
 

 1 

 
 
 
 
 
 

Basisprojekt 2. Semester – HumTek 

 

Convolutional Neural Networks til 

diagnosticering af malignt melanoma 

 

 
 

Vejleder: Ole Monrad 

Roskilde Universitet 

omonrad@ruc.dk 
 

 

William Kristensen - 68842 
Max de Visser - 69359 
Sebastian Rohr - 68956 

 

 

 

Antal anslag: 71.146            3/6-2020 



 

 2 

Abstract 

This project aims to examine the advantages and disadvantages of using artificial 

intelligence for diagnosing malignant melanoma, as well as a discussion of why it 

is not yet implemented in healthcare. The structure of our analysis is largely dictated 

by the TRIN-model. We start off by presenting studies that compare the percentage 

of correct diagnoses made by experienced dermatologists and a convolutional 

neural network. By doing this, we find that the CNN performs better than the large 

majority of dermatologists, and 4% better than the average dermatologist. We then 

take a closer look at machine learning in general, followed by an in-depth analysis 

of how convolutional neural networks work, as well as an examination of barriers 

for innovation and unexpected consequences, as suggested by the TRIN-model. 

Finally, we discuss the findings of our analysis and conclude that the reason that AI 

is not yet used for diagnosing malignant melanoma, is largely due to the lack of 

training data and general research for this specific use of AI. Although AI is not yet 

implemented, it will likely lead to economic gain and improved healthcare when it 

is. 
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1. Indledning 

Såvel som mange andre teknologier, bliver brugen af kunstig intelligens (AI) hele 

tiden mere udbredt, og vi opdager ofte nye måder at anvende det på. Vi bruger det 

i dag på måder, som man for få år siden, ikke ville kunne forestille sig var mulige. 

I slutningen af 2019, investerede Region Hovedstaden 200 millioner kroner i 

sundhedsvæsenet, til udviklingen af kunstig intelligens fra perioden 2019-2022 

(Lindskow, Ibrahim, Thomsen, Bell & Kruse, 2020). Investeringen skyldes at AI er 

en teknologi, der viser stort potentiale for fremtiden sundhedsvæsenet, fordi det kan 

lede til store besparelser, såvel som en generel øget sundhed i samfundet.  

 

Projektets fokus er at undersøge brugen af AI, specifikt convolutional neural 

networks (CNN), til at diagnosticere modermærkekræft. Modermærkekræft er en 

alarmerende sygdom for menneskeheden, med en dødelighedsrate mellem 3% og 

90%, afhængigt af hvornår det bliver opdaget, hvilket gør dette til en vigtig faktor 

i bekæmpelsen af sygdommen (Bhattacharya et al., 2017). Selvom 

modermærkekræft er blandt de færreste tilfælde af hudkræft, er det alligevel den 

type hudkræft der har den højeste dødelighedsrate (sundhed.dk, 2019). 

 

En hudlæge der arbejder med diagnosticering af modermærkekræft, vil i løbet af 

sin karriere analysere cirka 200.000 kliniske billeder af modermærker. Det samme 

kan en computer gøre på få dage (Quer, Muse, Nikzad, Topol & Steinhubel, 2017). 

Implementering af sådan en teknologi vil ikke kun øge effektiviteten på de danske 

hospitaler, men også forbedre antallet af korrekt stillede diagnoser. Men eftersom 

AI er en ny teknologi, som for mange er uforståelig, kan der kan rejses bekymring 

om, hvorvidt implementeringen af teknologien kan påvirke tillidsrelationen mellem 

en læge og patient. 

 

Til at undersøge problemstillingen, introducerer vi først en forklaring på hvad 

modermærkekræft er, og hvordan man diagnosticerer det i dag. Dernæst 

introduceres et studie, hvor forskere har udviklet et CNN, som bliver brugt til at 

sammenligne diagnosticeringspræcisionen mellem deres AI og en gruppe hudlæger. 
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Vores efterfølgende analyse er struktureret ud fra TRIN-modellen, som vi bruger 

til at danne en forståelse for convolutional neural networks.  

1.1 Problemformulering 

Hvilke fordele og ulemper er der ved at bruge convolutional neural networks til at 

diagnosticere modermærkekræft, og hvorfor er teknologien ikke implementeret i det 

danske sundhedsvæsen endnu? 

Hertil er udarbejdet følgende arbejdsspørgsmål: 

- Hvad er de indre mekanismer og processer i et CNN der bruges til 

billedgenkendelse og kategorisering af malignt melanoma? 

- Hvilke artefakter indgår i det overordnede diagnosticeringssystem? 

- Hvilke utilsigtede effekter er der ved at bruge convolutional neural networks 

til at diagnosticere modermærkekræft?  

- Hvilke barrierer og udfordringer er der ved udbredelsen af teknologien? 

1.2 Semesterbinding 

1.2.1 Teknologiske systemer og artefakter 

Vi vil analysere hvordan et CNN til diagnosticering af modermærkekræft 

overordnet fungerer, herunder undersøge teknologiens indre mekanismer og 

processer samt det overordnede system, teknologien er indlejret i. Vi undersøger 

hvordan en billedgenkendelses-AI kan hjælpe hudlæger med at stille diagnoser og 

i mange tilfælde, være mere præcis end lægen selv. Til at gøre dette tager vi 

udgangspunkt i TRIN-modellen. Herunder vil vi yderligere undersøge mulige 

konsekvenser ved brug af teknologien, og på denne måde inddrage den sekundære 

dimension, STS. 

1.2.2 Subjektivitet, teknologi og samfund 

STS-dimensionen bliver inddraget i form af en diskussion af de potentielle etiske 

problemstillinger, der kan opstå ved brug af AI til diagnosticering af 

modermærkekræft. Vi finder teknologiens påvirkning af forholdet mellem læge og 
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patient interessant; her specifikt hvordan tilliden påvirkes ved indførelsen af en AI 

til diagnosticering. Yderligere bliver STS-dimensionen brugt ved at inddrage 

Hubert Dreyfus’ kritik af AI til at diskutere hvorfor en AI kan bruges til dette. 

1.3 Afgrænsning 

På baggrund af opgavens dimensionering; TSA, der har fokus på at skabe en 

forståelse af en teknologi, tager vi specifikt udgangspunkt i CNN. Vores oprindelige 

tanke var at skabe en forståelse for AI generelt, men eftersom AI er mange 

forskellige ting, finder vi det mere oplagt at lave et eksemplarisk casestudie, der 

fokuserer på en specifik anvendelse af AI. Vi får på den måde stadig en forståelse 

af AI i et vist omfang, men i konteksten af at forholde os til noget konkret. 

 

Det skal nævnes at brugen af et CNN til diagnosticering af modermærkekræft ikke 

er et felt med overvældende mængder forskning og dokumentation, hvorfor en del 

af vores empiri tager udgangspunkt i USA. Vi går ud fra at siden man bruger samme 

diagnosticeringsmetode i Danmark som man gør i USA, så oplever man lignende 

problemer i begge lande. Vi afgrænser os derudover fra en dybere matematisk 

forklaring af de forskellige indre mekanismer og processer i et CNN. Det gør vi på 

baggrund af, at TSA dimensionens fokus ligger på at skabe en forståelse af det 

system artefaktet indgår i, og i vores udgangspunkt mener vi ikke, at en dybere 

matematisk forståelse bidrager hertil. Yderligere er der en tidsmæssig faktor, der 

har begrænset os. 

1.4 Begrebsforklaring 

Malignt melanoma = modermærkekræft 

Melanose = overproduktion af melanin i områder af huden der leder til misfarvning. 
Hvis der forekommer mutationer i melaninen kan det føre til malignt melanoma. 

Dermatolog = det medicinske speciale, der beskæftiger sig med hudsygdomme. 

Dermoskopiske billeder = Billeder taget med et dermoskop, som også fungerer 
som en slags mikroskop. Man får derfor nogle meget præcise billeder, der er meget 
tæt på modermærket. 
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2. Baggrundsviden 

2.1 Teori 

2.1.1 Hubert Dreyfus 

I dette afsnit vil vi gennemgå Hubert Dreyfus’ teori om hvad der adskiller 

menneskelig intelligens fra kunstig simulerede intelligens som den er præsenteret i 

hans bog “What computers still can’t do” fra 1992. Hubert Dreyfus (1929-2017) 

var en amerikansk filosof som blandt andet havde fokus på de filosofiske 

implikationer af kunstig intelligens. 

