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Abstract 

The healthcare system not only in Denmark but also in the world is lacking the needed 

psychologists to properly treat and diagnose people who are suffering from the effects of a 

given mental illness, under these is a major one namely depression. Depression is an issue 

that a lot of people struggle with, but there is not enough attention on depression to give a 

proper diagnose for the people suffering from the illness. This is a huge issue, since this 

illness is incredibly serious, and dangerous and many people can go years without the proper 

treatments, and in worse cases even end up committing suicide, hurting more people in the 

process. Therefore, a solution needs to be found, this solution could come in the form of an 

AI assistant, created and maintained to be able to help diagnose people who are suffering 

from the effects of depression, this will allow the people that go without treatment the 

treatment they deserve and need. This report serves as a solution for the mental health crisis 

the healthcare system is in. 
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Indledning 

 

Konceptet om kunstig intelligens er en ide vi mennesker har været bevidst om i flere år 

efterhånden på trods af at teknologien stadig er relativt ny. Selvom udbredelsen i dag sker 

med et formål om at forbedre mange forhold i verdenen, findes der stadig en ide om kunstig 

intelligens der forbinder konceptet med dystopiske fremtidsscenarier. Dette kan være et 

resultat af menneskets frygt for forandringer, som ny teknologi, sammen med vores 

konservative natur. Faktum er dog i dag at Kunstig intelligens bliver brugt til at hjælpe mange 

mennesker og i forskellige erhverv. Sundhed er et af disse erhverv, og det er her kan man se 

det som noget der kan blive helt essentielt for det enkelte menneskes sundhed og trivsel. 

Mental sundhed er en udfordring i mange lande og Danmark er ingen undtagelse. Dette til 

trods for landets status som et af verdens lykkeligste folk (World Happiness Report, 2021). 

Vi mener derfor at der er værd at undersøge om kunstig intelligens kan inkorporeres her som 
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en form for hjælp til de mennesker i landet som lider af depression. Vi vil undersøge om det 

er noget som kan bruges til at hjælpe psykologer med at finde ud af hvad for en form for 

hjælp en patient skal bruge. 

Problemfelt 

 

Udbredelsen af folk med psykiske lidelser som for eksempel depression er steget i flere lande 

over de seneste år og ser ud til at blive ved med at stige. Det er ifølge WHO 

(Verdenssundhedsorganisation) et af de store problemer som præger befolkningen lige nu. 

Danmark er ingen undtagelse, selv om Danmark var udnævnt som det lykkeligste land i 

verden og i dag er nr. tre. Det er omkring en 3-5% af befolkningen der har en depression, til 

en hver tid (Kessing, 2021) og antallet er stigende. Denne stigning har skabt problemer for 

dem som søger professionel hjælp. Især under COVID-19 er ventetiden for hjælp hos en 

psykolog steget fra 10,6 uger i 2017 (DPF, 2017) til ca. 12,1 uger (altså ca. 3 måneders 

ventetid) i 2020. Med psykiske lidelser som en depression kan det være svært at se om det er 

det en person lider af det, og der kan være både er lette, mellem og svære tilstande. Oven i 

det, kan det være svært for den enkelte at åbne op om det til en anden person og man kan ofte 

føle sig fortabt når man så endelig søger hjælp på grund af den længere ventetid der er hos 

psykologerne (Kessing, 2021). Derfor vil vi undersøge om der er en måde hvorpå en kunstig 

intelligens kan hjælpe med at lette arbejdspresset for psykologerne og så man forhåbentligt 

kan få hurtigere hjælp. Hvilket fører os til vores problemformulering: Hvordan kan 

man implementere AI i sundhedssektoren til at hjælpe psykologer/psykiater med at 

diagnosticere patienter? 

Nedenfor har vi lavet nogle arbejdsspørgsmål som vi undersøger igennem denne rapport: 

• Hvilke fordele og ulemper er der i forhold til at bruge AI som støtte og terapi til et 

menneske? 

• Hvilke etiske udfordringer er der for kunstigintelligens, hvis man implementerer det i 

det offentlige behandlingssystem for psykologer? 

• Hvordan kan man skabe og implementerer et system der kan konkurrere med et 

menneske, inden for sundhedssektoren? 
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Semesterbinding og afgrænsning 

 

Som semesterbinding har vi valgt 2 kurser, det første er Teknologiske Systemer og 

Artefakter, som vi igennem opgaven vil referere til som “TSA”. Som det andet kursus har vi 

valgt Subjektivitet, Teknologi og Samfund som vi vil referere til som “STS”. 

TSA er det kursus som vi kommer til at drage mest ud fra, da vi der havde et helt underkursus 

der handlede om kunstig intelligens, hvor vi både lærte om udviklingen af AI, samt nogle 

muligheder der ved at bruge AI. I løbet af TSA har vi blandt andet lavet vores egen chatbot, 

hvilket hører sammen med en af de ideer vi har til det endelige produkt. Noget af det som vi 

også vil arbejde videre med, som vi har fået fra TSA, er bestemte typer af AI Machine 

Learnings metoder, så som Supervised og Unsupervised Learning, samt nogle af de 

underkategorier der hører inden under det. 

AI typer som Supervised og unsupervised Machine Learning som vi kan bruge i vores 

argumentation for de beslutninger vi har taget og forklare hvorfor vores produkt er endt ud 

som det er. Vores forventede produkt regner vi med vil være en chatbot, der skal have 

undergået en eller anden form for “Learning”. Vi vil også komme ind på og drøfte 

beslutningstræet som vi lærte under TSA, og benytte os af det til at illustrere vores ide. 

Det andet kursus som vi har tænkt os at bruger er STS. Her er der planer om at lave 

interviews og sende spørgeskemaer ud, så vi får samlet både kvantitative og kvalitative data. 

Vi havde også om AI i STS. Her var det mere ud fra et kritisk og filosofisk synspunkt, samt 

om etik i forhold til brug af teknologi generelt. Vi kommer til at gøre brug af en stor del af 

det i diskussionsdelen. 

Det skal sige at vi dog vil afgrænse os til en målgruppe der består af unge. 

Metodeafsnit 

 

Machine Learnings metoder 

 

Fra det der træder frem i Henning Christiansen’s (Christiansen, 2021) uddrag om 

maskinlæring er der tre primære måder at lære en maskine ting på, Beslutnings træer, neurale 

netværk og ensemble klassifikation. 
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Det skal dog nævnes at disse 3 metoder ikke nødvendigvis står alene, da det ikke er 

ualmindeligt at kombinere metoderne eks. En ensembleklassifikation af flere beslutningstræer 

eller beslutnings træer som leder ud i forskellige neurale netværk. 

 

Beslutningstræet er en af de mest simpleste og succesfulde former for lærings 

algoritmer. Det fungerer som en god introduktion til induktiv læring, og er nem at 

implementere. Et Beslutningstræ tager input som et objekt eller en situation beskrevet i form 

af værdier som den så sender som output i form af en Ja eller nej ”mulighed”. Et 

beslutningstræ illustrerer derved en Boolean funktion (Boolean er en delmængde af algebra, 

brugt til at lave ”sand/falsk” udsagn (Techterms, 2011).). Dog kan funktioner med større 

omfang stadig godt inkluderes, men for at simplificere forklaringen vil vi holde os 

til Boolean (Russel & Norvig, 2010). Nedenfor vil der være et eksempel på hvordan et 

beslutningstræ kan se ud: 

(Eksempel taget fra TSA undervisningen om kunstig intelligens) 

Hver interne node der i træet svarer til en test af den værdi der er af en af mulighederne, og 

de linjer der kommer fra disse noder markeret som mulige værdier af testene. Hver 
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”leaf node” i træet specificere de Boolean værdier som skal gives hvis den ”leaf node” bliver 

opnået (Russel & Norvig, 2010). 

Som et eksempel på et problem, hvor et beslutningstræ kunne implementeres, kan være 

hvornår det er godt at tage ud og spille tennis. Dette eksempel er fra en opgave vi fik under 

TSA undervisningen. Vi fik en tabel hvor der var 14 eksempler på vejrobservationer, ud fra 

det lavede vi det beslutningstræ der ses ovenover. 

 

(Tabel taget fra TSA undervisningen om kunstig intelligens) 

Ud fra denne tabel skulle vi så finde ud af hvornår at ”PlayTennis” ville sige ja til at 

spille tennis. For at finde ud af det skulle vi se om der var nogen dage hvor de slet ikke 

spillede tennis og det gjorde de ikke når det var overskyet (overcast), så det ville altid være et 

NEJ, da de på intet tidspunkt var ude og spille der. Da der både blev sagt ja og nej til at spille 

tennis imens det regnede (rain) og da solen skinnede (sunny), blev vi nødt til at finde ud af 

om der var andre tidspunkter hvor de så spillede tennis under de nævnte vejrforhold. Vi fandt 

så ud af at når man kigge på solskin, så var det fugtighed (humidity) der havde størst 

indflydelse på hvornår de spillede, for hvis der var for høj luftfugtighed, så valgte de ikke at 

spille selv om solen skinnede. Da vi så kiggede på regnvejret, så havde det noget at gøre 

med vinden, for hvis der så var en stærk vind, så valgte ”PlayTennis” at sige nej til at 

spille. Til sidst var der kun temperaturen som ikke rigtig havde nogen effekt på hvornår de 

spillede og hvornår de ikke gjorde (TSA-kursus, 2021). 

Begrundelsen for vores valg af beslutningstræet er, at vi derved nemt kan illustrere 

hvordan vores AI system vil fungere og hvordan den vil håndtere de interaktioner systemet 
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har med mennesker. Det gør det også nemmere for os selv at se hvordan systemet skal sættes 

op, når vi skal til at kode det. 

 

Neuralt netværk 

 

Et neuralt netværk er en anden måde at opsætte en lærings algoritme fra beslutningstræet. 

Denne måde at lære en maskine ting på handler om at emulere hvordan en menneskelig 

hjerne fungere i en maskine. (Christiansen. (2021) S. 7). Den måde som det bliver gjort på, er 

ved at opsætte mange parametre for noget, det kan fx være hvor lige en streg er eller hvor 

meget en farve minder om noget, som gør at man skaber en matematisk kontrast mellem hvor 

meget en ting minder om noget andet. Den nemmeste måde er at forklare det gennem dens 

brug i billede-genkendelse, hvor at man skaber en masse parametre for hvordan ting skal 

være eller identificering af ting er for så at kunne vise en AI et andet billede og få et output på 

hvor meget det minder om tingen. Det giver et meget matematisk indblik da outputtet kan 

omsættes til statistik for at kunne fx forklare at dette æble minder 30% om hvad denne 

maskine har lært om hvordan bananer ser ud. 

 

Convolutional Neural Network 

 

Convolutional neural Network er den form for neurale netværk som blev beskrevet i 

eksemplet oven over. Det som det handler om, er at sætter flere forskellige neurale netværk 

sammen for at skabe en præcis gennem gang af det emne som maskinen genkender. 

Noget af det unikke ved CNN (Convolutional neural Networks) er den tilgang som der bliver 

gjort brug af afhængigt af det emne som bliver genkendt eller registreret er det 

antal dimensioner som CNN 'en består af. Bla. hvis man skal genkende tekst-strenge så vil 

der blive gjort brug af 1. dimensionale neurale netværk, og hvis man skal tjekke billeder eller 

lydfiler vil man bruge 2. dimensionale neurale netværk mens hvis man arbejder med videoer 

eller animerede billeder* (*3 dimensionale billeder eller Paper cutouts som er et 2d billede i 

et 3d rum). Det som det betyder for et CNN at det er i flere dimensioner viser hvor præcist 

det er og hvor mange forskellige ting der skal tages hensyn for, for at skabe et præcist 

gennem blik og identifikation af emnet. (LeCun, Bengio, Hinton. (2015) S.439) 
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Ensemble-klassifikation 

 

Ensemble-klassifikation er en lidt mere kompleks version af et neuralt netværk (mere præcist 

en udvidet form af et convolutoinal netværk) hvor i stedet for at der bliver taget fat 

i dimensioner tager man bare fat i flere trænede modeller, det kan fx være at der er 

mange dyre-billeder som skal sorteres, og man så har trænet en del maskiner i at genkende 

hunde og katte, så de kan sorteres fra hinanden, så gør ensemble-klassifikationen at alle 

maskinerne påpeger om de tror inputtet er en hund / kat eller ej (eksemplet bliver lidt 

komplekst, da den ene maskine kan genkende hunde eller ikke hunde mens den anden kun 

kan katte eller ikke katte). Og hvis der er flest maskiner som siger det er en kat så bliver 

billedet smidt i kattemappen eller omvendt at det bliver smidt i hundemappen. (Christiansen 

(2021) S. 8) 

 

Deep learning. 

 

 

Deep learning er anden gren 

af machine learning konceptet, som i 

modsætning 

til supervised og unsupervised learning, 

forholder sig mest til mere rå datamængder. 

