forskning-partner/flere-pasienter-lever-bedre-med-nytt-tilbud/1624780

http://innsiden.helse-bergen.no/rapporter/Documents/Rapport-Storbrukarar-Bergen-2013.pdf
https://forskning.no/helsepolitikk-nasjonalt-senter-for-e-helse-forskning-partner/flere-pasienter-lever-bedre-med-nytt-tilbud/1624780
https://forskning.no/helsepolitikk-nasjonalt-senter-for-e-helse-forskning-partner/flere-pasienter-lever-bedre-med-nytt-tilbud/1624780


Kunstig intelligens som beslutningsstøtteverktøy

1. Foreløpige resultater tyder på at det er mulig å 
forutsi (med en viss sikkerhet) hvilke pasienter 
som har stor sannsynlighet for å få en 
reinnleggelse. 

2. På den måten kan det etableres en automatisk 
varslingstjeneste basert på pasienthistorikk, 
med ulike nivåer på varselet (grønn, gul, rød)

3. I tillegg kan det gjøres det en manuell score av 
pasienten på funksjonsnivå («frailty score»).

4. Basert på varselet i pkt 1 og frailty score i pkt. 2 
kan legen vurdere å iverksette forebyggende 
tiltak gjennom PSHT (PasientSentrerte
HelsetjenesteTeam) Standard oppfølging 

eller utvidet oppfølging 
(PSHT)?

Laboratorieprøver

Eksaminasjon

Pasienthistorikk

Kunstig 
intelligens

Frailty score
?

DIPS



Alder

Parametre som kan bidra til å predikere et medisinsk utfall

Ernæringsstatus
Sivilstand

Rus

Fysisk formKjønn

Tobakk

Genetikk

Sosioøkonomisk 
status

Laboratorieprøver

Medisinske bilder

Innleggelseshistorikk*

Prediksjon av medisinsk utfall, 
for eksempel reinnleggelse

*Tidligere diagnoser og innleggelser i Helse 
Bergen brukes i en foreløpig versjon av 
algoritmen



Eksempel på pasienthistorikk

I472 Ventricular tachycardia



Variabler på NPR format (Norsk Pasientregister) 2018-2020 brukt for 
prediksjon av reinnleggelse

N=34926 episoder, 50%(-) / 50%(+) Gjennomsnitt

Variabel Reinnleggelse (-) Reinnleggelse(+)

Antall liggedøgn frem til episode 23 128

Antall sykehusopphold 6.3 33

Antall hoveddiagnoser 5.4 32

Antall diagnosekategorier 6.3 33

DRGvekt - -

Antall tidligere reinnleggelser* 0.3 1.3

*normalisert over observasjonstiden (målt i år)

(-) = Nei                     (+) = Ja



Antall liggedøgn

Et høyt antall tidligere liggedøgn (nliggedogn) er 
korrelert med reinnleggelser.



Kunstig intelligens: Klassifikasjonstree



Confusion matrix («forvirringsmatrise»)

Klassifikasjonstre:
Treffsikkerhet: 0.76 
Sensitivitet: 0.70
Spesifisitet:  0.81

Logistisk regresjon:
Accuracy:                 0.74

Falsk positiv

Falsk negativ Sann positiv

Sann negativ



Viktighet av forklaringsvariabler i modellen (Random Forest)



Sandkasseprosjekt hos Datatilsynet - Kunstig intelligens (KI) som beslutningsstøtte i 

pasientbehandling

• Personvern og helseregistre
– Krav til behandlingsrettet helseregister for behandling 

av personopplysninger

• KI må oppfylle krav til pasientbehandling
– Rett til informasjon

– Rett til samtykke 

– Rett til medvirkning 

• Er det forskjell på KI basert beslutningsstøtte og annen klinisk beslutningsstøtte?

Nei egentlig ikke, gitt:
– Skille mellom beslutningsstøtte og helautomatisert behandling

– Krav til forklarbarhet ovenfor behandlende lege og pasient

– Kontroll på risikoer knyttet til diskriminering, praktisk implementasjon, kvalitet på KI algoritmene, drift av 
modellen

– Krav til kontinuerlig monitorering av algoritmene



EKG AI - hjertesvikt

Jesper Ravn  
Seniorrådgiver, leder for forskning og innovasjon medisinsk teknologi og e-helse

Akershus universitetssykehus 



Hvorfor AI/ML



ECG AI – Hjertesvikt  

15.000 pasienter med nyoppstått hjertesvikt i 2020, ca.
50% vil dø i løpet av 5 år, fra diagnose stilles første gang  

Gruppe 4

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3



EKG AI prosjektet – fra utvikling til kommersialisering 



Data prepp – EKG hjertesvikt (jakten på sannheten) 

100 000 EKG fra 
100 000 pasienter

Hjertesvikt? 
(diagnosekoder)

ja

nei

Validering med 
NT-proBNP

Validering med 
NT-proBNP

Gruppe 4 – ikke 
hjertesvikt 

Ultralyd av hjerte/målt 
Ejeksjonsfraksjon (EF)

Nei 

Inngår i trening for ja/nei 
hjertesvikt, men ikke 

fenotype

ja Gruppe 2 
EF 40-50%

Gruppe 3 
EF > 50%

Gruppe 1 
EF < 40%



Innovasjonsplattformen  

Ambulance Emergency Dep.

ECG

Google 
Cloud
PlatformLifenet

ComPACS

Innovasjons 
Platformen

API

Prediction

Prediction

Kopling og anonymisering av datasett



Arbeidspakker

Modellutvikling

-Retrospektive data for både trening 
og testing
-Sannheten om hjertesvikt
-Arkitektur design

Prospektiv modellutvikling

-Test på prospektive data
-Overvåkingsmetodikk
-Treffsikkerhetsanalyse 
-Re-trening og metodikk

Klinisk utprøving (RCT)

-Virkelig treffsikkerhet som 
beslutningsstøttesystem 
-Klinikere involvering



Diskrimineringsgrunnlag 
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postkasse@datatilsynet.no

Telefon: +47 22 39 69 00 

datatilsynet.no

personvernbloggen.no

Takk for oss!