Dreyfus påstår, at der er noget helt grundlæggende galt med ansatsen om at skabe 

intelligens i computere, når måden kunstig intelligens helt fundamentalt fungerer 

på er at manipulere simple symboler. På grund af computerens 

symbolmanipulerende natur, blev udviklingen af AI derfor, på daværende 

tidspunkt, optaget af at opsætte simple regler for hvordan vi som mennesker 

oplevede verdenen. Alt menneskets viden søgtes at blive repræsenteret som regler 

og data. Men man løb hurtigt ind i problemer; “The trouble started with the failure 

of attempts to program an understanding of children's stories. The programs lacked 

the common sense of a four-year-old, and no one knew how to give them the 

background knowledge”. Dreyfus, H (1992): What Computers Still Cannot Do, (s. 

x). 

Det var ikke muligt at programmere en computer, så den kan forstå noget så intuitivt 

som et barn kan forstå. Han mener, at vi mennesker måske undervurderer vores 

egen intelligens og den kæmpe database vi har lagret i vores hjerne, selv som børn. 

Vi kan ikke opfatte hjernen som en computer der bearbejder symboler, og som 

derefter relaterer det til verden. Derimod er menneskehjernen baseret på intuition 

og ‘know-how’ som Dreyfus kalder det. Know-how er den viden om verdenen, som 

vi mennesker tilegner os gennem vores liv. Baseret på know-how, kan vi foretage 

valg uden bevidst at finde belæg og sammenhæng, for vores valg.  
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Hvis mennesket først skulle formalisere den viden vi får ind, så at det også ville 

være forståeligt for en computer, og derefter træffe en beslutning på den baggrund, 

ville vi være utrolig forsinkede i vores beslutningsevne. Vi eksponeres hele tiden 

for store mængder information. Eksempelvis hvis man går ud i en 

menneskemængde, er der utrolig mange ting vi egentlig skal forholde os til. Men 

hvis målet er at komme et specifikt sted hen, kan vi udelukke alt andet, og kun have 

information der gør sig gældende for opgaven i hovedet; hvilken vej vi skal gå. Det 

er det eneste der er relevant for os, da det udspringer af den aktivitet vi er i gang 

med, og alt andet skyder vi til siden. Det er en holistisk tankegang. Vi ser verden 

helt anderledes end en computer gør. For at korte det helt ned, har computere ikke 

en sans for relevans ligesom os mennesker. 

Dreyfus forklarer, at skal det menneskelige know-how formaliseres til symboler en 

computer kan forstå, “would [it] have had to be conveyed to the computer as 

knowledge – as a huge and complex belief system – and making our inarticulate 

preconceptual background understanding of what it is like to be a human being 

explicit in a symbolic representation seemed to me a hopeless task” (Dreyfus, 1992, 

s. xi-xii). 

Så at få disse symboler lavet om til viden, er ikke så ligetil som først antaget, men 

derimod helt håbløst. Know-how bruger vi når vi f eks. spiller bordtennis. 

Mennesker laver ikke avancerede matematiske beregninger i et spil bordtennis. Det 

er ikke en oversættelse fra adfærd til viden, hvilket er grunden til at mennesker kan 

reagere og spille så hurtigt. Det samme gør sig eksempelvis gældende, hvis man 

kaster en bold afsted til en hund. Det er noget andet end beregninger der er på spil. 

Hvis man skal lave alle beregninger for hvor en bold flyver hen, og hvor en hund 

så skal stå for at gribe den, så skal det gøres med komplekse beregninger, som tager 

alt for lang tid. 

”All variations of symbolic AI, however, share a second, epistemological 

assumption, that all knowledge is formalizable; that everything that can be 

understood by human beings can be expressed in context-independants formal rules 

or definitions” (Dreyfus, 1992, s. 44). Alle former for symbolsk AI har denne 
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grundlæggende epistemologiske præmis. En præmis om, at viden kan formaliseres 

så alt dette menneskelige know-how kan oversættes til noget der er 

kontekstuafhængigt, altså en række regler og definitioner. Disse regler og 

definitioner bliver en uendelig stor database, hvis den skal indeholde al know-how 

som menneskehjernen har. Dreyfus påstod derfor at det ikke ville kunne fungere. 

En AI ville derfor fungere bedst, hvor der er nogle klare og specifikke regler og 

definitioner, som den kan analysere. 

I en stor menneskemængde, drejer det sig om, at vi mennesker kan se en 

meningsfuld struktur, og kan analysere hvad der foregår, hvorefter vi indretter vores 

adfærd i forhold til situationen. Det der er menneskets intelligens, kan ses som et 

udtryk for, at “The meaningful structure that human beings find in such situations 

is a local product of their needs, actions and perceptions. The different elements in 

this structure derive their meaning from it” (Dreyfus, 1992, s. 49). Alt hvad vi ser, 

drejer sig om hvordan vi tilskriver mening til den samlede situation, og alle 

elementer tilskriver sin mening og betydning ud fra den overordnede holistiske og 

systemiske struktur. 

2.1.2 Everett M. Rogers - Diffusionsteori 

Spredning af en ny teknologi bliver af Everett M. Rogers defineret med begrebet 

”diffusion”. Diffusion dækker over, hvordan en ny innovation bliver 

viderekommunikeret gennem bestemte kanaler, i et socialt system. Hertil påstår 

Rogers, at idet man har med en ”ny” teknologi at gøre, lægger der sig en vis 

usikkerhed til diffusionen af teknologien. Jo ”nyere” brugerne oplever teknologien, 

desto mere usikkerhed er der også forbundet med accepten af den nye teknologi. 

Med usikkerhed mener Rogers, at der er en uforudsigelighed, struktur og mangel 

på information om, hvordan teknologien vil påvirke brugernes liv. Rogers mener 

også, at den bedste måde man kan bekæmpe usikkerhed, er med information 

(Rogers, 1962). 
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2.2 Malignt melanoma 

2.2.1 Hvad er malignt melanoma 

Da vores projekt er et eksemplarisk casestudie, tager vi udgangspunkt i et specifikt 

emne til at hjælpe os med at forstå teknologien. Vi har valgt at tage udgangspunkt 

i diagnosticering af modermærkekræft. Eftersom en stor del af vores litteratur er 

lægefaglig, vil vi derfor også i rapporten bruge disse termer, for at gøre vores tekst 

mere præcis og tro mod kilderne. Vi vil bl.a. bruge begrebet malignt melanoma i 

stedet for modermærkekræft fremover. Redegørelsen for hvad melanoma er, 

baseres på kilden “Precision Diagnosis Of Melanoma And Other Skin Lesions From 

Digital Images”. 

Malignt melanoma er en kræfttype, som opstår i hudceller der producerer pigment, 

kaldet melanocytter. Hvis melanocytter bliver udsat for ultraviolet (UV) stråling, 

som findes i solens stråler, kan man risikere, at der opstår mutationer i cellerne. 

Risikoen for mutationer er relativ til mængden af UV-stråling man er udsat for. Det 

er disse mutationer der forårsager malignt melanoma. Tendensen til disse 

mutationer kan også være arvelig, hvilket betyder, at nogle er mere overfølsomme 

og har større risiko for at få denne kræfttype, end andre. 

2.2.2 Hvordan diagnosticerer man malignt melanoma 

Generelt bliver hudkræft i lægeverdenen inddelt i 4 stadier. I stadie 1 og 2 er 

kræftcellerne udbredt i så lav grad, at man ofte kan fjerne dem ved en operation. I 

stadie 3 har kræftcellerne spredt sig til huden omkring de originale kræftceller. Hvis 

kræften er i stadie 3, er det kun i nogle tilfælde, at man kan fjerne den ved operation. 

Kræft i stadie 4, er kendetegnet ved at kræften har spredt sig til andre organer. Mens 

det er muligt at overleve en operationsbehandlingen på dette stadie, er det en yderst 

sjælden operation, fordi man ville skulle fjerne store dele af flere organer. Den mere 

udbredte behandling på stadie 4, er derfor kemoterapi. 

Overlevelsesraten for stadie 1 malignt melanoma er omkring 97%, hvorimod 

overlevelsesraten for stadie 4 kun er 10-20%. Det er derfor kritisk at opdage kræften 

så tidligt som muligt, så man øger overlevelsesraten. Studiet vi baserer dette på, er 
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foretaget i USA, hvor der årligt er 73.000 nye tilfælde af sygdommen, og omkring 

9000 døde. Derudover mister man i USA 673 millioner dollars om året, på 

fejldiagnoser. Det er altså vigtigt både for økonomien i et samfund og borgernes 

helbred at stille korrekte diagnoser. 

Til at diagnosticering af malignt melanoma, kigger man efter ABCDE-kriterierne: 

asymmetry, border, colour, diameter og evolution (se bilag 1 for et visuelt 

eksempel). Der spiller altså mange faktorer ind over en diagnose, hvilket gør, at det 

er kompliceret at stille en korrekt diagnose. 