(Henning 2021) Dette betyder 

at deep learning normalt bruger flere 

ressourcer som for eksempel flere datamængder i forhold til billeder, eller stemme 

genkendelse for at kunne lære at løse forskellige opgaver. (Henning, 2021) Det er af den 

grund at deep learning er relevant for projektet. Da overfladiske data i forhold til mental 

sundhed kan bruges, dog er det vigtigt at man går i dybden med problemet. Deep learning er 

med til at løse dette problem, ved at arbejde med rå data givet af klienter og patienter 

som AI’en skal analysere for at kunne give et godt svar, respons til spørgsmål, eller 

henvendelser som en patient har. Deep learning har rødder i 

både unsupervised og supervised machine learning, og en af metoderne som deep learning 

gør brug af er ”Back-propagation.” Som nævnt tidligere blev denne algoritme læringsmetode 

brugt meget i computer science, og måden den fungerer på er simpel. Som vist på 
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modellen findes der nogle inputs, disse inputs vil blive vejet, og ud fra et givent input vil en 

funktion blive udpeget som den rigtige respons til det specifikke input. Derefter vil maskinen 

aktivere den funktion som den tror er den rigtige i forhold til situationen givet fra inputtet dog 

hvis der er en fejl i outputtet, kan man bruge ”Back propagation ”. Hvis man skal bruge 

”Back propagation.” Skal man regne baglæns, så man kan finde fejlen og rette på den, så 

fejlen bliver mindre. Da dette er machine learning, vil fejlen stadig eksistere i noget tid, indtil 

at programmet har kørt og lært af den samme fejl flere gange. Grunden til at man ’regner 

baglæns’ kan specificeres til en form for refleksion af computeren eller programmet. 

Programmet vil reflektere over problemet, og derefter lave en lille ændring til at gøre denne 

fejl mindre inden den går videre Problemet med deep learning er at denne form af læring kan 

tage lang tid, men programmet vil med tiden selv begynde at kunne lære nye funktioner ud 

fra den data programmet danner, og de fejl som den har lavet. (Henning 2021) Relevansen 

for ”Back propagation” Og deep learning i projektet, som brug af metode er meget klart og 

tydeligt. For at have en AI som skal kunne opfylde de tre tidligere nævnte punkter for at 

kunne hjælpe mennesker med deres mentale sundhed, er det vigtigt at den er trænet i at 

kunne give korrekte outputs via dens inputs. En god måde at gøre dette på er netop at 

træne AI’en i rå data, som stemmegenkendelse og ansigtsgenkendelse. Derved opnår 

man deep learning, og en mere avanceret AI. Dog som fornævnt, vil denne metode tage lang 

tid, men AI’en ville kunne gøre meget mere, og lære nye funktioner imens den træner. 

 

Supervised machine learning 

 

I dette afsnit vil der blive fremvist brugen af supervised machine learning som metode til 

projektet. Hvorfor supervised machine learning er relevant og hvad det kan bruges 

til. Hvordan det virker, og hvordan det vil blive brugt i projektet. Derudover vil der 

blive refereret til Henning Christians notat omkring emnet (Henning, 2021). 

 

Supervised machine learning hører under tre grene af machine learning konceptet og kan 

argumenteres for at være den mest simple blandt disse typer for machine learning. 

Da supervised machine learning, kræver rammer for at kunne fungere ordentligt, det vil sige 

at en maskine som benytter sig af supervised machine learning, skal køre på et fastlagt 

regelsæt, hele tiden, indtil der bliver lavet et nyt. Et eksempel på dette kunne være ens mails. 

En algoritme baseret på nogle bestemte regler vil kunne finde ud af hvilke mails er 
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klassificeret som spam, og hvilke mails ikke er. (Henning, 2021) Det er 

en supervised learning algoritme som bestemmer det. Måden maskinen har lært det ud fra er 

ved hjælp af person-givet trænings data, som har fortalt maskinen at en mail enten er spam, 

eller en rigtig mail. En mail vil altså blive kørt igennem systemet, og hvis den viser træk fra 

en spam mail, som for eksempel en dårligt skrevet titel, eller en falsk mail konto som 

”Mircrosoft@gmail.com” i stedet for ”Microsoft@outlook.com” vil mailen blive sent til ens 

spamfilter. (Henning, 2021) Trænings data er givet af mennesker, og computeren vil tage den 

data som den er givet, processere dataene og give et output. Supervised machine learning er 

hvor at mennesker styre inputs, og maskinen finder det korrekte output ud fra 

træningsdata. Hvis man skal lave en AI til brug af diagnosering af mentale sygdomme ud fra 

et Supervised machine learning algoritme vil det ikke være nok at maskinen kun kan give et 

respons ud fra specifikke input. Dog som forklaret tidligere i teoriafsnittet, kan man heller 

ikke bruge unsupervised machine learning, da bagslaget af en fejl fra denne type af maskine 

kunne være katastrofalt. Supervised machine learning vil kunne fungere godt i forhold til 

givne parametre og symptomer, og vil være nemt at lave. Dog vil den mangle de tre punkter 

som der tidligere blev skrevet om i forhold til en AI som skal hjælpe mennesker med deres 

mentale problemer. En anden grund til at supervised machine learning ikke ville kunne virke 

med denne type AI er at der ikke er meget plads til forbedring, uden menneskelig hjælp. 

Målet som man gerne vil opnå, er en selvstændig AI som er villig til at lære, men også inden 

for nogle faste rammer, både ved hjælp af rå data, men også fordelt data. (Henning, 2021) 

 

Det er her semi-supervised machine learning kommer ind i billedet. Det tager det bedste fra 

både unsupervised machine learning, og supervised machine learning, og blander det sammen 

med noget deep learning. Grunden til at dette vil være det bedste valg for projektet i form af 

metode er at metoden stadig vil kunne gøre brug af lange og avancerede beslutnings træer, 

men sørge for at fejlene forholder sig minimale, og hvis de sker, vil AI’en lære fra dem. 

Derudover vil en AI som har en semi-supervised machine learning algoritme kunne lære nye 

funktioner, og danne udvidelser til sit beslutningstræ efter lang tids træning. Dette er gjort 

muligt af deep learning teknikker og algoritmer, som der blev forklaret om i tidligere afsnit. 

(Henning, 2021). Ved hjælp af rå data, og tid, vil AI’en kunne lære flere og nye funktioner. 

Problemet som både unsupervised machine learning og deep learning algoritmer lider af er at 

dette vil tage en del tid at træne og lære, så katastrofale fejl med en patient ikke vil kunne ske. 

Dog vil en semi-supervised AI kunne opfylde alle tre punkter indenfor en mental sundheds 

AI, uden de store problemer, og hvor det største problem vil være den tid, det vil tage at 
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træne AI’en op til at kunne interagere med menneske med mentale problemer, for at kunne 

give ordentlige diagnoser til patienterne. En semi-supervised machine learning AI ville kunne 

åbne op for flere muligheder, og med mindre fejlmarginer i forhold til patientsikkerhed, og 

patienttryghed. Derfor er det vigtigt for vores projekt at benytte denne form 

for machine learning, da denne metode vil åbne op for de muligheder som der er søgt efter til 

en AI som skal kunne give en diagnose til et menneske og hjælpe med mental sundhed. 

 

Teori 

 

Hvad er depression? 
 

Dette afsnit vil forklare og analyserer nærmere om depression, statistikker og brugen af 

teknologi og AI til at bekæmpe denne lidelse. Under afsnittet vil der blive lavet en 

dybdegående analyse omkring emnet, og hvad der kan blive gjort for at mindske depression 

og selvmord blandt unge i dag indenfor teknologiverdenen. Hvilke teknologiske artefakter 

som kan blive brugt, og hvad der er målet og kravet for netop disse artefakter. 

Depression er en lidelse der har et bredt spektrum. Det kan går fra en let, kortidsvarende 

depression, til svære og livstruende sygdomme. Det estimeres at omkring hver femte dansker 

bliver ramt af depression. Typiske tegn på depression er tristhed og træthed, samt nedsat 

følelsesliv, motivation og adfærd. Dog varierer symptomerne fra person til person, afhængig 

af hvor på spektret de er, Nogle er triste, og har svært ved at koncentrere sig. Andre kan miste 

appetitten og i visse tilfælde være selvmordstruet. Længere nede vil vi gå i dybden med 

hvilke symptomer der er. (Region Midtjyllands psykiatri, 2013) 

Ifølge WHO så vil depression være den sygdom som vil være den største belastning i det 

globale samfund. De siger også at hvis man har en depression så er der en mindre chance for 

at man vil/kan arbejde, det bakkes op af at arbejdsløsheden kan være op til 90% for dem med 

depression (WHO, 2012). 

Der er mange tegn på depression, de fleste er normale at føle en gang i mellem men hvis man 

har følt det sådan det meste af tiden i mindst 14 dage er der en god chance for at man har en 

depression. Der er 3 kernesymptomer for en depression er: 1) Nedtrykthed, man er i et 

dårligere humør end man normalt er. 2) Man har nedsat lyst og interesse i ting som man 

normalt elskede at gøre før og det giver ikke den samme glæde. 3) Nedsat energi og øget 
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træthed, man føler sig meget mere træt end man gjorde førhen. Derudover er der også nogle 

ledsagesymptomer og de er nedsat selvtillid og selvfølelse, man tænker meget negativt om sig 

selv. Selvbearbejdelser eller skyldfølelse, man synes at man gør stort set alting forkert. Man 

har selvmordstanker. Tænke- eller koncentrationsbesvær, man har en svært ved at 

koncentrere sig. Agitation og hæmning, man kan ikke holde sig i ro eller man har svært ved 

at bevæge sig. Søvnforstyrrelser, man sover meget dårligere end man gjorde førhen. Appetit- 

og vægtændring man spiser enten mere eller mindre, hvilken man gør, om man tager på eller 

ej.  (Region Midtjyllands psykiatri, 2013) 

Så hvorfor får folk depression? Det findes ikke en enkelt forklaring på hvorfor folk bliver 

deprimeret, da det kan være fordi noget negativt er sket i ens liv, eller det simpelt bare kan 

være en kemisk ubalance der er i ens hjerne. Der er mange grunde til en person får 

depression, så det er forskelligt fra person til person. Depression er mere eller 

mindre lige udbredt i alle lande og kulturer. Region Midtjyllands psykiatri mener at 15% med 

moderat til svær depression vil ende med at begå selvmord. Samt at depression rammer 

dobbelt så mange kvinder som mænd. (Region Midtjyllands psykiatri, 2013) 

Det er ikke nogen hemmelighed at depression er udbredt blandt unge i de nyere generationer, 

når man kigger tilbage på de ældre generationer, var der ikke så stor en procentdel af 

danskere som led af depression i forhold til i dag. Nye tilfælde, eller incidens raten med 

hensyn til depression tilbage i 90’erne og 80’erne lå på omkring 0,04%. I 2016 lå denne 

incidens rate på omkring 0,3%. Dette svarer til en stigning på omkring 750% på 20-30 år. 

Man kan selvfølgelig også sige at man i nyere tid er begyndt at søge mere efter tegn på 

depression og terapi er blevet mere normalt at opsøge. Hvilket er interessant at bemærke, at 

selvmordsraten i 90’erne var højere, hvor den nu er lavere (Selvmordsforebyggelse). Der er 

tydeligvis sket en ændring, dette kan være fordi at mennesker søger mere aktivt efter hjælp og 

at der bliver testet mere for tegn og symptomer på depression. Dog er det stadig et problem, 

og med en selvmordsrate oppe på omkring 600 personer om året og med over 100.000 

danskere som lider af depression hver dag, er det klart at der skal findes en løsning. Denne 

løsning kan ikke kun findes i terapi, dog har det hjulpet meget hvilket kan ses på antallet af 

selvmord som er blevet reduceret markant. Brugen af terapi er en aktiv søgning efter hjælp til 

afhjælpning af depressions-symptomer og dette behov er steget, da antallet af 

depressionsramte unge er steget, og de bliver ved med at stige, uden tegn på at stoppe i den 

nærmeste fremtid. Både unge mænd og kvinder føler sig presset, og kan senere hen udvikle 

en depression. Selv om brugen af terapi har vist sig at være er en god løsning for folk der 

lider af en depression, er der dog stadig problemer i forhold til at have tid nok til at hjælpe det 
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enkelte menneske. Det er et problem hvis en person har alvorligt brug for hjælp, men ikke 

kan få det. Det er her hvor AI vil kunne hjælpe, fx ved at agere som et kæledyr eller en anden 

form for støtte der kunne hjælpe personen indtil de har en tid hos enten en psykolog eller 

psykiater. At bruge AI til at støtte borgere er ikke noget nyt, da det allerede bliver brugt i 

hjemmeplejen for at undgå at de ældre skal føle sig alene (Berlingske, 2021). Ved brug af 

sådanne robotter til terapi, kunne det også lette trykket der ligger hos psykologerne og 

psykiaterne, og giver dem mere plads og overskud til at behandle patienterne. 

 

Hvad er AI? 

 

AI eller som på dansk, kunstig intelligens, er en term i computer science verdenen som bliver 

brugt til omtale om en menneskelignende computer intelligens der bliver brugt i computer, 

robotter og andre elektroniske maskiner. Det referer også til evnen for en computer til at 

efterligne den menneskelige kapacitet, altså at den kan lærer ud fra eksempler og erfaring. Alt 

det til sammen for at robotten skal kunne gøre ting på samme måde som mennesker, for 

eksempel at køre bil. (IBM Cloud Education, 2020) 

Men hvorfor lige AI? I forhold til mennesker, så kan kunstig intelligens 

masseproduceres, massedistribueres og kan holde til at arbejde/være i funktion i længere 

tid. Oven i det så er der ikke de samme problemer med kunstig intelligens som der er med 

mennesker, en robot dømmer dig ikke, den bliver ikke træt af dig og den vil altid kunne blive 

tændt når du har brug for den, selv hvis det er midt om natten. 