Den anvendte kilde mener ikke, at AI er bedre end dermatologiske eksperter til at 

diagnosticere modermærkekræft. Det gør de på baggrund af en analyse af 

dermatologers diagnosepræcision, kontra et billedgenkendelses-CNN de selv har 

trænet. Ekspertdermatologer opnår som regel en præcision på 90%, hvorimod deres 

AI har en præcision på 83% (Bhattacharya et al., 2017). Det er dog vigtigt at påpege 

at det CNN de har brugt, har en relativt begrænset mængde træningsdata bestående 

af 275 billeder. Vi vil i empiriafsnittet gå i dybden med det faktum, at antallet af 

træningsbilleder er afgørende for CNN’ets ydeevne. 

2.3 Empiri 

Artiklen “Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural 

networks”, har til formål at afprøve, om et CNN kan opnå større præcision i 

diagnosticering af hudkræft end dermatologer. Den CNN der bliver brugt, er i første 

omgang trænet på 1,28 millioner billeder af forskellige mærker/tilstande på huden; 

heriblandt er både ondartede og godartede modermærker. (Se bilag 2 for billede af 

de inkluderede sygdomme) 

Herefter har de finjusteret deres CNN med 129.450 kliniske billeder af ondartede 

og godartede modermærker, hvoraf 3374 er fra dermoskoper. Disse billeder 

kommer fra forskellige dermatologiske institutioner og hospitaler. 

For at finde ud af om deres CNN er bedre til at diagnosticere end dermatologer, har 

de fået 21 dermatologer til at stille diagnose ud fra de samme billeder som deres 

CNN har stillet diagnose ud fra. 
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Uden at gå for meget i detaljer med deres måde at teste på, kan man konkludere at 

deres CNN klarer sig bedre end langt de fleste dermatologer. Og i alle tilfælde klarer 

deres CNN sig bedre end den gennemsnitlige dermatolog. På nedenstående billede 

ses et eksempel herpå.  

 

Modellen visualiserer dermatologernes ydeevne kontra CNN’et 
(Esteva et al., 2017) 

Dette betyder altså, at man med en CNN som har nok træningsdata, kan stille mere 

præcise diagnoser end dermatologer. 

3. Metode 

3.1 Eksemplarisk casestudie 
Vores projekt er et eksemplarisk casestudie, i det at vi tager udgangspunkt i et 

specifikt emne, for at kunne afspejle det generelle. Projektet har både til formål at 

beskrive, analysere og diskutere diagnosticering af modermærkekræft ved hjælp af 

et CNN, samt at belyse den generelle brug af convolutional neural networks. Emnet 

bliver brugt som et eksempel, for fordelene der kan være ved at bruge et CNN, 

samtidig med at vi kan tage fat i noget konkret. Et eksemplarisk casestudie fungerer 

godt til at udlede generel viden om et emne ved at arbejde med noget konkret, fordi 

der typisk kan drages paralleller mellem forskellige overordnede teknologier. Men 

på samme måde kan man også argumentere for, at anvendelsen af CNN til andre 
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billedkategoriseringsscenarier kan have forskellige afgørende faktorer. Dette 

betyder at den generaliserede viden der bliver udledt ved brug af denne metode, 

ikke altid vil være lige brugbart på tværs af forskellige scenarier, når man skal 

specialisere sin undersøgelse yderligere på andre områder (Jørgensen, 2013). 

3.2 TRIN-modellen 

Niels Jørgensen har skrevet en tekst til HumTeks fagudvalg, hvori han besvarer om 

man kan betegne TRIN-modellen som en metode. Han pointerer at TRIN-modellen 

ikke skal forstås som en metode. Han skriver “den indeholder ikke i væsentligt 

omfang metode.” (Jørgensen, 2019, s. 1), rettere skal den forstås som en analyse af 

begreber og en smule analyse af teori. Trods dette anvender vi TRIN-modellen som 

en metode i vores projekt, fordi vi bruger den som en strukturering af vores 

analysen, på baggrund af at “Metode betyder planmæssig fremgangsmåde til at 

udvælge, indsamle og/eller bearbejde (analysere) informationer eller at handle, 

konstruere (for at nå frem til et svar på et spørgsmål eller en løsning på et 

problem)”(Scribo.dk, 2020). Vi mener derfor at vores tilgang til TRIN-modellen 

passer ind i definitionen af en metode, fordi vi bruger den som en fremgangsmåde  

(Jørgensen, 2018). 

 

TRIN-modellen fungerer godt i symbiose med et eksemplarisk casestudie, da den 

har til formål at inspirere til at beskrive en teknologi med hovedvægt på 

teknologiens teknisk-videnskabelige aspekter (Jørgensen, 2019) På den måde kan 

vi bruge et eksemplarisk casestudie til yderligere at beskrive den generelle teknisk-

videnskabelige viden, som TRIN-modellen hjælper med at beskrive. 

 

Vi har valgt at bruge trin 1, trin 3, trin 4 og trin 6. Nedenstående afsnit vil bestå af 

en redegørelse for dem hver især samt en begrundelse for hvilke trin i TRIN-

modellen vi har valgt at fokusere på i vores opgave, samt hvilke vi har fravalgt. 

Yderligere en begrundelse for den rækkefølge vi har valgt trinene skal komme i. 
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● Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

De indre mekanismer og processer har fokus på at udpege teknologiens centrale 

mekanismer og processer, som bidrager til at opfylde dets formål. Trin 1 bidrager 

til forståelsen af hvordan teknologien fungerer, og er dermed afgørende i forhold til 

at kunne analysere fordele og ulemper ved at implementere den i sundhedsvæsenet. 

Trin 1 kommer først i projektet, fordi det skaber en bredere forståelse for de 

følgende trin ved at have viden om, hvordan teknologien fungerer.  

● Trin 4: Teknologiske systemer 

Trin 4 har til formål at undersøge de systemer som teknologien indgår i. Primært 

systemer bestående af teknologiske artefakter, som sammen udgør en bestemt 

funktionalitet. Det vil sige at udpege og beskrive hvilke komponenter i teknologiens 

funktionalitet, der spiller sammen som et system. Men som den amerikanske 

teknologihistoriker Thomas P. Hughes siger i bogen “Networks of Power” kan de 

teknologiske systemer også bestå af immaterielle artefakter som eksempelvis 

organisationer, reklamekampagner og lovgivning. Yderligere regner han også 

opfindere, ingeniører, arbejdere og nogle gange også forbrugere med som 

individuelle komponenter i et system (Buhl, H. 2005). 

 

Det har relevans for vores projekt at anskue det system som teknologien vil indgå 

i, for at kunne analysere på hvilke komponenter der evt. bliver påvirket af 

implementeringen af teknologien. Skaber vi en bredere forståelse af den 

sammenhæng teknologien skal fungere i, bliver det klarere hvor eventuelle fordele 

og ulemper opstår. Trin 4 kommer efter trin 1 fordi det på samme måde skaber en 

bredere forståelse af de følgende trin, her bare på et mere generelt niveau. Det giver 

bedre indsigt for læseren at have forståelse for både hvordan teknologien fungerer, 

og hvilken sammenhæng den indgår i, når vi i de følgende trin skal analysere hvilke 

utilsigtede effekter og barrierer teknologien har. 

● Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

Trin 3 har til formål at kigge på de effekter teknologi skaber som er utilsigtede; 

konsekvenser af teknologien man ikke havde regnet med. Disse konsekvenser kan 
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både være negative og positive. Det har relevans for opgavens undersøgelse, fordi 

de utilsigtede effekter kan optræde som eventuelle fordele eller ulemper ved 

teknologien, og yderligere bidrage til at skabe en bredere forståelse af teknologiens 

funktionalitet, hvormed fordele og ulemper kan påpeges.   

● Trin 6: Teknologiens barrierer 

Trin 6 handler om hvordan en teknologi spredes og optages af brugere. Det handler 

også om hvilke barrierer der kan være i denne sammenhæng, samt hvad der kan øge 

brugen af en ny teknologi. Trin 6 har relevans for vores projekt fordi vi her kan 

diskutere hvilke barrierer der er for udbredelsen af teknologien; mere specifikt i 

sundhedsvæsenet. Her kan trin 3 samt en bred forståelse af teknologiens 

funktionalitet på mikroniveau (trin 1) og makroniveau (trin 4) bindes sammen til at 

komme med et kvalificeret bud på, hvorfor teknologien ikke er implementeret 

endnu. Trin 6 fungerer derfor også som en afrunding og opsummering af analysens 

undersøgelser. 

3.3 Fravalg af trin i TRIN-modellen 

Vi har fravalgt at arbejde med trin 2, teknologiers artefakter, fordi trinet fokuserer 

på at identificere hvilke teknologiske dele en teknologi består af. Med 

udgangspunkt i at arbejde med kunstig intelligens og CNN i en virtuel 

computerverden, er det primært de indre processer og mekanismer der er relevante 

at beskrive på et mikroniveau. Teknologiske artefakter er fysiske ting, og på 

baggrund af at teknologien vi undersøger er virtuel, finder vi ikke trin 2 relevant. 

Trin 5, modellering af teknologier, inddrages i et mindre omfang i opgaven. Vi 

finder dog ikke trinnet fyldestgørende nok, til at inkludere det som et hovedtrin. 
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4. Analyse 

4.1 De indre mekanismer og processer i et CNN til diagnosticering af 
malignt melanom 
 
Afsnittet vil beskrive de processer og mekanismer der foregår i et CNN med 

udgangspunkt i at bruge teknologien til at klassificere malignt melanoma ud fra 

billeder af modermærker. Men først gennemgås overordnet hvad maskinlæring er; 

hvad der forstås ved, at en computer lærer, og yderligere hvad der forstås ved 

billedgenkendelse.  

4.1.1 Maskinlæring  

Maskiner er normalt ikke intelligente, fordi de typisk opererer ud fra nogle helt 

specifikke kommandoer, som enten er indkodet i selve maskinen, eller som bliver 

givet af en operatør. Formålet med AI er at gøre maskinerne mere intelligente, så 

de er i stand til at tage kvalificerede beslutninger på egen hånd. Den kunstige 

intelligens er bygget op omkring et komplekst system af forskellige regler der er 

afhængige af hinanden. I computerverdenen kaldes disse regler for if-else-regler. 

Lavpraktisk betyder det, at programmet tager beslutninger baseret på om en specifik 

tilstand er sand eller falsk, og alt efter hvad tilstanden afgøres til at være, tages enten 

den ene beslutning eller den anden. Et program, hvis løsningsmetode i forhold til 

en given opgave ikke er baseret på maskinlæring, vil oftest have gennemtænkte if-

else-regler nøje udarbejdet af programudvikleren på forhånd. Det er derfor tydeligt, 

at intelligensen stadig ligger hos mennesket (programudvikleren), hvor computeren 

blot laver alle udregningerne. Men hvis miljøet man opererer i, er for komplekst til 

at mennesket kan opstille rammer og regler, introduceres maskinlæring (Moolayil 

2019). 

 

Maskinlæring bygger på en general løsningsmetode, som gennem en automatiseret 

proces, hvor input-data undersøges og analyseres af programmet, kan tilpasses, eller 

såkaldt “trænes”. Målet er at computeren vil være i stand til at lære, uden eksplicit 

at have programmeret, hvad der definerer hvordan læringen skal foregå. Det er 
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heraf, at begrebet maskinlæring opstår. En god kortfattet definition på, hvornår der 

er tale om maskinlæring er som følgende: 

 

“A computer is said to learn from experience with respect to some class of tasks 

and performance measure, if its performance at tasks [...] improves with 

experience.” (Christiansen, 2020, s. 1). 

 

Maskinlæring er også et godt værktøj at anvende, hvis hvis man ikke har 

tilstrækkeligt definerede kriterier for, hvornår en opgave er løst godt nok, men man 

har et datasæt bestående af allerede klassificeret data. Eller yderligere hvis man har 

en testet og velafprøvet overordnet løsningsmetode, samt erfaringer med, at en 

bestemt fremgangsmåde for læring giver gode resultater til at løse en given opgave 

(Christiansen, 2020). 

 

Man skelner mellem ‘supervised’ og ‘unsupervised’ læring når man træner en 

maskinlæringsalgoritme. Ved supervised læring træner man algoritmen med data, 

hvor det ønskede output for hvert input er kendt, altså korrekte klassifikationer. 

Dermed kan man fortælle modellen, om den har lavet en god eller dårlig 

forudsigelse, hvorefter modellen kan tilpasse sig den givne feedback. Modsat ved 

‘unsupervised’ læring, er træningsdata ikke klassificeret på forhånd, og modellen 

skal selv, ud fra det givne træningsdata, identificere eventuelle sammenhæng og 

strukturer i datasættet. Hvis man ønsker specifikke outputs, er det sværere at træne 

en kvalificeret maskinlæringsmodel med unsupervised læring. Det er det 

hovedsageligt fordi, at man her står uden vigtige informationer som at modellen 

ikke ved hvad de enkelte inputs er, og hvor mange eller hvilke kategorier outputtet 

ønskes at inddeles i. Træningen af en sådan model vil måske foreslå et antal af 

output-kategorier baseret på, at modellen genkender nogle mønstre og træk som går 

igen i forskellige inputs. Unsupervised læring kan derimod bruges, hvis man blot 

søger at finde en sammenhæng i et datasæt (Christiansen, 2020). Til diagnosticering 

af malignt melanoma bruges supervised træning af CNN, og derfor tages der 

udgangspunkt i det i den videre forklaring. 
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Nedenstående figur illustrerer hvordan supervised træning, test og brug af en 

maskinlæringsmodel foregår. Den opbygger herfra erfaringer ved at identificere 

mønstre og strukturer, i det givne træningsdata. Modellen kan efter, eller under 

træning, bruges til at komme med forudsigelser omkring generelle inputs ud fra 

dens opbyggede erfaringer.  
 

 
Modellen visualiserer den overordnede fremgangsmåde ved brug af supervised læring i et CNN. De 

forskelligfarvet pile indikerer følgende processer: rød = træning, blå = test, grøn = til brug når modellen er 

trænet. 

 

Et eksempel kan være at træne en computer til at genkende håndskrevne ord på 

billeder. I en sådan opgave er det svært at opsætte regler for, hvordan algoritmen 

skal afgøre hvilke ord der er på billedet, fordi at samme bogstav i hvert ord kan 

variere på mange måder. Ud fra Tom Mitchells definition af maskinlæring, vil 

opgaven være at genkende og klassificere de forskellige ord. Performance measure 

vil være den procentdel af ord, programmet klassificerer korrekt og experience vil 

være en database af håndskrevne ord med en allerede korrekt klassificering, såkaldt 

træningsdata.  

 

4.1.1.1 Maskinlæring til billedgenkendelse 

Billedgenkendelse med maskinlæring kan overordnet beskrives ved, at en model 

modtager et input i form af et billede, og derefter ved en systematisk analyse 

detekterer og klassificerer objekter på billedet. For os mennesker er samme opgave 

nem, og er noget af det første vi lærer når vi bliver født. Når vi ser et billede, er det 

uden problemer, at vi øjeblikkeligt kan kategorisere de forskellige objekter, samt 

genkende forskellige mønstre og træk der er på billedet. Vores konklusioner er 
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baseret på erfaringer, hvilket er en evne vi ikke deler med computere (Deshpande, 

2016).  

 

Antag, at man har en mængde billeder, hvor interessen er at bruge maskinlæring til 

at lære sin computer at genkende og kategorisere dem. Processen opdeles så i to 

stadier; billeddetektion og -klassifikation. Ved billedklassifikation søger man at 

identificere hvad et givent objekt på et billede er, mens billeddetektion lokaliserer 

hvor på billedet objektet befinder sig, og evt. antallet af objektet på billedet. Kigger 

man eksempelvis på ansigtsgenkendelse til at låse en smartphone op med, skal 

systemet først identificere hvor på billedet ansigtet befinder sig, og derefter 

klassificere det som ejeren af smartphonens ansigt. Er en computer i stand til at 

udføre begge opgaver, er den tæt på at opnå, hvad der svarer til den menneskelige 

evne at behandle billeder på. På det niveau, er man tæt på hvad der forbindes med 

intelligent (Renukasoni, 2019).  

4.1.1.2 Convolutional neural networks  

I forbindelse med maskinlæring til billedgenkendelse, er der de seneste år sket en 

kraftig udvikling inden for en bestemt maskinlæringsmetode, baseret på såkaldte 

convolutional neural networks. CNN blev første gang introduceret af Yann LeCun 

i 1994, og er i dag den mest udbredte metode til billedgenkendelse ved brug af 

maskinlæring (Culurciello, 2017). Det overordnede koncept i et CNN er, at 

computeren starter med at identificere nogle basale træk i et input-billede, såsom 

kanter og hjørner, og bygger derfra videre op til mere abstrakte koncepter gennem 

en serie af ‘convolutional’ lag. Efterfølgende analyseres trækkene, og de 

klassificeres ud fra modellens erfaringer. I de følgende afsnit vil en dybere 

redegørelse af et CNN til diagnosticering af malignt melanoma forklare de indre 

processer og mekanismer.  
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4.1.1.3 Hvordan et diagnosticerings-CNN ser input-billeder  

Når et diagnosticerings-CNN modtager et input, i dette tilfælde et klinisk billede af 

et modermærke, ser det billedet anderledes end os mennesker gør. For CNN’et vil 

hver pixel på billedet have et antal af numeriske talværdier, der indikerer hver enkelt 

pixels farve-værdi. 