Der har været flere eksempler på kunstig intelligens i filmverdenen, for eksempel med den 

klassiske C3PO robot fra Star Wars som gik på samme måde som et menneske, snakkede og 

udviste rimelig stor intelligens. Der er også et eksempel fra den virkelig verden i robotten 

Sophia der gik online for første gang i 2015. Sophia har mange menneskelige enheder, hun 

kan se, hører, snakke og bevæge sig. Sophia er ikke helt nået til det punkt hvor hun fuldt ud 

ligner et menneske, men det nærmer sig. (Taylor H. 2016) 

Men kunstig intelligens handler ikke kun om at få robotter til at lignede mennesker, men også 

at hjælpe mennesker og gøre de ting som vi ikke kan, så som lange rumrejser, men også at 

støvsuge vores gulve. 

Kunstig intelligens (AI) kan hjælpe en del. Avisen Forbes beskriver 5 måder den kan og de 

er: 

1. Den fjerne den menneskelige fejl-faktor og det at man kan have fordomme om 

en person. 
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2. Derudover vil den også kunne hjælpe med at analyserer folks talemønstre og 

ansigtsudtryk ved hjælp af algoritmer, her vil den kunne hjælpe en psykolog som 

muligvis ikke ville lægge mærke til det. Den integrerer mental og fysisk sundhed. 

Her vil den kunne hjælpe med at finde dem som har størst chance for at få dårlig 

mental sundhed ved at kigge på deres nuværende medicinalhistorie. Der refereres 

her til et forsøg hvor en algoritme forudsagde, ud fra en gruppe mennesker som 

var kommet på hospitalet på grund af selvskade, hvem der ville forsøge at begå 

selvmord, men den fortæller ikke hvor præcis den var. 

3. En tredje måde den kan hjælpe på er ved at lægge mærke til de tidlige tegn på 

fx depression. En måde den vil kunne gøre dette på er fx at ens telefon kan holde 

øje med hvor hurtigt man skriver eller hvor ofte man efterlader ubesvaret opkald 

eller sms’er, og så informere ens læge hvis der er en chance for man udvikler en 

psykose. Den vil også kunne holde styr på patienter som allerede er i behandling, 

og her vil den kunne hjælpe så de ikke kommer i en dårligere situation. 

4. Den fjerde metode er at AI vil være klar til at hjælpe døgnet rundt fx ved at man 

kan ringe til en chatbot. Der vil også være nogen som vil være mere åbne om at 

snakke med en chatbot end et menneske. 

5. Den sidste måde er at den vil kunne hjælpe med at fjerne stigmatiseringen 

omkring dårlig mental sundhed. Her vil den kunne hjælpe ved at den kan gøre 

diagnoser og behandling mindre subjektive og at der vil skulle mindre til for at få 

en diagnose. Her kan den hjælpe ved at AI’en laver et objektivt spørgeskema hvor 

den så finder ud af om man skal bruge hjælp. Det at der så er flere som får en 

diagnose vil så kunne hjælpe med at fjerne stigmatiseringen. (Asar, 2020). 

 

Kunstig intelligens og hjælp mod depression i Danmark 

 

Kunstig intelligens er et fænomen der har udviklet sig meget over årene og i dag forsøger 

man bedst muligt verden over at anvende fænomenet på nye konstruktive måder. Jo mere 

menneskers levevilkår verden over kan forbedres, jo bedre. Dette bliver kunstig intelligens 

også brugt til i flere lande såsom i Japan. Her består befolkningen hovedsageligt af ældre 

mennesker som har brug for hjælp til deres pleje. Her bliver kunstig intelligens også anvendt 

til disse formål (Garcia (2019)). 

Derfor er det interessant at se på nogle af de tiltag som anvendes i Danmark for at forbedre 

livskvaliteten ved brug af AI. Under den tidligere regering ved Lars Løkke Rasmussen var 
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det en ambition at Danmark skulle gå forrest med ”ansvarlig udvikling og anvendelse af 

kunstig intelligens” (Finansministeriet og erhvervsministeriet (marts, 2019)). I denne strategi 

argumenterer regeringen netop for at der findes stort potentiale i hvad kunstig intelligens kan 

anvendes til i fremtiden. Det fremhæves hvordan det stort set på daværende tidspunkt kun 

anvendes til billede-genkendelse, men at der ses muligheder for andre metoder og anvendelse 

såsom ”husholdningsrobotter”. De mener derfor at det er vigtigt at investere i denne teknologi 

på grund af det store, men ikke endnu udnyttet, potentiale som findes i denne teknologi. Den 

del af deres udspil der er interessant handler om den potentielle brug i den offentlige sektor 

hvor teknologien skulle anvendes til at diagnosticere sygdomme og andre helbredsproblemer 

hurtigere. I dette projekt undersøger vi muligheden for at bekæmpe depression med denne 

teknologi. Derfor kunne det ses som en mulighed i forlængelse af de to ministeriers forslag at 

investere i udvikling af kunstig intelligens der kan fungere som en støtte til de mennesker der 

lider af depression. De to ministerier taler ikke meget om depression konkret i denne strategi, 

men de lægger tydeligt vægt på at de prioriterer sundhed og etik i samfundet. På mange af 

disse punkter er vi enige, særligt også på det punkt om at kunstig intelligens ikke må blive en 

erstatning af mennesker, men en hjælp. 

Dette kan skam også være en mulighed hvis projekterne bliver dannet i Danmark. Det kan 

eksempelvis ses på denne side der taler om 5 danske projekter inden for kunstig intelligens.  

Der beskrives her nogle af deres løsninger til forskellige opgaver der skal løses med hjælp af 

AI. De taler blandt andet om intelligente chatbots der kan hjælpe kunderne. (Løck,(2021)) 

Hvis man ser på løsningen med chatbots og knytter den til vores problemformulering kunne 

man forestille sig at det kunne være muligt at lave en intelligent chatbot, som kunne anvendes 

til at tale med depressive mennesker der ikke føler sig rustet/klar til at tale med egentlige 

mennesker om deres problemer. ” “Det er lidt for poppet at kalde det en demokratisering, 

men faktum er, at kunstig intelligens breder sig og er ved blive anvendelig for almindelige 

virksomheder. Indtil nu har de store teknologivirksomheder siddet på det meste, men 

teknologien er ved at blive mere moden, mere praktisk og billigere”, siger Mikael Munck, 

direktør for den danske AI-startup 2021.ai.”(Løck(2021)). Netop dette forstærker vores 

forestilling om at det i dag vil være lettere at oprette disse projekter med kunstig intelligens 

end det ville være tidligere. Det vil netop på den måde være lettere for flere virksomheder at 

komme med deres egne bud på former for kunstig intelligens som hjælp til almindelige 

mennesker og gøre det til forretning. 

I den tidligere nævnte strategi omtales sundhed som et af de centrale punkter i den kunstige 

intelligens udbredelse i Danmark. Dette har ført til samtale om etiske retningslinjer. Birthe 
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Dinesen, Professor ved institut for Medicon og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet, 

forklarer bekymringerne således:  ”Hvad skal der til for, at vi føler os trygge ved en social 

robot? Hvad skal der til for, at vi ikke føler os overvåget? Kan robotten erstatte menneskelige 

relationer? Det er en hårfin balance, der kræver en vedvarende dialog med alle involverede 

parter, siger Birthe Dinesen.”(Thiel, (2019)). Dette er naturligvis nogle pointer der er vigtige 

at adressere eftersom skepsis overfor denne relativt nye teknologi stadig er udbredt. Vi ser det 

dog ikke som et mål at robotten skal erstatte de menneskelige relationer, eller mennesket selv, 

men nærmere skal det ses som en hjælp og et midlertidigt alternativ. 

 

En helt almindelig AI som software behøver måske ikke en ’krop’ til at kunne fungere, der 

findes mange chatbots online, og disse kan også defineres som AI. Dog når der tales om 

mental hjælp og støtte, er det rart at kunne have en ’krop’ til den som man snakker med. For 

at kunne gøre dette muligt bliver man nødt til at overveje hvilke aktører og sensorer spiller 

en vigtig rolle i denne sammenhæng. Hvis man kigger på en meget simpel robot, som er 

blevet bygget til at være en lille skrivebordsrobot, kan man se nogle af de 

vigtige delelementer, som der skal til for at kunne gøre dette muligt. Denne robot hedder 

Cozmo, robotten er meget lille. Dog udviser den stor intelligens. Vi vil kigge på denne 

intelligens senere, lige nu fokusere vi på hvilke dele som en Cozmo robot AI består. 

Larvefødder, hoved, arme og selvfølgelig en motor så Cozmo kan bevæge alle sine små dele. 

Dette udgør de bevægelige dele for Cozmo, hvilket ikke er den mest interessante del omkring 

ham, dog er det en vigtig ting. Cozmo bruger et program til at simulere følelser, dette er 

bygget op omkring sensorer, og er faktisk open source så programmører har adgang til kilde 

koden og kan ændre i den for at personliggøre deres Cozmo til deres egne behov, eller få den 

til at gøre noget, når ens af dens sensorer opfanger et eller andet. Disse sensorer spiler en stor 

rolle i hvordan AI virker, og dette gælder ikke kun for Cozmo. Sensorer i AI og robotter er et 

af hovedmekanismerne. Disse sensorer styrer og sender signaler til robottens bevægelige 

dele, og fortæller robotten hvad den skal gøre i en given situation. 

De valg som en robot tager, kan nemt blive sat op i et beslutningstræ, som dækker over 

robottens funktioner. Dette kan variere fra fx en Romba støvsuger som støder ind i et bordben 

og bliver nødt til at vende sig om, til noget mere avanceret som Cozmo, der falder i søvn eller 

bliver mere energisk jo mindre eller mere man leger med ham (Digitaldreamlaps). 
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TRIN-modellen 
 

Da vi i dette projekt arbejder med teknologiske systemer og artefakter er det værd at se 

nærmere på TRIN-modellen. TRIN er et akronym som står for ”Teknologi og Radikalt og 

Inkrementelt design i Netværk” (Jørgensen,(2018)). Denne model er delt op i 6 forskellige 

trin. Det første er Teknologiers indre mekanismer og processer som bruges til at identificere 

de såkaldte mekanismer og processer i en given teknologi.  Det andet er Teknologiers 

artefakter som bruges til at identificere de menneskeskabte artefakter der bruges i en 

teknologi. Tredje trin er Teknologiers utilsigtede effekter som identificerer negative effekter 

ved en teknologi som ikke virker efter hensigten. Dette kan eksempelvis være støj eller 

lugtgener. Det fjerde er Teknologiske systemer som viser hvordan de såkaldte teknologiske 

systemer er sat sammen af artefakter. Femte trin er Modeller af teknologier som bla. andet 

bruges til at illustrere eller vise eksempler på teknologier, ved at vise imitationer som kun 

ligner den egentlige teknologi, uden at besidde de samme egenskaber. Disse kan være 

numeriske, visuelle eller fysiske. Sjette og sidste trin er Teknologier som innovation. Dette 

bruges når nye teknologier kan implementeres til at forbedre et produkt, eller skabe et nyt. 

TRIN-modellen er udviklet af RUC's forskere da de mente at der ikke fandtes nogen 

tilsvarende teori (Jørgensen, (2018)). Der henvises til Carl Mitchams definition på teknologi 

som blev brugt i forbindelse med flyteknologi. Mitcham taler dog ikke om artefakter i sin 

definition, men bruger i stedet begreber som ”Objekter, Viden, Aktivitet og Vilje” (Jørgensen, 

(2018)). En definition som denne forholder sig primært til de såkaldte ”objekter” i 

teknologier, men det bliver påpeget at dette er en meget generel indstilling (Jørgensen, 

(2018)). Dette er en anden grund til at vi vælger at anvende TRIN-modellen da dennes 

definitioner på teknologi har mere at gøre med det menneskelige aspekt, hvilket er relevant i 

forhold til kunstig intelligens som en teknologi. Yderligere henvises der også til Müllers 

definition på teknologi, som igen påpeges som værende mere fokuseret på et af de elementer 

der også anvendes i Mitchams definition. Her går begreber som ”Vilje” og ”Viden” igen. 

Müller forklarer det således: ”Den tekniske viden skal mobiliseres og organiseres. 

Maskinerne skal stilles op på en særlig måde” (Jørgensen, (2018)). Denne forklaring kan vise 

sig at være relevant i forbindelse med vores arbejde med kunstig intelligens, eftersom det er 

vigtigt med organisering af denne teknologi. På denne måde skal den ikke glemme sin plads. 

Hvad der menes med dette, er at det er vigtigt at disse AI-teknologier får en tydelig rolle 

tildelt de skal arbejde med. I dette tilfælde som en slags hjælper der kan tale med patienten 
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om de problemer patienten oplever. På den måde giver begrebet ”organisation” mening for os 

at anvende i forbindelse med dette projekt. 

 

Vi mener at TRIN-modellen vil være relevant at forholde sig til i forbindelse med projektet, 

da mange af disse punkter i modellen kan vise sig at være nyttige i forbindelse med den 

teknologiform som vi arbejder med. Kunstig intelligens er selvfølgelig en eksisterende 

teknologi, men det er et felt hvor der er mulighed for at arbejde innovativt, meget lige som 

det sjette trin går ud på. Yderligere kan TRIN-modellen anvendes i de andre trin såsom fx i 

det tredje, hvor der kan fokuseres på de utilsigtede effekter ved at have en kunstig intelligens 

som hjælper. På denne måde gøres de lettere at undersøge hvordan disse mulige udfordringer 

kan undgås eller overkommes. Det femte trin kan anvendes da vi har brug for at vise en 

demonstration på hvordan vores vision for projektets resultat skal se ud. Som kort nævnt før 

vil det sjette trin være et oplagt trin at bruge i forbindelse med en analyse. En analyse hvor i 

det undersøges hvor, og på hvilke områder i samfundet denne teknologi bedst muligt kan 

implementeres. 