 
Et billede der viser forskellen mellem hvordan mennesker og computere ser billeder. Redigeret af os 

(Deshpande, 2016) 

 

For et billede kun bestående af gråtoner (dvs. et sort-hvid-billede) har hver pixel en enkelt 

farve-værdi i intervallet 0-255 (0 = sort, 127 = grå, 255 = hvid). Hvis det er et farvebillede, 

har hver enkelt pixel tre farve-værdier, såkaldte RGB-værdier (Deshpande, 2016). RGB er 

en udbredt farvemodel som blander rød, grøn og blå på forskellige måder for at producere 

en bred palette af forskellige farver. Jo højere værdien er for den enkelte farve, jo mere 

intens og dominerende er farven i blandingen. Eksempelvis er RGB-værdien for hvid i et 

farvebillede (255,255,255), fordi det er en fuldstændig blanding af alle farver, hvor RGB-

værdien for farven magenta er (255,0,255) fordi det er en blanding af rød og blå (Saha, 

2018).  

 

Antag at inputtet er et farvebillede i opløsningen 4x4 (normalt er billeder i en del 

højere opløsning, men med hensyn på at forklare konceptet, tages der udgangspunkt 

i en mindre størrelse), så vil den repræsentative farvematrix, som computeren ser 

være 4x4x3. Her indikerer tretallet de tre farveværdier af henholdsvis rød, grøn og 

blå.  
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Nedenstående figur illustrerer dette: 

 

 
En figur der illustrerer hvordan en computer ser farvebilleder i tre dimensioner 

(Saha, 2018) 
 

Når man behandler farvebilleder, siger man at farvematrixen er tredimensionel med 

en højde, bredde og længde frem for todimensionelle sort-hvid-billeder med kun 

højde og bredde i farvematrixen (Saha, 2018). Input-billederne brugt til at træne 

diagnosticerings-CNN’er er farvebilleder, og den videre forklaring tager derfor 

udgangspunkt heri. 

4.1.2 Arkitekturen i et CNN 

Overordnet passerer et input-billede gennem en serie af convolutional, pooling, og 

fully connected lag for at få et output. Formålet med de forskellige lag er at 

identificere træk i billedet, der kan bruges til at klassificere et input til at være 

malignant (ondartet) eller benign (godartet). Yderligere reduceres størrelsen af 

input-billederne, så det nemmere kan behandles uden at miste vital information.  
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Nedenstående figur illustrerer processens flow. 

 

 
Figuren illustrerer de forskellige processer i et CNN til diagnosticering af malignt melanoma. 

Figuren er redigeret af os 
(Zhang, Gao, Zhang og Badami, 2020) 

 

Processen kan overordnet inddeles i to stadier; feature learning (et stadie hvor 

vigtige træk i billedet genkendes) og classification (hvor de forskellige udvalgte 

træk bruges til at lave en endelig klassificering). Yderligere kan de to stadier 

inddeles i forskellige processer: convolution, pooling, fully connected layers. De 

forskellige processer vil i de nedenstående afsnit blive uddybet i kronologisk 

rækkefølge med udgangspunkt i, at input-billedet er i opløsningen 32x32x3 

(normalt er de i en del højere opløsning, men for at illustrere processen nemmere, 

tages udgangspunkt i en mindre opløsning).  

4.1.2.1 Første lag - Convolutions og ReLu 

Det første lag i et CNN er altid et convolutional lag der laver ‘convolutions’. Det er 

en matematisk operation der fremhæver specifikke træk ved at skabe ændringer i 

billedet, uden at vigtige informationer der har betydning for klassificeringen, går 

tabt. Det kan eksempelvis være at fremhæve kanter, cirkler eller hjørner. Måden 

man gør det på er at anvende et antal af filtre (også kaldet kernels) i de 

convolutionale lag. Et filter er en lille matrix bestående af talværdier kaldet vægte 

(eller weights). Filteret kan have forskellige størrelser og vægt-værdier, alt efter 

hvilken type filter det er. Det er vigtigt at antallet af dimensioner i filteret er 

tilsvarende input-billedets, for at matematikken senere i processen vil give mening. 

F.eks. hvis input-billedet er i farve, skal man bruge et tredimensionelt filter 

(Deshpande, 2016). 
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Antag at filteret er 5x5x3 med tilfældige vægt-værdier. I de convolutionale lag 

bevæges filteret hen over input-billedet, startende øverst i venstre hjørne, således at 

hver vægt-værdi i filteret matches med en pixel på input-billedet. Nedenstående 

figur illustrerer dette, dog ved et todimensionelt input. Den ekstra farvedimension 

udvider blot udregningen med flere værdier der skal tages højde for. Den 

overordnede proces er ens. 

 
En visualisering af 5x5 filter convolving rundt på et input billede for at producere et feature map. 

Billedet er redigeret af os 

(Deshpande, 2016) 
 

Hver position filteret står i, hvor vægt-værdierne og pixel-værdierne matcher, 

kaldes for filterets receptive field; det er hvad filteret “ser”. For hver position filteret 

står i, multipliceres filterets vægt-værdi med de matchende RGB-farveværdier for 

pixelen (denne proces refereres i opgaven som at tage skalarproduktet). 

Efterfølgende summeres alle multiplikationerne (i dette tilfælde i alt 5*5*3 = 75 

multiplikationer), så filterets output er en enkelt talværdi.  
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Nedenstående figur illustrerer dette ud fra et simpelt eksempel med et 3x3 filter. 

 
En visualisering af filteret beregner skalarproduktet. 

Billedet er redigeret af os 
(Apple.com, 2020) 

 
 

Skalarproduktet i ovenstående figur, beregnes som følgende:  

(0*4)+(0*0)+(0*0)+(0*0)+(1*0)+(4*0)+(0*0)+(1*0)+(2*(-4)) = -8 
 
Skalarproduktet udregnes for hver enkelt filter position på input-billedet, så der 

produceres en talværdi for hver position. Denne proces kaldes convolving, og det 

nye billede bestående af udregnede skalarprodukter, kaldes et feature map. I dette 

tilfælde vil feature mappets opløsningen være 28x28x3, eftersom et filter i 

størrelsen 5x5x3 kan stå i 784 forskellige Ved at bruge filtre til at udregne 

skalarproduktet af forskellige filter positioner på input-billedet, kan man 

identificere hvor på billedet specifikke træk, som eksempelvis kanter, kurver eller 

farver er, alt efter hvilke vægt-værdier der er i filteret. 
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Nedenstående billede illustrerer forskellige feature maps producerede af forskellige 

filtre der fremhæver forskellige træk i billedet. 

 

 
En visualisering af forskellige feature maps producerede af forskellige filtre. 

(Deshpande, 2016) 
 

I forbindelse med generel billedbehandling, findes der forskellige specifikke filtre 

til at fremhæve forskellige træk (se bilag 3). Men i konteksten af CNN, er vægt-

værdierne tilfældige i starten, og i løbet af træning tilpasses de løbende. Dette vil 

uddybes senere. 

4.1.2.2 Max Pooling lag  

Max Pooling er et lag der typisk efterfølger et convolutional lag, og er et form for 

filter der bruges hvis billederne er i for høj opløsning til optimalt at kunne behandles 

af CNN’et. Max Pooling filteret nedskalerer billedet uden at miste vigtige 

informationer. Fremgangsmåden kan sammenlignes med den i et convolutional lag; 

man har et filter der bevæges sig henover billedet og foretager Max Pooling. Men 

forskellen er, at i hvert filterpositions receptive field, overføres kun den pixel med 

højest farveværdi til output-billedet. Et Max Pooling filter kan ikke overlappe 

hinanden, eftersom at når filteret har stået i en position, og udført Max Pooling, 

elimineres de resterende pixels. Derfor er det nødvendigt at Max Pooling filteret 

har en defineret stride-værdi. Stride-værdien er antallet af pixels filteret bevæger 

sig med per Max Pooling-operation.  
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Nedenstående figur illustrerer Max Pooling af et 4x4 billede med en stride-værdi 

på 2. 

 
Visualisering af Max pooling med et filter i størrelsen 2x2 og en stride-værdi på 2 

Billedet er redigeret af os 

(Prabhu, 2018) 

4.1.2.3. De resterende lag 

Efter første convolutionale lag og Max Pooling, er det originale input-billede blevet 

komprimeret til et billede der fremhæver simple træk som eksempelvis kanter, 

hjørner, kurver, cirkler og farver. Efterfølgende sendes billedet gennem det næste 

convolutionale lag og Max Pooling laget, hvor samme convolution-proces og 

komprimering sker. I det næste convolutionale lag bliver mere avancerede træk i 

billedet identificeret, og desto flere lag man går igennem, jo mere avanceret bliver 

trækkene som filtrene søger at fremhæve. Til sidst kan filtrene identificere abstrakte 

koncepter, som endeligt i fully connected layer, kan bruges til at klassificere inputtet 

(Deshpande, 2016). 

4.1.2.4 Fully Connected Layer 

Efter inputtet er behandlet i feature learning lagene, er inputtet blevet komprimeret 

til et billede, hvor specifikke avancerede træk er fremhævet. Den næste fase er 

klassificeringsfasen. Her sendes input-billedet gennem et såkaldt fully connected 

lag. Men før at det neurale netværk kan modtage inputtet, skal det først konverteres 

til en endimensionel vektor; en søjlevektor. Som illustreret i nedenstående figur, vil 

værdierne i vektoren i repræsentere hver pixel-værdi i input-billedet. Altså vil hvert 

input i det fully connected lag være en pixel-værdi fra outputtet af de convolutionale 

lag.  

 



 

 27 

Nedenstående figur illustrerer hvordan strukturen i et fully connected lag ser ud: 

 

 
En visualisering af strukturen i det fully connected layer 

(Bre, 2017) 

 

Det fully connected lag beregner hvilken klassificering de forskellige træk 

identificeret i de convotionale lag, bedst passer ind under. I tilfældet af 

diagnosticering af modermærkekræft, er det hvorvidt der er tale om en kræfttype 

eller et godartet modermærke. I lagene mellem inputtet og outputtet, de såkaldte 

hidden layers, ved man i virkeligheden ikke ved hvad netværket foretager sig. Det 

er de gemte lag der gennem træning af netværket tilpasser sig på samme måde som 

vægt-værdierne i de convolutionale lag, og er hvad der klassificerer det endelige 

output. Det fully connected lag søger ud fra inputtet at finde en ikke-lineær 

sammenhæng mellem de identificerede træk fra de convolutionale lag, hvorefter de 

klassificeres ved brug af en Softmax funktion. Softmax funktionen outputter en 

søjlevektor bestående af de ønskede outputs (Saha, 2018). 

4.1.3 Backpropagation - træning af et CNN 

Når man i starten træner et CNN, har netværket ingen viden om, hvilke træk i input-

billedet det skal prøve at identificere i de convolutionale, for senere hen i 

klassificeringslagene at kunne lave en god forudsigelse. Alle filtre har fra starten 

tilfældige vægt-værdier, og vil i træningsfasen bruge backpropagation til at justere 

alle filtres vægte med formålet at forbedre netværkets evne, til at identificere træk 

der gør sig gældende for en god klassifikation. Det kan den gøre baseret på, at den 



 

 28 

data man træner med, består af en stor mængde allerede klassificeret billeder af 

modermærker. På den måde kan netværket modtage feedback på hvor præcis den 

er.  

 

Backpropagation kan inddeles i fire faser: the forward pass, the loss function, the 

backward pass, og the weight update. I the forward pass passeres inputtet gennem 

et utrænet netværk, hvor outputtet ikke giver mening, eftersom alle vægtene i 

filtrene er tilfældige. The loss function søger efterfølgende at finde de vægt-værdier 

der har mest negativ indflydelse på netværks evne til at klassificere korrekt. 

Eftersom målet er at optimere CNN’et, til at identificere uklassificeret data 

tilstrækkeligt, kan the loss function bruges til at guide netværket til hvilke vægt-

værdier, der er dårlige at have i de forskellige filtre. Herefter udføres et backward 

pass, som determinerer hvilke vægte der har haft mest negativt indflydelse, og 

samtidig søger at finde måder at justere dem på i en positiv retning. Endeligt i the 

weight update, opdateres alle vægtene i netværket ud fra feedbacken fra de 

foregående processer, så de justeres i modsatte retning af det der blev identificeret 

som negativt. På den måde trænes netværket til at blive mere præcist (Deshpande, 

2016). 

 

4.2 Diagnosticeringssystemet 

I det følgende afsnit har vi valgt at beskrive det system, som et diagnosticerings-

CNN vil blive indlejret i. Det har vi gjort fordi vi mener at det er vigtigt at have 

forståelse for det overordnede system, og for at kunne diskutere fordele og ulemper 

ved at bruge CNN til at diagnosticere modermærkekræft. Vi vil beskrive hvordan 

et typisk diagnosticeringsforløb ser ud på nuværende tidspunkt, og derefter komme 

med et forslag til hvordan forløbet kan komme til at se ud, med implementering af 

et CNN i systemet. 
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4.2.1 Uden CNN 

Når en patient tager til lægen med mistanke om at have modermærkekræft, 

undersøger lægen modermærket ud fra ABCDE-kriterierne. Hvis lægen ligeledes 

fatter mistanke om, at modermærket kan være ondartet, bliver patienten henvist til 

en dermatolog eller plastikkirurg. Her tages evt. et dermoskopisk billede, hvilket 

bliver analyseret af dermatologen, som vurderer om modermærket er ondartet eller 

godartet. Endeligt overdrages resultatet om hvorvidt patienten har diagnosen eller 

ej (sundhed.dk, 2019). 

4.2.2 Med CNN 

Når en patient på samme måde tager til lægen med mistanke om at have 

modermærkekræft, undersøger lægen modermærket ud fra ABCDE-kriterierne. 

Hvis lægen mener der er grund til mistanke, bliver patienten henvist til en 

dermatolog. På klinikken tages et dermoskopisk billede af modermærket, som 

bliver givet til en diagnosticerings-CNN’et som input. Dermatologen får et svar på 

om hvorvidt modermærket er ondartet eller godartet. Dermatologen analyserer også 

billedet, og fungerer som en slags kvalitetskontrol til AI’ens diagnosticering. 

Endeligt overdrages resultatet om hvorvidt patienten har diagnosen eller ej. 

 

Alternativt kunne diagnosticerings-CNN’et også erstatte lægen. Dette kan opnås 

ved at man tager et billede af modermærket, når patienten første gang henvender 

sig hos lægen. Lægen sender så billedet til et CNN, hvorefter patienten får 

diagnosen på e-mail.   

Den eneste reelle forskel på de to første systemer, er at dermatologen får hjælp til 

at stille diagnosen fra CNN’et i andet scenarie. I tredje scenarie, hvor CNN’et helt 

har erstattet dermatologen bliver både lægen og patienten påvirket. Lægen bliver 

påvirket ved, at de skal tilpasse sig nye arbejdsprocesser. Lægen skal tage et billede 

af modermærket, hvorefter billedet skal sendes til et CNN, som analyserer og 

automatisk giver patienten besked. Patienten bliver således også påvirket i form af 
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at de ikke får mulighed for at føre en samtale med en dermatolog eller læge om 

deres eventuelle diagnose.   

4.3 Utilsigtede effekter ved implementering af AI til diagnosticering af 
malignt melanoma 
 
I dette afsnit undersøger vi hvilke utilsigtede effekter der er ved implementeringen 

af AI, som en erstatning af dermatologen. Denne undersøgelse bruger vi til at 

argumentere for, at det er en bedre idé at lade dermatologerne fungere i symbiose 

med et CNN, frem for at lade CNN’et erstatte dermatologen.  

 

Læger er blandt toppen af erhverv som danskerne intuitivt stoler mest på. Men ved 

implementeringen af AI til at stille diagnoser, er denne tillidsrelation muligvis i fare 

(DR, 2018). Ifølge artiklen ‘Impacts on trust of healthcare AI’ baseres tilliden 

mellem en patient og læge sig på, at læger er kvalificerede til at tage 

helbredsmæssige beslutninger på den generelle befolknings vegne, og at de har 

gode intentioner og værdier. Vi stoler på at deres intentioner er for patientens bedre, 

hvilket er med til at gøre, at vi tilskriver dem næsten ufejlbarlige færdigheder, og 

dermed også en ubestridt tillid. Vi kan derudover også forstå hvordan en dermatolog 

har tilegnet sig sin viden, og dermed har vi større tillid til dem. Vi kan sætte os ind 

i hvordan en dermatolog har uddannet sig; ved at gennemføre et langt, hårdt studie 

og gennem mange års arbejde tilegnet sig erfaring indenfor deres område. Ved 

introduktionen af AI i sundhedsvæsenet i sådan en grad, at det vil erstatte 

dermatologen, vil det bringe denne tillid i fare. Vi kan ikke på samme måde som 

ved en læge sætte os ind i, hvad et diagnosticerings-CNN baserer sin diagnose på 

(LaRosa, E & Danks, D, 2018).  