Det er tydeligt at TRIN-modellen kan anvendes i forbindelse med dette projektarbejde på 

mange måder, og samtidig skaber denne teori også en forankring i Dimensionen 

Teknologiske Systemer og Artefakter. 

Det er vigtigt at påpege at, eftersom TRIN-modellen ikke er en ”metode i betydningen 

videnskabelig metode” (Jørgensen, (2019)) anvendes den i forbindelse med dette projekt som 

teori. Derfor vil vi henvise til dens punkter når vi er i de forskellige faser af projektet. Som 

det også fremgår, er det ikke udelukkende teoretisk, men også ”begreber” (Jørgensen, 

(2019)) som vi vil henvise til når vi anvender trinene. Vi kan henvise til afsnittet om at 

analysere digital signatur, for at have et eksempel hvor det ville være oplagt at bruge teorien 

og hvilken måde man går til værks med en analyse. Med en analyse af kunstig intelligens vil 

det være en fordel at have et billede af hvordan den er bygget op. 

 

AIs oprindelse og udvikling. 
 

I denne del vil vi fortælle om AIs historie da det er relevant at vide hvordan AI er kommet til 

hvor den er og hvor lang tid det har taget den. 

Det første der er anset for at være AI blev lavet i 1943 af Warren McCulloch og Walter Pitts. 

De lavede kunstige neuroner som kunne tænde og slukke. Det skete efter simulering med et 

givent antal nærliggende neuroner. De viste at hvilken som helst funktion som kunne skrives 
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ind på en computer kunne blive beregnet af et netværk af neuroner, derudover kunne alle 

logiske forbindelser blive brugt ved hjælp af simple net strukturer. (Russell & Norvig, 2010, s 

16) 

En af de tidlige store støtter af AI var Alan Turing, som der allerede i 1947 holdte 

forelæsninger om AI og i 1950 skrev han artiklen ”Computing, Machinery and Inteligence” 

hvor følgende AI begreber har sin 

oprindelse, “Turing test, machine learning og reinforcement learning.” (Russell & Norvig, 

2010, s 17). Alle disse begreber er nogen som stadig bliver brugt i dag. Turing test er en test 

for AI som skal testes om den “tænker”. Den er sat op sådan at en person stiller AI og et 

menneske et spørgsmål (De er hver kaldt et bogstav og han ved ikke hvem er 

hvem). Først stiller personen begge spørgsmål og skal til sidst sige hvem er menneske og 

hvem er AI, AI vil bestå testen hvis forhøren tror den er et menneske. (Oppy & Dowe, 

2020). Det er en test som en AI som vil hjælpe folk med depression skal have bestået da den 

skal kunne “tænke” eller vise tegn på det for at kunne være en der kan bruges. Machine 

learning er forklaret i et andet afsnit. Reinforcement learning er en under- 

gren af machine learning, hvor en AI lærer hvordan den træffer sine valg, men også tester 

hvor kreativ en AI er. AI’en prøver sig frem med at løse et problem. Her sætter 

programmøren så et pointsystem op så når den gør noget programmøren gerne vil have får 

den point og det modsatte hvis den gør noget programmøren ikke vil have, målet er så at få 

flest point. AI’en skal gøre det selv og får ikke noget hjælp af programmøren, hvilket får den 

til at komme med kreative løsninger, det er også den bedste måde at se hvor kreativ en AI 

er. (Osiński, 2021). En AI til vores problem vil have godt af at kunne klare sig godt 

i reinforcement learning da den vil komme ud i mange forskellige situationer. 

Allen Newell og Herbert Simon havde allerede lavet et argumentationsprogram i midt 

50’erne kaldet Logical Theorist (LT) som de hævdede kunne tænke udenfor tal. (Russell 

& Norvig, 2010, s 17) 

I 1955 sagde John McCarthy at AI skulle være deres egen gren af forskning også selvom den 

havde mange af de samme mål som operations research og val teori. Det var også til en 

konference afholdt dengang som LT er et biprodukt af. (Russell & Norvig, 2010, s 18) 

Efterfølgende lavede Newell og Simon General Problem Solver (GPS). GPS var den første 

AI der kunne ”tænke” som et menneske, grunden til dette var at den så delmål og mulige valg 

ligesom et menneske. Den måde den gjorde det på var at den skulle løse nogle puslespil, og 

det var her den så på de forskellige muligheder den har og så tog et valg (Russell & Norvig, 
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2010, s 18) GPS var et stort skridt for AI da den tænkte som et beslutningstræ, den måde den 

så arbejdede på var så ud fra reinforcement learning. 

I 1957 sagde Herbert Simon at en AI vil være verdensmestre i skak indenfor 10 år og at de 

fleste matematiske sætninger vil være bevist af en AI. Disse ting skete, men ikke indenfor 10 

år som han sagde, det tog 40 år for at en AI blev verdensmester i skak. (Russell & Norvig, 

2010, s 21). Det at det tog så lang tid for AI at nå dertil at den kunne blive verdensmester i 

skak viser at der var stor optimisme i starten om AI og at den så også kom til at dø ud. 

Også 1957 begyndte den amerikanske regering at udvikle en AI som skulle kunne oversætte 

russisk til engelsk, målet her var at hurtigt at kunne få oversat russiske videnskabelige artikler 

da USA gerne ville indhente dem da Rusland lige havde sendt Sputnik satellitten afsted. I 

1966 havde de ikke udviklet en AI som kunne oversætte en tekst så den gav mening, så de 

satte en stopper for projektet. Ikke mange år efter i 1973 stoppede også den engelske regering 

næsten al støtte til udviklingen af AI. Dette var fordi Light Hill rapporten blev udgivet. Den 

måde de stadige støttede var at de stadig bidrog til to universiteters forskning. (Russell 

& Norvig, 2010, s 21-22). Det at regeringer reducerede den støtte de gav til udviklingen af 

AI viser at de ikke havde så meget tiltro til den samt at den ikke udviklede sig og gav 

resultater hurtigt nok. 

 

I 80’erne begyndte den kommercielle sektor at bruge AI her var det firmaet Digital 

Equipment Cooperation der brugt AI’en R1 som var en kommerciel ekspert system. Den 

hjalp med bestilling af nye computere. Det sparede firmaet 40 millioner dollars om året og 

førte til at næsten alle store firmaer i USA ville have deres egen AI. Det førte til at AI gik fra 

at være en industri med kun nogle millioner dollars i 1980, til at være en med milliarder i 

1988. (Russell & Norvig, 2010, s 24). Her kan man se hvordan AI rigtigt har udviklet sig da 

de fleste af de største firmaer begynder at bruge dem 

Efter den kommercielle sektor eksploderede fik den regeringer til igen at kigge på AI. Japan 

begyndte i 1981 på et 10 års program som hed ”Fifth generation”. Det førte USA 

til Microelectronics and Computer Technology cooperation (MCC) som var en 

forskningsgruppe, hvis mål var at sørge for at der ikke var noget firma der fik et monopol på 

AI. England gik også tilbage til at give samme støtte til AI forskning som de gjorde før Light 

Hill rapporten. Grunden til dette var udgivelsen af Alvey rapporten. (Russell & Norvig, 2010, 

s 24) Det viser at regeringerne indså at AI havde masser af potentiale og at der var masser af 

muligheder indenfor området. 
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I midten af 80’erne begyndte der også at igen blive arbejdet med “back-

propagation learning algoritme” som først kom frem i 1969. Denne algoritme blev brugt til 

mange læringsproblemer i computer science og psykologi, den vil blive forklaret yderligere i 

et senere afsnit. Lidt efterfølgende kom ”connectionist” metoden også frem. (Russell 

& Norvig, 2010, 24). ”Connectionist” er en fremgangsmåde hvor man prøver at lave en AI på 

samme måde som den menneskelige hjerne fungerer på et neuralt niveau, med et fokus på 

indlæring og hukommelse. (Copeland). Denne metode var en stor konkurrent til Newell og 

Simon symbol metode og den logiske tilgang af McCarthy. Det nuværende synspunkt på 

“connectionist” og symbol metoden er at de faktisk supplerer hinanden og ikke er 

konkurrenter. Den moderne neurale netværksforskning er nu delt op i to afdelinger en der 

fokuserer på de empiriske egenskaber af neuroner. Den anden fokuserer på at lave effektive 

netværks konstruktion og algoritmer, samt forstå matematiske egenskaber. (Russell 

& Norvig, 2010, 24-25). Det var første gang siden 1943 at der skete et gennembrud i neurale 

netværk. Det er tydeligt at se hvor langt de var kommet da de kun kunne slukke og tænde 

kunstige neuroner på det tidspunkt og her kunne der faktisk arbejdes i dybden med det. 

Neurale netværk er noget som vi godt kan bruge og det vil blive forklaret længere nede. 

 

De seneste år er der sket store ændringer med hvordan man arbejder med AI og metoderne 

der bruges. Det er blevet mere populært at udbygge på eksisterende teorier end at komme 

med nogle helt nye. AI startede ud som en protest imod de begrænsninger som kontrol teori 

og statistikker havde på det tidspunkt, men de er nu en kernedel af AI. Metoderne indenfor AI 

hører alle sammen indenfor den videnskabelige gren, dermed for at en hypotese kan blive 

godkendt skal den komme ud af mange empiriske eksperimenter og blive analyseret via 

statistikker. Talegenkendelse og maskine oversættelse som er to af de store undergenrer 

indenfor AI har ændret sig efter samme mønster. For talegenkendelse som dukkede op i 

1970’erne blev der brugt mange forskellige fremgangsmetoder, de fleste af disse var 

formålsbestemte men også skrøbelige. De blev kun brugt på nogle få specifikke eksempler. 

Nu er fremgangmetoderne man bruger baseret på “hidden Markov models” som er den mest 

benyttede lige nu. En af dens kernelementer er et matematisk bevis. Det at den er bygget på et 

bevis har gjort at forskere har haft mulighed for at udbygge på resultater som andre områder 

indenfor AI har kommet frem til. En anden af dens kernelementer er at den trænes af data i 

form af samtaler fra den virkelige verden. Dette gør at den udviser stærke præstationer, og 

med masser af blindtests bliver den endnu bedre. For maskine-oversættelse der blev arbejdet 

med i 1950’erne blev der mest brugt en metode der brugte ordopstillingen. Den stoppede man 
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med at bruge i 60’erne, men i 90’erne blev det den mest brugte metode igen indenfor 

maskine-oversættelse. (Russell & Norvig, 2010, s 25-26). Begge tilfælde viser at 

man faktisk havde metoderne til at kunne få AI typerne brugt bedst, men at man ikke havde 

nok erfaring med programmering af AI eller kreativitet til at få det til at hænge 

sammen. Talegenkendelse er en ting som er vigtig for en AI med vores problem da den skal 

kunne forstå hvad personen den snakker med siger og give et relevant svar. 

“Intelligence agents” kom frem i midten af 90’erne og er nu en af kerneelementerne på 

internettet da de er søgemaskinerne, derudover står de også for anbefalinger. Denne AI form 

er nødt til at kunne kombinere viden fra andre former for AI som der førhen har arbejdet hver 

for sig. Derudover er der sket en udvikling af AI inden for økonomi og kontrol som håndterer 

oplysninger fra forskellige under-agenter. (Russell & Norvig, 2010, s 26-27). Intelligence 

agents er noget der vil være en kernedel indenfor den AI vi vil arbejde med da den er den der 

vil stå for at kombinere alle de mindre dele og finde de vigtigste elementer. 

 

Stort set siden AI først blev skabt har man arbejdet med et fokus på den algoritme man skal 

bruge til den givne opgave, men efter årtusindskiftet er det begyndt at være bedre at fokusere 

på de data man får end den algoritme man bruger. Dette er fordi der er mange store kilder 

hvor man nu kan få sin data fra. Specielt for en AI der skal trænes ved hjælp af data, får en 

del ud af at have en stor del data som den kan bruge, men det kræver også den har nok til 

det. (Russell & Norvig, 2010, s 27-28). Hvilket viser hvor langt vi er nået med algoritmer. 

Når man kigger på starten, var de meget begrænset da det var begrænset hvor meget data der 

kunne gives til dem, men med bedre teknologi i andre felter har det drastisk forbedret hvad 

algoritmer kan. 

For at se på et fremtidsscenarie for kunstig intelligens fremtid i Danmark er det værd at se på 

den nuværende situation. I artiklen her fremgår dette fra en undersøgelse: ” Microsoft opdeler 

deres definition af AI i en række kategorier, hvor machine learning ses som en stor del af AI 

og mere eller mindre indgår som en del af de andre kategorier. Rapporten fra Microsoft er 

blandt andet interessant, fordi den sammenligner Danmark med Europa og ser på, hvordan 

Danmark klarer sig: Det går godt i Danmark! Vi ligger generelt lidt foran de andre 

europæiske lande og er på den måde med til at drive udviklingen og implementeringen af AI i 

industrien. Rapporten opsummerer og peger på seks resultater, som er relevante at 

bemærke:”(Kaastrupandersen.dk) Med dette in mente er det tydeligt at Danmark på mange 

måder kan ses som et land hvor udvikling inden for kunstig intelligens, vil fortsætte med at 

udvikle sig i en positiv retning. Derfor er det sandsynligt at et projekt som dette er muligt at 
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realisere i Danmark. Eftersom Danmark bliver beskrevet som liggende i front vil det være en 

glimrende ide at udnytte dette momentum, og være et af de lande som arbejder innovativt. 

Eftersom depression og andre mentale lidelser er stigende i mange lande (WHO) vil et 

produkt som dette højst sandsynligt skabe stor eftertragtning. 

 

 

 

Maskine Læring 
 

I dette afsnit indtages og samles den viden vi har fået fra TSA undervisningen, med fokus på 

en videnskabelig artikel af Henning Christiansen, vores forelæser som omhandler hvad 

maskine læring er og de to primære klasser inden for maskine læring 

altså Supervised og Unsupervised maskine læring og hvordan de er relevante for AI’s inden 

for mental sundhed og hvordan de er blevet implementeret. (Christiansen, 2021.) 

 

Supervised og unsupervised maskine læring 

 

Inden for maskine læring er der 2 primære måder at lære maskiner som er “supervised” og 

“unsupervised” læring. 

 

Supervised læring er når man lærer en maskine en funktion via et data-læringssæt, dvs. hvis 

det er billeder, så giver man billeder som har busser, billeder som har flyvemaskiner. Og man 

kommer med antagelsen enten kommer der et fly ud eller også kommer der en bus ud, som er 

et kendt output.  så når man har et kendt input og et kendt output og giver det læringssæt til 

en maskine laver man en supervised læring af den maskine. (Christiansen, 2021. S.2) Nogle 

af de fordele som kan komme fra at bruge supervised learning er at det er et menneske som 

har siddet bag,ved og har fortalt maskinen, hvad der er rigtigt og forkert, hvilket 

gør verificeringen af om et stykke arbejde er blevet gjort ordentligt en hel del nemmere, i 

modsætning til Unsupervised læring (forklaring følger senere). Derimod er Supervised læring 

underlagt at der skal være en til at lære maskinen hvad den skal hvilket er mandetimer og 

som skal betales, og når ens lærings materiale er meget stort, kan det blive dyrt manuelt at 

skulle lære en maskine hvad der er den rigtige løsning. 

 

Unsupervised læring er derimod sværere og mere komplekst i natur, da man præsenterer en 

maskine med en mappe hvor at den skal fordele billeder, som igen kan være busser og 
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flyvemaskiner, denne gang forklare man ikke hvilke billeder som der er fly på eller busser, og 

maskinen selv skal rode igennem dem og fordele dem, og efterfølgende kan man give denne 

maskine et billede og få den til enten at smide den i bus mappen eller flyvemaskinemappen. 

 

Supervised og Unsupervised har forskellig brug og anvendelse ift. Hvilke maskiner man 

bruger eller har et behov for at der bliver brugt, for selvom det virker simpelt, er der meget 

underliggende arbejde for at få det til at fungere, det som er nødvendig i de eksempler som er 

blevet nævnt, er en algoritme som kan identificere og genkende gennemgående træk i 

billeder, sådan så den kan kende forskel på busser og flyvemaskiner, eller skabe en ide om 

hvad der er til forskel. (Christiansen, 2021. S.2) fordelene ved unsupervised learning er den 

skala som det kan pustes op til, da hvis man har et lille træningssæt nemt kan sætte 

et supervised lærings sæt op, men hvis lærings sættet er i en meget stor skala, så kan det være 

dyrt at sætte et supervised sæt op men, med unsupervised er størrelsen af træningssættet ikke 

rigtig har en påvirkning på opsætning eller kompleksitet af træningen af en unsupervised 

maskine. En unsupervised maskine kan dog lide under at den skaber en forkert opfattelse af 

hvad der er hvad, og dens kompleksitet kan være sværd at gennem skue, f.eks. hvis 

vi lærer en maskine at kende bananer i en frugt skål gennem supervised læring så kan nogle 

af de parametre være at hvis den er gul og den buer, så er det en banan. Mens en 

unsupervised maskine vil kunne lære alle de andre frugter eller skabe en mere kompleks 

tilgang til om det er en banan ved at lave flere parametre for hvad en banan burde have. 

 

For vores opgave og problematik, passer det ikke ind at tage brug af unsupervised maskine 

læring. Vi arbejder ikke med billede-genkendelse (hvilket er en oplagt brug af unsupervised 

læring) eller noget som kan fordeles nemt eller tilfældigt, og vi har svært ved at kunne 

verificere om noget er blevet gjort ordentligt, og derfor kan det være svært at sætte en tekst 

baseret unsupervised maskine da vi arbejder med et følsomt emne (depression) og at fejl fra 

maskinen kan have kraftige bagslag, som ikke må ske fordi vi arbejder med udsatte 

mennesker som ikke nødvendig hvis kan tåle det (hvilket skaber et behov for at maskinen er 

lavet baseret på en Supervised maskine som er verificeret og arbejder på en måde som er 

sikkerheds tjekket). Hvis et billede af en flyvemaskine kommer i den forkerte mappe, så kan 

det nemt gennemskues at det er blevet gjort forkert, men når det gælder brugen af feedback 

og at skulle holde en samtale i gang kan det være svært at verificere om det bliver gjort 

ordentligt. (Christiansen, 2021. S.2) 
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Derfor vil den oplagte metode til at skulle kunne lære en maskine at kunne holde en samtale 

være brug af beslutnings træer som en gren af supervised læring, den metode tager brug af 

forudbestemte svar muligheder som falder under supervised maskine læring da vi har et kendt 

output som er en svar-mulighed hvor i stedet for at lade maskinen lede samtalen lader vi 

mennesket lave et input, som maskinen kan genkende og så komme med et passende output 

eller svar til. 

 

Beslutningstræet er også den metode som Woebot labs brugte da de udviklede 

deres chatbot Woebot som skal hjælpe folk med depression eller angst (Mack, 2017). Den 

måde som de gjorde brug af beslutningstræer, var at de ville efterligne den terapi data som de 

havde samlet ind, de led dog under at det ikke var lige til at implementere da forskellige 

patienter havde brug for forskellig hjælp, hvilket gjorde at de træningssæt som de havde 

varierede meget afhængig af patienten. 

 

Diagnosticering og AI 

 

I dette afsnit vil der blive kigget nærmere på hvordan AI kan hjælpe med at give en diagnose, 

teorien vil blive redegjort ude fra en artikel ved navn ”AI’s Potential to Diagnose 

and Treat Mental Illnessby Parie Garg and Sam Glick”  (Garb et al) og kursus litteratur som 

har været med til at definere AI. Under afsnittet vil der blive givet eksempler på teknologier 

som allerede er blevet lavet til at opspore symptomer på mentale sygdomme, og hjælpe med 

menneskers mentale helbred. Derudover vil det også give et overblik over hvilke positive og 

negative effekter, det kan have for sundhedssektoren, og hvordan teknologien eventuelt kan 

forbedres. 

 

AI er bare en masse linjer af koder, som ikke er programmeret til at kunne dømme et 

menneske, men derimod er 100% fokuseret på deres opgave omkring at give mentalt støtte til 

de mennesker som har brug for det. 

At bruge AI indenfor sundhedssektoren er ikke et nyt fænomen, det er blevet testet på blandt 

andet PTSD ramte soldater, som har svært ved at åbne op for andre mennesker. Ellie er et 

eksempel på en komplekst udviklet chatbot, med analyserende effekter. En chatbot er en AI 

kodet og designet til interaktion imellem mennesker, og man ser dem tit rundt omkring på 

internettet. Enten som form for tekst chat, eller stemme chat. Mange firmaer 

bruger chatbots til ting som interaktion mellem butik og kunde, til at kunne hjælpe en person 
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med hvor de skal klikke på hjemmesiden til at kunne finde det som de leder efter.  Dog er det 

nu muligt med Ellie at bruge AI til at hjælpe med folk med for eksempel PTSD, eller i en 

forlængelse af denne chatbot, folk med depression. Der findes nogle punkter, som kan tages 

fra teksten fra Garb med hensyn til hvordan denne AI skal interagere med 

mennesker. (Garb et al, 2018) 

 

1. AI’en kan med fordel genkende menneskelige følelser og evt. Ansigtsudtryk. 

2. AI’en kan med fordel være kompleks, i den forstand at den kan analysere svar 

fra patienter, og ud fra et beslutningstræ vælger den korrekte respons. 

3. AI’en kan med fordel virke imødekommende og imitere et menneske i en 

troværdig grad, dog skal den ikke virke for virkelig (som menneske). 

 

Grunden til disse pointer er simple, og Ellie klarer faktisk alle fire uden problemer. Ellie er 

nemlig en sammenlægning af kompleks kode og maskine læring, og har en sensor som er 

med til at analysere en patients ansigtsudtryk (Garb et all, 2018) Dette bliver gjort ved hjælp 

af 66 forskellige punkter, som er med til at sende data til Ellie omkring patientens 

ansigtsudtryk. Udefra dette vil Ellie kunne give et konkret svar på patients problemer i 

forhold til de problemer de deler med Ellie. (Garb et all, 2018). Derudover læser Ellie 

patientens stemme, toneleje og pauser imellem sætningerne, og danner sig et indtryk før den 

begynder at tale og give respons til en patients problem. AI kan være vejen frem for mental 

sundhed og wellness, og Ellie er kun en af mange eksempler på deep learning, 

og machine learning eksperimenter indenfor sundhedssektoren (Garb et all, 2018). 

 

Gennem årene er man blevet bedre til at kunne finde symptomer på dårligt mentalt helbred, 

herunder depression, så det kan blive behandlet. Selv om dette er blevet bedre, kan det stadig 

forbedres til større effekt. Mangel på psykologer i for eksempel USA (Garg et al, 2018) har 

resulteret i at mange mennesker ikke kan få den hjælp som de skal have for deres mentale 

problemer. AI som fremvist kan være en støtte til de manglende psykologer, og ny teknologi 

er kommet frem som er en mulig løsning på problemet. AI har i lang tid hjulpet os 

mennesker, så hvorfor skulle det ikke også kunne med menneskers mentale sundhed. 

Problemet med AI som mange mennesker har med teknologi i dag, er ens private 

informationer (Garg et al, 2018) En psykolog vil skrive notater ned i hånden, og vil kunne 

huske detaljer i de større sammenhænge af en patients problemer, og forstyrrelser. En AI ville 

kunne gøre det samme, men datamængden vil være markant større, da en AI har brug for 



Eksamensgruppenr: S2124791160 Roskilde Universitet 09-06-2021 

28/45 
 

mere data, for at kunne udforme den perfekte respons. Derfor er der meget skepsis omkring 

brugen af AI til psykiske problemer, da mængden af personlige informationer er så stor. 

(Garg et al, 2018) Men når man kigger på de videnskabelige data, viser det, at mennesker har 

lettere ved at åbne op for deres svagheder og traumer over for en computer, og ikke et andet 

menneske. (Garg et al, 2018). Alle mennesker, også selvom at de ikke anerkender det, 

dømmer andre. 

Analyse 

 

Analyse med TRIN-modellen 

 

Nu da TRIN-modellen seks trin er gennemgået, kan vi begynde at gennemgå hvordan 

projektets endelige formål kan analyseres gennem denne model trin for trin.  Hvis man går til 

kunstig intelligens ud fra det første trin om indre mekanismer og processer, kan det her 

kendetegnes hvad det er som er med til at definere kunstig intelligens. Alan Turing, som er 

meget berømt for at lægge navn til den såkaldte Turing-test(Turing(1950)), definerede 

kunstig intelligens således: Hvis en maskine kan tænke som et menneske er der tale om 

kunstig intelligens(Turing(1950)). Denne metode gik oprindeligt under navnet ”imitation 

game” men har senere fået det velkendte navn ”Turing test”(Russell, Norvig(2010)). For at 

forstå hvad der giver en kunstig intelligens mulighed for dette, er det nødvendigt at undersøge 

dens indre mekanismer og processer. Turing havde naturligvis sin meget anerkendte 

definition og metode, men i dag er der andre anerkendte kendetegn ved Kunstig 

Intelligens. Fx: ” Artificial Intelligence makes it possible for machines to learn from 

experience, adjust to new inputs and perform human-like tasks. Most AI examples that you 

hear about today, from chess-playing computers to self-driving cars, rely heavily on deep 

learning natural language processing. Using these technologies, computers can be trained to 

accomplish specific tasks by processing large amounts of data and recognizing patterns in 

the data.”(sas.com). Turing kan ses som den skikkelse der lagde fundamentet for hvordan vi 

ser på Kunstig intelligens som teknologi og et fænomen, men mere moderne definitioner er 

også kommet til gennem årene. En af disse meget anerkendte nyere definitioner, er 

definitionen der indgår i bogen Artificial Intelligence: A Modern Approach af forfatterne 

Stuart Russell og Peter Norvig. 
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Norvig og Russell diskuterer AI og forklarer de forskellige definitioner således: 

“These definitions vary along two main dimensions. The ones on top are concerned with 

thought processes and reasoning, while the ones on the bottom address behavior. The 

definitions on the left measure success in terms of fidelity to human performance, whereas the 

ones on the right measure against an ideal concept of intelligence, which we will 

call Rationality. A system is rational if it does the “right thing” given what it knows” 

(Russell, Norvig, 2010). Som det fremgår, findes der mange forskellige definitioner, men det 

er tydeligt at kunstig intelligens kun kan udføre opgaver ud fra den viden den besidder. På 

denne måde kan det siges at dens læring samt ny viden er mekanismen der lader den fuldføre 

sine opgaver. En chatbot der skal være en psykisk hjælp for en klient lærer mere og mere om 

klienten gennem samtalerne, og kan på denne måde hjælpe med løsninger til klienten. 