 

Derudover er der et humanitært og pædagogisk ansvar i at være dermatolog. En 

dermatolog skal formidle en diagnosticering i et perspektiv, der lægger vægt på det 

positive. Hvis en dermatolog f.eks. skal fortælle en patient, at de har kræft, er det 

vigtigt at have fokus på hvordan det er muligt at behandle, fremfor de negative ting 

ved diagnosen. Dette skal gøres samtidig med, at der bliver holdt en professionel 

og alvorlig tone. Dette kan en AI ikke tage højde for, fordi den kun kan formulere 
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sig i fakta. Selv hvis systemet bliver designet, så der er en tilstrækkelig humanitær 

måde AI’en kan kommunikere med patienten på, kan der være kulturelle og 

sproglige forskelle som AI’en yderligere skal tage højde for. Et sådan design skal 

laves så det kan passe til hvert land og område, hvilket skaber en naturlig barriere 

for udviklingen af teknologien. Dette aspekt vil blive uddybet mere i 

diskussionsafsnittet. 

   

Disse negative effekter kan sandsynligvis undgås ved, at AI’en ikke direkte 

overtager dermatologens beslutningstagen, men at dermatologen bruges til at 

bekræfte AI’ens resultater, og på den måde fungerer dermatologen som 

kvalitetskontrol og budbringer. Selvom et symbiotisk forhold mellem AI’en og 

dermatologen ikke er en lige så stor ændring af diagnosticeringsprocessen, er måden 

hvorpå AI’en bliver introduceret til patienterne, vigtig. Siden nogle patienter 

associerer AI med noget negativt, så kan dette have skadelige konsekvenser for 

tillidsrelationen mellem læge og patient. Disse negative associationer kan komme i 

spil, hvis en patient forstår det som, at dermatologen bare videreformidler den 

diagnose, som AI’en er kommet frem til. Men hvis en patient forstår det som at 

AI’en bare understøtter diagnosen, og dermatologen dermed selv har taget stilling 

til det, vil det højst sandsynligt ingen effekt have. Dette er selvfølgelig givet, at 

AI’en fungerer som et værktøj til dermatologen, frem for en erstatning (LaRosa, E 

& Danks, D, 2018). 

4.4 Teknologiens barrierer 

I dette afsnit vil vi diskutere ud fra foregående trin, hvilke barrierer og udfordringer 

der er for udbredelsen af CNN, til at diagnosticere malignt melanoma. Yderligere 

vil Everett M. Rogers teori om innovationers diffusion inddrages til 

løsningsorienteret at diskutere barriererne. 

Som tidligere nævnt er et CNN en krævende teknologi, fordi det har brug for en 

stor mængde træningsdata, før det bliver brugbart og leverer bedre resultater end 

dermatologerne. I artiklen “Precision Diagnosis Of Melanoma And Other Skin 

Lesions From Digital Images”, hvor et CNN er trænet til at diagnosticere malignt 
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melanoma, er der ikke brugt en tilstrækkelig mængde træningsdata. De har brugt et 

datasæt bestående af 275 kliniske billeder, hvilket resulterede i en overordnet 

præcision på 83,6%, mens en certificeret dermatolog i gennemsnit stiller positive 

diagnoser korrekt med en præcision på 90%, og negative diagnoser korrekt med 

59% (Bhattacharya et al., 2017). Altså er de testede dermatologer i deres eksempel 

overordnede dårligere end CNN’et.  

Vi kan sammenligne deres resultater med dem de har opnået i ‘Dermatologist-level 

classification of skin cancer with deep neural networks’, hvor de har brugt et 

træningssæt bestående af 1,41 millioner billeder (1,28 millioner billeder fra google 

og 129.450 kliniske hvoraf 3374 er dermaskopiske). Deres CNN er blevet testet på 

130 kliniske billeder, og har her opnået en diagnosticeringspræcision på 94%, 

modsat dermatologerne med en positiv-diagnosticeringspræcision på 90%, og en 

negativ diagnosticeringspræcision på 84% (Esteva et al., 2017). 

Det er derfor tydeligt at datamængden har væsentlig betydning for CNN’ets 

ydeevne. Dette er en barriere der har stor betydning for, hvorfor AI ikke bliver brugt 

til diagnosticering af modermærkekræft endnu. Det kan dog være svært at indsamle 

god træningsdata, fordi man optimalt set skal bruge kliniske billeder uden diverse 

forstyrrelser, såsom skygger eller varierende billedkvalitet. Eftersom sygdommen 

er relativt sjælden i forhold til andre kræfttyper, kan det være svært at indsamle 

store mængder brugbar data. Derfor er der også en begrænset mængde mennesker 

at tage billeder af, hvilket betyder at det er nødvendigt med et initiativ, rettet 

specifikt mod at indsamle brugbar træningsdata. Man skal have tilladelse fra 

patienter til at bruge billederne af deres modermærker. Gammel billeddata af 

modermærker kan måske ikke bruges som træningsdata, givet at patienter tidligere 

ikke har givet tilladelse hertil. 

Ifølge artiklen ”Kunstig intelligens findes ikke” af Anne Helby Petersen (Petersen, 

2020), er der kun en meget lille gruppe af befolkningen der rent faktisk forstår hvad 

AI er. For langt de fleste mennesker er AI noget uforståeligt. Dette skyldes at den 

information der er tilgængelig om AI, er svær for ikke-tekniske mennesker at forstå. 

Mange ender derfor med at forstå AI, på en måde der ikke stemmer overens med 
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virkeligheden, på grund af blandt andet medierne. I mange film bliver AI fremstillet 

som noget, der besidder menneskelig intelligens, bare bedre. Det resulterer i, at der 

kan opstå usikkerhed i forbindelse med implementering af AI i sundhedsvæsenet, 

fordi folk forbinder AI med noget det ikke er. Hvis man som patient med en 

potentielt livstruende sygdom, får at vide at en AI teknologi som man ikke forstår, 

og som man i øvrigt forbinder med onde robotter fra Sci-Fi film, har 

medbestemmelse i diagnosen, kan der hurtigt opstå tillidsproblemer. 

Eftersom diagnosticering af malignt melanoma med et CNN, bygger på brugen af 

en avanceret AI, kan det ende med at være en barriere for spredningen af 

teknologien. Der introduceres en vis grad af tvetydighed, fordi teknologiens største 

fordel er, at det er en AI, men det kan også ende med at være teknologiens største 

barriere. Ifølge Everett M. Rogers teori om diffusion af teknologi, kan denne 

barriere klassificeres som en usikkerhedsbarriere. Til gengæld påstår Rogers også, 

at den bedste måde at bekæmpe usikkerheden på, er ved at informere om 

teknologien, hvilket også vil resultere i en hurtigere diffusion. Man skal gennem let 

forståelig og tilgængelig information oplyse befolkningen om hvad AI er. På den 

måde kan befolkningen potentielt set overbevises om, at brugen af AI til 

diagnosticering af modermærkekræft, med den nødvendige mængde træningsdata 

og den korrekte implementering, utvivlsomt er bedre. Dermed bliver usikkerheden 

mindsket og diffusionsraten øget.  

Hvis der eksempelvis tages udgangspunkt i Danmark, kan man omvendt 

argumentere for at den generelle befolkning allerede er vant til mange forskellige 

former for teknologi, som er i konstant udvikling. Tilmed er danske hospitaler fyldt 

med diverse avancerede maskiner, som danskerne blindt accepterer, selvom de ikke 

forstår dem. Den generelle borger ville eksempelvis ikke kunne forklare præcist 

hvordan en røntgenmaskine fungerer. Man ved bare at den hjælper med at finde ud 

af om man har brækkede knogler eller ej. Samme princip gør sig gældende ved 

implementering af AI, hvis den bliver præsenteret som enhver anden maskine på 

hospitalerne. Ser man det fra dette perspektiv, så bør AI ikke anskues som en 

teknologi med særlige implementeringsbehov. 
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Implementering af et helt nyt teknologisk system på hospitaler er ikke billigt. 

Hospitalerne skal have computere der er kraftfulde nok til at træne og køre et CNN, 

og der skal også ansættes softwareudviklere, til at udvikle et brugervenligt system 

for dermatologerne. Den økonomiske barriere er specielt stor lige nu, da der er 

begrænset tilgængelighed til træningsdata. Hvis AI til diagnosticering af 

modermærkekræft f.eks. skal implementeres på danske hospitaler, kræver det, at 

det bliver finansieret i de danske regioner. Så hvis der f.eks. skal forskes i det på 

Rigshospitalet, skal pengene komme fra Region Hovedstaden. 

Hvis der ikke er tilstrækkelig dokumentation for at AI vil forbedre de danske 

sygehuse, vil regionen med stor sandsynlighed ikke bakke op om ændringen. Men 

hvis regionen beslutter sig for at implementere denne form for diagnosticering på 

hospitalerne, så skal en masse dermatologer uddannes i at bruge den nye teknologi. 

De skal derudover have en basal forståelse for maskinlæring og CNN, for 

eksempelvis at kunne forklare bekymrede patienter hvordan diagnosen bliver stillet. 