Som det fremgår fra SAS, er det tilfældet med de fleste typer af AI, at de benytter Deep 

Learning og Algoritmer til at lære (SAS, u.å). Eftersom de bruger dette til at kunne udføre 

menneskelige arbejdsopgaver, er det vigtigt at gemme på denne viden i forbindelse med 

projektet om en chatbot til mental sundhed. Mere dybdegående information om deep learning 

kan læses i vores afsnit om dette (Se side 9.) 

 

I det andet trin kan det nu undersøges hvilke artefakter der er blevet anvendt til at skabe AI 

teknologier. Det mest basale som allerede ligger i navnet på teknologien er et artefakt som 

intelligens. Kunstig intelligens er netop blevet skabt af mennesker til at kunne udføre opgaver 

som ellers skulle kræve en menneskelig intelligens, så på denne måde kan der argumenteres 

for at dette er den vigtigste artefakt i kunstig intelligens. Dog hvis der skal ses på nogle mere 

fysiske artefakter er det værd at se på komponenter der indgår i teknologien. Her 

kan bl.a nævnes artefakter som algoritmer og data (SAS, u.å), som bruges til at processere 

information, og danne ny viden. På denne måde vil dette fungere godt til en chatbot da det er 

nødvendigt at denne kan opbevare viden som reference, når den taler med en klient der har 

brug for psykisk støtte. De neurale netværk der indgår i kunstig intelligens, er også opbygget 

af flere forskellige artefakter (SAS, u.å). Vi henviser til vores afsnit om disse neurale netværk 

for mere dybdegående information (Se side 6). 

 

Det tredje trin kan nu belyse teknologiens utilsigtede effekter som kan udspringe fra kunstig 

intelligens. Der kan udspringe flere etiske dilemmaer ved at give en rolle som psykisk 

hjælper til en maskine(chatbot) frem for til mennesker, men dette element kommer vi 

nærmere ind på i diskussionen. I dette trin kan det dog påpeges at eftersom dette er en robot, 
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og ikke et menneske, at det ikke nødvendigvis hjælper folk med at tale lettere med mennesker 

om deres problemer. Det er muligt at det kan skabe afhængighed til en maskine, som ikke 

nødvendigvis hjælper klienterne med deres psykiske problemer. Det er muligt at klienten 

fremover vil foretrække at fortælle maskinen om sine problemer, frem for at møde et 

menneske vedkommende kan tale med. Dette ville naturligvis gå imod vores målsætning om 

at der er tale om et supplement til menneskelig hjælp. Altså ønsker vi kun at chatbotten skal 

være en midlertidig løsning, indtil klienten føler sig i stand til at tale med andre mennesker 

om deres problemer i stedet. Derfor ser vi helst at dette undgås. Naturligvis vil der i 

diskussionen også indgå fordele med kunstig intelligens så der vil være et mere nuanceret 

overblik over hvad der vil være godt samt nødvendigt for samfundet med denne chatbot. 

Det fjerde trin anvendes nu til at undersøge hvilke systemer som indgår i kunstig intelligens. 

Vi har allerede været inde på nogle af artefakterne som indgår i kunstig intelligens som fx 

algoritmer og intelligens, men her kan nævnes de systemer som bruges til at bearbejde dem. 

Neurale Netværk er allerede et begreb vi har været inde på, men dette er et af de store 

systemer i kunstig intelligens. Det er lavet af forskellige enheder der kommunikerer med 

hinanden for at bearbejde information (SAS, u.å.). Vi henviser igen til vores afsnit om 

neurale netværk (Se side 6) Dette er også måden deep learning bliver brugt på. Andre typiske 

systemer som kan nævnes, er eksempelvis APIer som står for 

application programming interfaces. Dette er koder som benyttes til at skabe AI-funktionalitet 

i eksisterende produkter (SAS, u.å.). De kan fx også anvendes til at inkorporere 

billedgenkendelsesteknologi. Til vores chatbot er de neurale netværk oplagt til at sende 

informationer om klienten rundt så de kan bearbejdes. 

I det femte og næstsidste trin kan der analyseres på den sandsynlige effekt som 

vores chatbot kan få på samfundet ved at sætte modeller op. Dette ville være oplagt at udnytte 

sig af i forbindelse med en slags prototype til teknologien. Mere konkret, til at præsentere 

ideen for eventuelle stakeholders og hvad den skal bruges til, men dette er det mest 

væsentlige analytiske vi kan trække på i dette trin. 

I sjette og sidste trin handler det om hvordan vores projekt kan være innovativt for 

samfundet. Ideen om en chatbot i forbindelse med sundhed er ikke et splinternyt koncept. Et 

af eksemplerne som vi tager udgangspunkt i, Woebot, er allerede et eksempel på hvordan 

denne teknologi kan bruges til mental sundhed (Mack (2017)). Woebot fungerer på mange 

måder som idealet for hvad vi gerne vil opnå med dette projekt, men der er stadig meget ny 

viden der udspringer fra denne teknologi konstant. Vi ser dog at det er muligt at bygge videre 

på denne teknologi, og dermed have en bredere vifte af muligheder for hjælp til mental 
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sundhed. Det skaber flere alternativer til konventionelle samtaler med psykologer/psykiatere, 

og kan hjælpe folk der eksempelvis kunne lide af social angst eller lign. Naturligvis er 

målsætningen at disse alternative metoder skal være midlertidige alternativer til de 

konventionelle metoder, så mentalt sårbare mennesker kan lære at fungere blandt mennesker 

igen på normal vis. Vi mener derfor at der er god grund til at tro på at dette projekt kan være 

innovativt i et land som Danmark som endnu ikke rigtig er begyndt at anvende kunstig 

intelligens på denne måde. Dog er det tydeligt at potentialet for det også er her i Danmark 

som tidligere påpeget (Kaastrupandersen.dk, u.å.) 

 

 

 

 

Chatbot 

 

I dette afsnit vil fordele og ulemper blive listet og sammenlignet for hvad der vil passe 

bedst for vores problem af en chatbot, beslutningstræ, neurale net og ensemble-klassifikation. 

En af fordelene med en chatbot er det at den er lavet til at simulere samtaler. Dermed har den 

allerede fundet ud af flere forskellige scenarier af samtaler. Chatbots har en intelligens som 

gør at hvis den er programmeret ordentligt kan tilpasse sig til de situationer den kommer ud i 

når den skal snakke med folk der har depression. Den kan derudover også trænes med de 

forskellige former for machine learning til at blive optimeret og være klar på de forskellige 

situationer den vil komme ud for. Man skal også sørge for den ikke bliver 

overtrænet/ensporet, så den klarer sig godt i træningssituationerne, men så ikke godt når 

den bliver udsat for noget nyt. Den kan blive mere personlig over for den person den 

kommunikerer med da den kan åbne op nye muligheder for dialog efter chatbotten har lært 

personen bedre at kende. Den kan huske samtaler, det ser vi fx allerede nu med Apples 

iPhone assistent Siri. 

 

Beslutningstræ 

 

Da et beslutningstræ allerede har alle scenarierne lagt ud så den følger bestemte ruter i 

forhold til hvad der sker og hvad målet er, kan det være godt i nogle situationer, men ikke 
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optimalt for os da den skal interagere med folk som har depression og hvor årsagerne til det 

kan være meget forskellige. Her har man til gengæld også allerede sat ind hvornår en samtale 

er færdig hvilket kan være godt. Da et beslutningstræ giver bestemte svar, giver den dem 

følelsen af at det ikke er et menneske, hvilket for nogen er en god ting mens det for andre 

ikke er. Grunden til dette er fordi nogen ikke føler de kan sige deres problemer til et 

menneske da de er bange for at blive dømt. Modsat er der nogen som gerne vil have at det 

virker som et menneske da de føler de bedre kan snakke med et menneske. Beslutningstræet 

har en stor fordel i at det er nemt forstås af mennesker, og derfor også nemt at komme med 

nye retninger som klienten kan gå. Den vil have svært ved at tilpasse sig til personen den 

snakker med da den går objektivt frem. 

 

Ensemble-klassifikation 

 

For ensemble klassifikation fungerer det sådan at jo flere modeller den har at bruge af jo 

bedre. Så hvis der ikke er mange, så vil det ikke fungere optimalt. Den kan komme til at have 

svært med at forstå hvad der bliver sagt da den for det meste bliver brugt i billede- 

genkendelses sammenhæng så der skal arbejdes for at den kan håndtere talegenkendelse. Da 

der vil være flere modeller der arbejder med de samme data giver det en mindre chance for 

fejl da det ikke kun er en model der bestemmer hvad den gør og derfor gør det ikke noget at 

en model kommer frem til noget forkert, så længe størstedelen kommer frem til noget som 

hjælper personen. Den vil have svært ved at tilpasse sig til personen den snakker med da den 

går objektivt frem. 

 

Neurale net 

 

For neurale netværk er der en slags der vil passe os og det er Convolutional neural networks. 

Den kan nemlig operere på flere dimensioner hvilket giver en god fordel. De to dimensioner 

den højest sandsynligt vil bruge mest vil være første og tredje. Hvilket giver en god fordel da 

det arbejder på to forskellige ting og så sammenligner resultaterne, det er vigtigt da folk kan 

lyve, hvilket den tredje dimension så kan opfange, hvis den er trænet til at genkende det. 

Ligesom en chatbot er det sværere at lave ændringer i dens kode så det er vigtigt at den 

opererer ordentligt fra starten af. Da det er en udbygget version af et beslutningstræ, har den 

nogle af de samme ulemper, en af dem er at den er upersonlig. Det kræver også at 
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beslutningstræet er ordentligt opbygget ellers vil det ikke fungere. Det neurale netværk gør at 

beslutningstræet kan fungere bedre når det kombineres med den første og tredje dimension, 

da der kan være nye grene baseret på hvordan de to grene forstår hvad der bliver sagt. Den vil 

have svært ved at tilpasse sig til personen den snakker med da den går objektivt frem. 

Når man sammenligner fordele og ulemperne så er den store faktor om den vil være 

programmeret ordentligt. En chatbot vil det være relativt svært at ændre koden på og derfor 

hvad den siger, men for et beslutningstræ vil det være relativt nemt at ændre. For neurale 

netværk er det en blanding da den inkluderer beslutningstræet, men selve koden for neurale 

netværk vil være svær at ændre. For ensemble klassifikation gør den det sværere da man 

brugere flere forskellige modeller så de skal alle sikres at de fungerer, derudover så vil de alle 

bruge forskellige kode. 

Hvis alt er så godt som det kan blive så er der flest fordele ved at bruge en chatbot da den vil 

kunne “tænke” over hvad der bliver sagt til den og derfra komme med det bedst mulige 

svar. Beslutningstræet har så den fordel at den hurtigt kan få nye svar ind, men det kræver der 

konstant bliver overvåget hvordan samtaler går for at sikre den ikke siger noget 

dumt. Neurale netværk har samme fordele som beslutningstræet, men kan også komme til at 

gøre andre ting som at den går en ny retning fx hvis kropssproget er på en bestemt måde da 

den arbejder med hvad der bliver fortalt til den. 

Overordnet set har de alle gode ting kørende, men chatbotten vil være den bedste da den hele 

tiden kan lære, ikke kun fra tidligere samtaler men også igennem machine learning. 

Derudover vil den nemt kunne tilpasse sig til personen den hjælper 

 

Hvilken Læring bruger en Chatbot? 

 

Dette afsnit handler om hvorfor vi tager fat og kigger på Chatbots når vi snakker om mentalt 

helbred og AI. Og hvilken form får læring som den chatbot vi arbejder med har gjort brug af 

samt overvejelser over hvorfor den lærings metode er blevet brugt. 

Grunden til at vi tager fat i chatbots er fordi det er 

den nemmeste måde at få AI og mennesker til at interagere med hinanden da det 

er en AI som kræver et input fra et menneske eller en bruger hvor at AI' en kan give et 

output tilbage som brugeren kan svare på så de 

to kan skabe en frem og tilbage gående samtale. 
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Et andet argument for at chatbot er det som vi arbejder videre med, er Woebot. Woebot er en 

funktionel Chatbot som hjælper med håndtering af mental ustabilitet og dokumentering af 

humør og den AI som ligger bag ved Woebot er også interessant fordi den både har 

egenskaberne til at kunne dokumentere humør men også at kunne holde en samtale med 

brugeren og kunne omsætte det den får ind af information om brugeren til at kunne hjælpe 

den ved at foreslå de værktøjer som den har til rådighed. 

 

(Udklip fra Woebots hjemmeside, som viser hvordan deres app kan hjælpe med at visualisere hvordan 

ens humør svinger gennem den periode man bruger appen) (https://woebothealth.com/for-users/ ) 

Den del som Woebot har med at kunne dokumentere og kortlægge humørsvingninger er en 

vigtig del af hvad Woebot kan hjælpe med, men det som vi er interesseret i, er chatbot delen 

af Woebot, da vi har en dokumentation af hvordan den er sat op imod sætning til humør 

mapping’s delen (vi kan godt lave en antagelse af hvordan det fungere eller er sat op, men vi 

har ikke fundet nogen konkret dokumentation for hvordan den del er sat op, derfor arbejder vi 

ikke videre med den del). 