Dette forstærker den økonomiske barriere yderligere, fordi det tilføjer en dimension 

af, at der sandsynligvis findes dermatologer, som har en minimal teknologisk 

forståelse. Det kan derfor resultere i, at der skal bruges meget tid på at undervise i 

hvordan AI og maskinlæring skal anvendes og forstås (Quer et al., 2017). 
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5. Diskussion 

5.1 CNN set i lyset af Dreyfus’ kritik 

Måden vi foreslår at bruge CNN til at diagnosticere malignt melanoma, passer godt 

ind i Dreyfus’ udtalelser om, hvornår AI fungerer godt. Det gør det fordi, at miljøet 

hvori AI’en opererer (en virtuel og formaliseret verden), er simpel og målbar. 

Know-how og erfaringsviden er ikke nødvendigt for CNN’et, for at komme frem til 

en diagnose. Man kan anskue CNN til billedgenkendelse i konteksten af følgende 

citat: 

”Computers function the best when the ‘world’ that they encounter and interpret is 

an artificial and formal world. A formal world consists of elements whose identity 

can be directly read off from their form, independently of whatever other element 

exists in the world, and that are linked to these other elements in clearly ordered 

ways” (Dreyfus, 1992, s. 47). 

Hvis ovennævnte omstændigheder er sande, så er en AI helt overlegen til at 

diagnosticere malignt melanoma, sammenlignet med mennesker. En AI kan 

foretage langt flere og mere komplekse beregninger, hurtigere end 

menneskehjernen kan. 

Det skal dog nævnes at det er en del år siden Dreyfus udgav sin bog “What 

Computers Can’t Do”. Han har efter første udgivelse i 1972 udgivet opdaterede 

versioner i hhv. 1979 og 1992. I en kritik af Dreyfus’ seneste udgave fra 1992 (What 

Computers Still Can’t Do), skrevet af John D. Strom og Lindley Darden, er der 

varierende meninger om Dreyfus’ indflydelse på AI feltet. De nævner i deres kritik, 

at nogle mener at Dreyfus har været for uklar, og at hans kritik af AI derfor ikke er 

brugbar. Forfatterne af kritikken mener selv, at Dreyfus’ indflydelse har været 

beskeden og er forfaldende (Strom, Darden, 1996). Dreyfus’ kritik af AI blev første 

gang offentliggjort i 1972, og har ifølge Strom og Darden ikke ændret sig meget 

siden (Strom, Darden, 1996). Til gengæld kan man argumentere for, at Dreyfus’ 

udtalelser i nogle tilfælde er generelle nok, til at de stadig er præcise, hvilket Daniel 

Crevier også pointerer i hans bog ‘The Tumultuous Search for Artificial 
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Intelligence’: "time has proven the accuracy and perceptiveness of some of 

Dreyfus's comments.” (Crevier, 1993, s. 125) 

Når vi oplever en hurtig udvikling inden for teknologi, må vi også forholde os 

kritisk til Dreyfus’ teori, dens alder taget i betragtning. Dreyfus tog selv en kritisk 

position over for AI, men efterfølgende har AI gentagende gange overgået alle 

forventninger. Eksempelvis har Facebook tidligere været nødsaget til at lukke ned 

for et eksperiment, fordi eksperimentet inkluderede to AI chatbots, der uforventet 

begyndte at kommunikere med hinanden, på et sprog de selv havde udviklet 

(Griffin, 2017). Men måden vi bruger Dreyfus’ teori på, baserer sig mere på, 

hvorfor et CNN fungerer godt som diagnosticeringsværktøj, og derfor finder vi 

stadig hans teori gældende for os. 

5.2 Det økonomiske aspekt 

Det økonomiske aspekt handler mest om at overbevise regionerne om, at et CNN 

øger detektionsraten af modermærkekræft, fordi der er store omkostninger 

forbundet med at investere i sådan et system. I USA bliver der f.eks. brugt 673 mio. 

dollars om året på fejldiagnoser (Bhattacharya et al., 2017), men hvis der bliver 

investeret i bedre træningsdata, vil præcisionen gå fra dermatologernes 90% til  

CNN’ets 94%, hvilket vil resultere i besparelser på (673*0,4 = 269,2) mio. dollars, 

fordi diagnosticeringspræcisionen forbedres med 4%. Dette er med udgangspunkt i 

at hver fejldiagnose koster det samme.  

Men en af omkostningerne ved implementeringen af teknologien er, som tidligere 

nævnt, at der skal ansættes mere IT-personale til softwareudvikling, hvilket kan 

være dyrt og tidskrævende for sundhedsvæsenet. I 2019 udtalte Finans- og 

Erhvervsministeriet, at 60% af virksomheder som beskæftiger sig med AI, har svært 

ved at finde kompetente it-specialister (National strategi for kunstig intelligens. 

Finans- og Erhvervsministeriet, 2019). Men ifølge Line Feltholt i et ugeskrift for 

læger, har Danmark et politisk engagement i feltet, og muligheden for at være 

foregangsland når det kommer til implementeringen AI i sundhedssektoren 

(Lindskow et al., 2020).  
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At ændre de nuværende teknologiske diagnosticeringssystemer ved at 

implementere CNN, er altså en kompliceret proces, og det kommer til at koste 

mange penge og meget tid at videreuddanne de ansatte. Men der er høj 

sandsynlighed for at den økonomiske gevinst overstiger den oprindelige 

investering. 

Det er tilmed ud fra vores kilde ‘Dermatologist-level classification of skin cancer 

with deep neural networks’ muligt at få en højere diagnosticeringspræcision end 

94%, fordi at CNN’et bliver mere præcis, jo mere den bliver trænet. Man kan man 

argumentere for, at det ikke er en stor nok forbedring til at bruge så mange kræfter 

på at skabe en så relativt lille forbedring i diagnosticeringspræcisionen? Det er rigtig 

meget arbejde, og mange skal overbevises om at det er en god idé, før det kan føres 

ud i verden. Pengene det kræver at implementere teknologien, kan investeres i andre 

områder indenfor sundhedsvæsenet hvor de måske vil kunne gavne mere. Desuden 

er Danmark begrænset af, at hvis systemet skal implementeres, kan det i nogle 

tilfælde være nødvendigt at tilpasse systemet til det danske sprog (Lindskow et al., 

2020). 

Men ifølge en undersøgelse af Copenhagen Healthtech Cluster baseret på 500 

internationale forskningsrapporter, vil en treårig AI-investering på 200 mio. kr 

potentielt kunne bidrage med årlige gevinster på 6-14 mia. kr. i 2025. Disse 

gevinster vil senere kunne stige til 22-45 mia. kr. årligt, fordi man i højere grad 

opnår hurtigere og bedre beslutninger i sundhedsvæsenet (Lindskow et al., 2020).  

Vi kan konkludere at brugen af AI til diagnosticering øger detektionsraten af 

malignt melanoma, uanset om det er i symbiose med lægen eller ej. På baggrund 

heraf, er man så ikke etisk forpligtet til at gøre brug af det? Regionerne modtager 

penge til hospitalerne for at kunne redde så mange menneskeliv som muligt, og når 

vi tydeligvis har en måde hvorpå vi kan gøre netop dette, vil det så ikke være at gå 

imod sundhedsvæsenets principper ikke at gøre brug af det? 
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6. Konklusion  
 
Når det kommer til spørgsmålet om hvorfor AI ikke er implementeret endnu, så 

mener vi, at det i høj grad handler om både manglen på træningsdata, og det faktum 

at, det stadig er en relativt ny teknologi med en begrænset mængde forskning og 

litteratur, til at bakke op om lige præcis denne applikation af teknologien. Dog er 

der klare fordele ved at implementere CNN til at diagnosticere modermærkekræft i 

sundhedsvæsenet. Heriblandt, at et CNN kan stille mere præcise diagnoser, 

hyppigere end certificerede dermatologer. Det betyder både at befolkningens 

helbred bliver forbedret, men også at der er økonomisk gevinst ved ikke at spilde 

penge på fejldiagnoser. Endnu en fordel ved at investere i AI til diagnosticering er, 

at jo mere udbredt teknologien bliver, desto mere træningsdata bliver tilgængeligt, 

hvilket fører til mere træning af AI’en, og dermed også en forbedring af dets 

diagnosticering. Ulemperne handler i høj grad om at der ikke er nem adgang til 

træningsdata. Det er både dyrt, og der er begrænsede mængder af det på nuværende 

tidspunkt. Det CNN vi har præsenteret i empiriafsnittet, er “kun” 4% bedre end 

dermatologerne, hvilket i princippet ikke er så meget. Dog påpeger vi at dette er 

opvejet af potentialet for drastisk forbedring af AI’ens ydeevne. Overordnet mener 

vi at fordelene ved at implementere AI til diagnosticering af modermærkekræft klart 

opvejer ulemperne. 
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