Den måde som Woebot’s chatbot er sat op på er overordnet set gennem superviseret læring, 

dette er fordi at selvom de har haft et stort læringssæt har der været mange 

uregelmæssigheder og tilpasninger efter de brugere som der har været 

i læringssættene. (Mack. 2017). Hvilket ledte til at Woebot blev lavet ud fra et Beslutnings 

træ der skulle efterligne hvordan en session hos en psykolog / psykoterapeut ville spille ud 

mellem patient og læge. 

Denne tilgang er interessant fordi den viser hvordan de mennesker der har arbejdet med 

Woebot har haft taget en beslutning om at arbejde med Woebot som en superviseret chatbot, 

og at de grundet den upræcished som kan komme fra at arbejde med Woebot som en 

https://woebothealth.com/for-users/
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Unsupervised AI ikke har været utilfredsstillende og har fravalgt det i løbet af 

deres arbejdsproces. (Mack. 2017). 

 

 

 

Analyse, hvordan vi kan bruge forskellige former for kunstig intelligens 

 

I dette afsnit vil det blive forklaret hvordan vi kan bruge forskellige typer kunstig intelligens 

og hvordan de kan hjælpe os mod vores mål 

 

Der er et par forskellige former for kunstig intelligens som vi kan bruge. De er chatbots, og 

her nærmere bestemt woebot og kunstig intelligens som arbejder igennem beslutningstræer. 

Den måde Woebot kommunikerer på opbygger den patos hos personen den hjælper. Den 

måde den gør dette er ved at den ”husker” samtaler, men også siger en joke her og der hvilket 

får personen til at have oplevelsen af at man snakker med et menneske. Man kan også snakke 

med den over “Facebook Messegenger” hvilket hjælper endnu mere til at få en til at tro man 

snakker med et menneske, da der er mange der bruger “Facebook Messegenger” til at skrive 

med venner. (Zaidi(2018)) Det er til gengæld også noget som kan gå den modsatte vej. Hvor 

en person som vil snakke med en hvor vedkommende ikke behøver at tænke over om det er et 

menneske og personen ved at en kunstig intelligens ikke vil dømme vedkommende. (Zaidi, 

2018). På denne måde kan man argumentere for at der er tale om en slags illusion af en art, 

men dette kan være nødvendigt for nogle individer. Dette kan blive en slags øvelsesritual 

eller genoptræningsforløb, for individer der lider af social angst. Efter dette vil hensigten 

være at der sker en langsom udfasning af brugen af den kunstige intelligens, indtil klienten 

igen føler sig tryg nok til at omgås med andre mennesker i sociale sammenhænge. 

 

Diskussion 

 

Etisk diskussion omkring AI 

 

Under dette diskussionsafsnit vil vi drøfte hvilke positive og negative konsekvenser avanceret 

AI kan have for mennesker, og de etiske spørgsmål som omfatter denne form af AI.  Der vil 
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blive taget udgangspunkt i etiske teorier som egoisme, og utilitarisme, for at udforske dette 

emne. (Thomas, 2020) 

AI kulturen åbner op for en ny form af samtale og diskussion. Nemlig etikken omkring 

skabelsen af menneskelig AI. Hvad der menes med menneskelig AI, er en form for AI som 

opfører sig som et normalt menneske ville, en robot med følelser og forståelse for 

følelser.  Der er både etiske spørgsmål om det er korrekt at man på en måde leger gud ved at 

skabe liv. Det er et spørgsmål om hvad der gør mennesker til mennesker, og maskiner til 

maskiner. Når man snakker om etik er der nogle forskellige grene inden for det, to af disse er 

egoisme, og utilitarisme. Disse to grene indenfor etik er også hinandens modsætninger, i den 

forstand at utilitarisme er med til at finde ud af hvad det etiske korrekte er for det fælles 

bedste, og hvor egoisme er hvad det etiske korrekte er for individets bedste. (Thomas, 

2020). Når dette er sagt, så høre disse to kategorier af etik indenfor den samme hovedgruppe, 

konsekventialisme. Hvilket kort betyder at en handlings ’rigtighed’ afhænger udelukkende af 

dets konsekvenser. Det betyder at hvis handlingen har flere negative konsekvenser end 

positive er handlingen etisk ukorrekt. Hvis en handling derimod har flere positive 

konsekvenser, er handlingen etisk korrekt. (D. Følledal, 1992). Det er vigtigt at have de etiske 

teorier på plads inden at man diskuterer rigtigheden af AI i sundhedssektoren, da der både 

findes mange positive aspekter, men også negative. Etik spiller en vigtig rolle i samfundet, og 

er med til at give et overblik over hvordan, og hvorfor en bestemt teknologi skal 

implementeres i et samfund. 

Spørgsmålet som skal svares på, er om det er etisk korrekt at implementere AI 

i sundhedssektoren til at kunne diagnosticere mennesker med mentale problemer, så man kan 

forebygge selvmord, depression og sørge for at de mennesker som har brug for støtte, får den 

hurtigst muligt.  Man kan starte med at kigge på fordelene i forhold til utilitarisme, altså de 

positive konsekvenser for at AI skal implementeres i sundhedssektoren i forhold til 

samfundets bedste. Der er mange fordele til en AI som kan være med til 

at diagnosticerer mennesker. Implementeringen af det vil give et mindre pres til psykologer 

og psykiatere som normalt skal fortage diagnoser af patienterne og kan koncentrere sig om 

behandlingen. Derudover vil det være billigere i længden i forhold til løn og medicin tjek af 

patienterne da AI’en allerede vil have informationen til rådighed og de ikke koster noget i 

timen udover strømmen. Dette vil give mulighed for at forskellige hospitaler og klinikker kan 

bruge penge på andre områder, hvor det skulle være nødvendigt. Med 

nok træning vil AI’en kunne fjerne den menneskelige fejl ved forskellige diagnoser, og et 

samfund vil på den måde få en lavere procent af fejldiagnoser, derudover vil AI’en også være 
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med til at skabe mere opmærksomhed på mental sundhed og depression. En sidste fordel er 

også at AI’en ville kunne stå rådighed 24/7, da den hverken har brug for søvn, eller næring. 

Det eneste den skal have er en internetforbindelse, og strøm. Derefter er den klar til at hjælpe 

en patient, hvor en psykolog måske er hjemme for at sove. Det er de positive konsekvenser i 

forhold til utilitarisme, dog kan nogle af de positive effekter vendes på hovedet, og skabe 

nogle utilsigtede konsekvenser. Et eksempel på dette ville være en frygt af erstatning af en 

psykolog til en AI, da det ville være billigere at have en AI til stede på en klinik i steder for 

en psykolog til diagnoser, dette er dog ikke målet, da forsøget med AI er med til at supplere 

de eksisterende teknikker indenfor behandlingen af mentale lidelser, dog kan 

implementeringen af AI’en have denne effekt. Derudover kommer der et andet problem, 

da AI’en for at kunne løse sin opgave fuldt ud har behov for at se en patients historik indenfor 

hospital besøg og hvis de tidligere har haft eller er på medicin, dette kan være meget 

personfølsomme data, og når det ligger på en database hos en AI, er denne form for data ikke 

så sikker som det før har været. Dette ville være ulemperne ved utilitarisme, men der er også 

en anden gren indenfor etik som er lige så vigtigt som utilitarisme når man snakker om denne 

type AI, egoisme, som er utilitarismens modpart. Egoisme bygger på hvad der er bedst for 

individet. (Thomas, 2020). Når man snakker om en AI som er med til at finde en diagnose 

for flere mennesker og undersøge for mentale lidelser, er det vigtigt at man har individets 

interesser inden over implementering af teknologien. 

Egoisme er igennem årene blevet anset for at være selvisk, og ikke at tænke på andre end en 

selv. Dette er ikke forkert, da inden for etikkens verden betyder det at have selvet, eller 

individet først. (D. Følledal 1992). Hvis man kigger på egoismens forhold til implementering 

af AI i sundhedssektoren, kan man finde både positive og negative konsekvenser af 

teknologien. Hvis man starter med de positive, er det meget klart at se at et af de mest 

positive konsekvenser man kan få ved hjælp af en AI ville være korrekt hjælp til en patients 

mentale lidelser, og i bedste tilfælde bedre livsglæde. Derudover vil patienterne spare mere 

tid, og behøver ikke vente på at få tid hos en psykiater for at blive sendt videre til 

en psykolog, de kan med det samme komme til en AI som kan fortælle hvilken form for 

hjælp den specifikke patient, har brug for, og hvor de kan finde den. Men det er så også hvor 

de positive konsekvenser slutter. Der findes også en stor negativ konsekvens 

af implementering af denne teknologi fra individets synspunkt, nemlig personlige data. Som 

sagt tidligere skal AI’en kunne have adgang til en patients historik med hensyn til tidligere 

diagnoser og medicin. At en maskine kan huske denne type information gør også at det er 

nemmere at få fingrene i for andre mennesker som ikke arbejder for en given klinik eller 
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hospital. Derfor er det vigtigt at AI’en har en god sikkerhed så dette ikke sker, men en patient 

kan stadig være mistroisk for hvordan AI’en behandler den information som patienten 

giver AI’en. For at denne form for AI skal kunne virke skal en patient kunne stole på AI’en, 

ellers vil en korrekt diagnose ikke blive givet. 

Der er blevet kigget på de forskellige positive og negative konsekvenser for utilitarisme og 

egoisme, og ud fra dette kan man begynde at lave nogle løsningsforslag til 

hvordan teknologien kan implementeres på en etisk korrekt måde, både i forhold 

til utilitarisme men også egoisme, så man kan finde den løsning som, gavner ikke kun 

samfundet men også individet. 

1. Det første løsningsforslag omhandler primært utilitarisme, hvilket betyder at 

implementere teknologien i sin helhed, dette betyder at tanken bag løn, og 

persondata ikke er konsekvenser man behøver at tænke på, da etisk set opvejer de 

positive konsekvenser, de negative. AI’en vil altså blive udgivet, og man 

vil forhåbentligt se en forbedring i befolkningens mentale helbred. 

2. Det andet løsningsforslag lægger sig mere henimod at bekæmpe nogle af de 

negative konsekvenser som opstår ved implementering af AI, og derudover også 

at have individet i fokus. Dette betyder at dette løsningsforslag hælder sig mest til 

en blanding af utilitarisme og egoisme. Målet med implementering af teknologien 

har været individet først. Dog er det også vigtigt at AI’en kan fungere optimalt, 

derfor bliver man nødt til at se bort fra problemet med persondata, så den rigtige 

diagnose kan blive givet, men samtidig give gode resultater til en 

patient. Derudover er der blevet sørget for at implementering her ikke er en 

erstatning til hverken psykologer eller psykiatere. Men derimod et støtteben til 

aflastning i en travl hverdag. 

Løsningsforslag nummer to læner sig længere hen med det mål teknologien skal have, som en 

supplerende assistent til den allerede eksisterende hjælp, derudover vil teknologien også blive 

opstillet på en etisk korrekt måde. 

 

Diskussion af analyserne 
 

I dette afsnit vil resultaterne fra vores analyser blive diskuteret. 

Vi ville gerne arbejde videre med en chatbot, da den giver os de bedste muligheder til at 

bruge en AI til at hjælpe folk med depression. Der er som sagt allerede en chatbot som har 
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hjulpet unge med depression, det er Woebot, hvor mange unge i aldersgruppen 18-28 år har 

oplevet dette. (Zaidi, 2018). Når man kigger på ensemble klassifikation, neurale netværk og 

beslutningstræ som var de andre muligheder af kunstig intelligens som vi kunne have brugt, 

havde chatbot de bedste egenskaber til det den skal bruges til. Som der nævnes i analysen, så 

er chatbots bygget til at kommunikere med mennesker hvilket de andre ikke er. Hvilket er et 

kerneelement for hvad den skal kunne, de andre vil gå en fast sti mens en chatbot vil være 

meget mere flydende. Fra starten har vi også haft et ønske om at arbejde med chatbots til 

dette emne, og det har helt klart gjort at vi har haft en større fokus på det end de andre 

emner derudover har det bidraget til et mere positivt syn på chatbots. Den ting der vil være 

sværest ville være at give vores chatbot en intelligens der fungerer til at hjælpe folk med 

depression. 

Når det kommer til de indre mekanismer for vores AI, er det forhåbentligt nogen som der 

hele tiden vil arbejdes med at forbedre med mere og bedre træning og udvikling. Det er et 

solidt fundament for den. Et vigtigt artefakt er data, for hvis AI ikke har nok data vil den ikke 

fungere særlig godt, jo mere data den har at bruge jo bedre fungere den. Men det kræver den 

kan finde ud af at bruge den data som der er ordentligt. Der vil ikke blive diskuteret om det 

tredje trin her da der er en anden diskussion med fokus på den. For det fjerde trin de 

teknologiske systemer hvor neurale netværk er en, der sender den indsamlede information 

rundt, hvis den så ikke gør det ordentligt for eksempel med at den ikke sender al 

informationen videre kan det føre til at chatboten ikke træffer et optimalt valg som den ellers 

ville have truffet hvis den havde al informationen. Det femte trin som handler om modeller, 

hvor den vil kunne hjælpe med at sætte nye modeller op til videreudviklingen af en chatbot til 

at hjælpe folk med depression. Det sidste trin handler om projektet er innovativt, og her hvis 

det er et der får nok støtte vil det kunne hjælpe terapeuter og gøre deres arbejde nemmere, det 

hjælper endnu mere at der allerede er en der også arbejder med det nemlig Woebot. 

Når man så kigger på hvor meget AI bliver brugt indenfor sundhedssektoren, i forhold til 

psykolog/psykiater delen, kan man se at den ikke er så populær som i andre brancher, såsom 

rejsebranchen. Det at vi ser at AI ikke bliver brugt så meget, kan enten have en positiv eller 

negativ konsekvens over for vores AI, da det enten vil blive taget godt imod, eller blive helt 

afvist. Imens fx neurale netværker allerede bliver brugt indenfor sundhedssektoren, men 

fungere på en anden måde. Reinforcement learning er også allerede 

brugt indenfor sundhedssektoren så derfra kan deres nuværende erfaring blive brugt til at 

hjælpe chatbotten. 
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Hvorfor skifte til AI? 

En del af vores opgave som vi har diskuteret, er om det overhovedet er noget værd at 

investere i at finde løsninger og hjælperedskaber til mental sundhed i form af AI, noget som 

med et lidt fancy ord kan køre under “Auto Behandling”* som høre under hvordan sundheden 

og arbejdet med behandling bliver automatiseret. 

*(“Auto Behandling” er et udtryk vi bruger i denne del til at sætte ord på hvordan 

sundhedssektoren bliver automatiseret og udvikler sig i fremtiden) 

Auto Behandling giver dog ideen om at der i sundhedssektoren kun bliver indsat maskiner til 

behandling af mennesker hvilket er en lidt forkert tilgang til det, da der også bliver sat 

maskiner ind til hjælp af behandling det kan være et skab der kommer rullende når man 

kalder på det (Hansen. (2020) S.9). Det er ikke en direkte faktor i en patients behandling at 

skabet kan komme kørende uden at der skal en sygeplejerske ned i et depot og tilbage igen 

for at finde en ekstra ble, men det er en udvikling som er med til at optimere sygehusene, som 

også er en del af Auto behandlingsprincippet, fordi det er et trin i en sygeplejerskes tidligere 

job som nu er blevet overtaget af en maskine. 

Det man kigger på, er dog ikke så indirekte på en behandling som et rullende skab, men en 

chatbot som interagerer med en patient direkte som en form for støtte i en behandlings 

proces. Det kan godt virke fremmede eller umenneskeligt at sætte en maskine ind til at 

snakke om følelser, da det jo ikke er noget som en maskine naturligt har og det er noget som 

et andet menneske har prøvet at emulere gennem maskinen, som så bliver til den kunstige 

intelligens. Med det vi har kigget på, læst om, undersøgt og arbejdet med i det sidste stykke 

tid, viser det sig at være et indlysende sted at prøve at implementere en maskine til at lave et 

menneskes arbejde og dermed aflaste personalet. Det skal dog nævnes at det mål man gerne 

vil nå til, er et produkt der ikke skal erstatte en psykolog / psykiater, men være som en støtte 

til både patient og behandler, som det også er blevet nævnt tidligere, hvilket er en vigtig 

pointe at understrege. Grunden til at det virker indlysende at implementere den form for 

teknologi, er fordi den allerede eksistere og bliver brugt som fx support på hjemmesider, eller 

til at snyde penge ud af folk. Hvor den med god “maskine læring” og ordentlig 

implementering vil kunne hjælpe mennesker i nød, når de ikke kan komme i kontakt med en 

psykiater / psykolog. 

Så hvorfor skifte til AI? Det er måske mere et forsøg på at se hvor langt man kan tage den 

teknologiske udvikling og hvordan man kan udvide og implementere de ting som der bliver 
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opfundet og udviklet. Det er ikke en ny teknologi da man kan spore den tilbage til chatbots, 

men det er en videreudvikling af den, hvor man nu giver maskinen evnen til at kunne 

registrere menneskelige følelser til en vis grad og bruge det i samspillet med klienten. 

Konklusion 

 

Der er sket en stigning i antallet af folk der lider af psykiske sygdomme herunder særligt 

depressioner over de seneste år. Særligt blandt unge er der et øget behov for hjælp fra 

psykolog og psykiater. Da der er lang ventetid på at komme til samtale og behandling ser vi 

ideen om AI som en mulig løsning til afhjælpning af problemet. Ideen omkring brugen af 

kunstig intelligens i sundhedssektoren er blevet analyseret, både i forhold til de positive og de 

negative effekter, som implementeringen af AI kan have for både individet men også for 

samfundet. Der er blevet lavet en analyse omkring hvilken AI type der vil være bedst for at 

nå målet om at afhjælpe personalet og hjælpe den enkelte borger, og der har været en 

diskussion omkring de etiske spørgsmål og overvejelser som brugen af AI i 

sundhedssektoren stiller. Vi er kommet frem til, at man kan hjælpe psykologer og psykiatere 

med at diagnosticerer patienter ved brug af en form for chatbot. Chatbotten kan bruges 

som en grov-filtrering af klienterne og vil i nogle tilfælde være til god hjælp og støtte for 

dem der har en depression og som ikke ønsker kontakt med et andet menneske. Chatbotten 

skal ikke konkurrere med psykologer og psykiatere men snarere afhjælpe og kvalificere 

deres arbejde. Der er også givet to løsningsforslag til de problemer som implementeringen 

kunne give for sundhedssektoren, særligt omkring sikringen af personfølsomme data. 

 

Litteraturliste 

Artificial Intelligence: What it is and why it matters, SAS/Analytics Insights 

 

Asar, A. (2020, August 18). Council post: Five WAYS ai can help Revolutionize mental 

healthcare. Retrieved April 07, 2021, 

from https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/08/19/five-ways-ai-can-help-

revolutionize-mental-healthcare/?sh=74c4d26413ab 

 

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/08/19/five-ways-ai-can-help-revolutionize-mental-healthcare/?sh=74c4d26413ab
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/08/19/five-ways-ai-can-help-revolutionize-mental-healthcare/?sh=74c4d26413ab


Eksamensgruppenr: S2124791160 Roskilde Universitet 09-06-2021 

42/45 
 

Berlingske. (2021, March 6). Pelsede robotter skal øge livskvaliteten på 

plejehjem. Retrived April 21, 2021, from https://www.berlingske.dk/danmark/pelsede-

robotter-skal-oege-livskvaliteten-paa-plejehjem 

 

Chui, M., Manyika, J., Miremadi, M., Henke, N., Chung, R., Nel, P., & Malhotra, S. (2018, 

april). NOTES FROM THE AI FRONTIER INSIGHTS FROM HUNDREDS OF USE CASES. 

https://www.mckinsey.com/west-

coast/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Artificial%20Intelligence/Notes%20from%20

the%20AI%20frontier%20Applications%20and%20value%20of%20deep%20learning/Notes-

from-the-AI-frontier-Insights-from-hundreds-of-use-cases-Discussion-paper.pdf.   

 

Christiansen. Henning (2021) Vigtige Begræber om maskinlæring. 

 

Copeland, B. J. 

(n.d.). Connectionism. Encyclopædia Britannica. https://www.britannica.com/technolog

y/connectionism-artificial-intelligence. 

 

Dansk Psykolog Forening (DPF), (Maj 2017): Rapport over undersøgelse af lægehenviste 

klienters ventetid på at komme til behandling ved en psykolog. 

 

Dansk Psykolog Forening (DPF), (Oktober 2020): Danskernes adgang til psykologhjælp 

under COVID-19 situationen. 

Digital Dream Laps. Life with Cozmo. Retrieved April 21, 2021, 

from https://www.digitaldreamlabs.com/pages/life-with-cozmo-1 

 

Dinesen, B. (n.d.). Birthe Dinesen. https://vbn.aau.dk/da/persons/103839. 

Finansministeriet og Erhvervsministeriet(marts, 2019), National strategi for kunstig 

intelligens. https://www.regeringen.dk/media/6537/ai-strategi_web.pdf 

 

Finansministeriet og Erhvervsministeriet (marts, 2019), National strategi for kunstig 

intelligens. https://www.regeringen.dk/media/6537/ai-strategi_web.pdf 

 

Garcia. Guillermo (2019) Japan, 

The development of artificial intelligence,  https://www.openaccessgovernment.org/japan-

the-development-of-artificial-intelligence/79274/ 

https://www.berlingske.dk/danmark/pelsede-robotter-skal-oege-livskvaliteten-paa-plejehjem
https://www.berlingske.dk/danmark/pelsede-robotter-skal-oege-livskvaliteten-paa-plejehjem
https://www.mckinsey.com/west-coast/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Artificial%20Intelligence/Notes%20from%20the%20AI%20frontier%20Applications%20and%20value%20of%20deep%20learning/Notes-from-the-AI-frontier-Insights-from-hundreds-of-use-cases-Discussion-paper.pdf.  
https://www.mckinsey.com/west-coast/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Artificial%20Intelligence/Notes%20from%20the%20AI%20frontier%20Applications%20and%20value%20of%20deep%20learning/Notes-from-the-AI-frontier-Insights-from-hundreds-of-use-cases-Discussion-paper.pdf.  
https://www.mckinsey.com/west-coast/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Artificial%20Intelligence/Notes%20from%20the%20AI%20frontier%20Applications%20and%20value%20of%20deep%20learning/Notes-from-the-AI-frontier-Insights-from-hundreds-of-use-cases-Discussion-paper.pdf.  
https://www.mckinsey.com/west-coast/~/media/McKinsey/Featured%20Insights/Artificial%20Intelligence/Notes%20from%20the%20AI%20frontier%20Applications%20and%20value%20of%20deep%20learning/Notes-from-the-AI-frontier-Insights-from-hundreds-of-use-cases-Discussion-paper.pdf.  
https://www.britannica.com/technology/connectionism-artificial-intelligence
https://www.britannica.com/technology/connectionism-artificial-intelligence
https://www.digitaldreamlabs.com/pages/life-with-cozmo-1
https://www.regeringen.dk/media/6537/ai-strategi_web.pdf
https://www.regeringen.dk/media/6537/ai-strategi_web.pdf
https://www.openaccessgovernment.org/japan-the-development-of-artificial-intelligence/79274/
https://www.openaccessgovernment.org/japan-the-development-of-artificial-intelligence/79274/


Eksamensgruppenr: S2124791160 Roskilde Universitet 09-06-2021 

43/45 
 

 

Glick. Sam, Garg. Parie (2018) AI’s Potential to Diagnose and Treat Mental Illness. 

https://hbr.org/2018/10/ais-potential-to-diagnose-and-treat-mental-illness   

 

Hans Achterhuis (2001) American philosophy of technology: the empirical turn (side 37 – 

61) Oversat af Robert P. Crease. 

 

IBM Cloud Education. (2020, June 03). What is artificial intelligence (ai)? Retrieved April 

07, 2021, from https://www.ibm.com/cloud/learn/what-is-artificial-intelligence 

 

Jørgensen. N (2019), TRIN-modellen er ikke en metode 

 

Jørgensen. N (2018), Digital Signatur: En eksemplarisk analyse af en teknologis indre 

mekanismer og processer 

 

Kaastrupandersen.dk, Machine Learning og Kunstig Intelligens - Hvordan ser fremtiden ud? 

https://www.kaastrupandersen.dk/indsigter/machine-learning-og-kunstig-intelligens-hvordan-

ser-fremtiden-ud/ 

 

L. V. Kessing, speciallæge (10.03.2021) Depression, en oversigt: 

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/depression/depression-

en-oversigt/ 

 

Løck. Sten (2018), 5 danske projekter der rykker på kunstig intelligens: https://2021.ai/top-5-

artificial-intelligence-projects-denmark/ 

 

Mack. Heather (2017) Woebot Labs debuts fully AI mental health chatbot via Facebook 

Messenger. 

https://www.mobihealthnews.com/content/woebot-labs-debuts-fully-ai-mental-health-

chatbot-facebook-messenger   

 

Oppy, G., & Dowe, D. (2020, August 18). The Turing Test. Stanford Encyclopedia 

of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/turing-test/. 

 

https://hbr.org/2018/10/ais-potential-to-diagnose-and-treat-mental-illness
https://www.ibm.com/cloud/learn/what-is-artificial-intelligence
https://www.kaastrupandersen.dk/indsigter/machine-learning-og-kunstig-intelligens-hvordan-ser-fremtiden-ud/
https://www.kaastrupandersen.dk/indsigter/machine-learning-og-kunstig-intelligens-hvordan-ser-fremtiden-ud/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/depression/depression-en-oversigt/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/depression/depression-en-oversigt/
https://2021.ai/top-5-artificial-intelligence-projects-denmark/
https://2021.ai/top-5-artificial-intelligence-projects-denmark/
https://www.mobihealthnews.com/content/woebot-labs-debuts-fully-ai-mental-health-chatbot-facebook-messenger
https://www.mobihealthnews.com/content/woebot-labs-debuts-fully-ai-mental-health-chatbot-facebook-messenger
https://plato.stanford.edu/entries/turing-test/


Eksamensgruppenr: S2124791160 Roskilde Universitet 09-06-2021 

44/45 
 

Osiński, B. (2021, Januar 5). What is reinforcement learning? The complete guide. 

deepsense.ai. https://deepsense.ai/what-is-reinforcement-learning-the-complete-guide/. 

 

Region Midtjyllands psykiatri. (2013). Information om 

Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse. Retrieved April 06, 

2021, from https://www.psykiatrien.rm.dk/siteassets/patient/information-om-psykiske-

sygdomme/flyttede-pjecer-fra-globale-

aktiver/depressionspjecer/depressionspjecertryk/pjecen-om-depression-hos-

voksne_1udgave_web.pdf%C2%A0 

 

Russell, S. J., & Norvig, P. (2010). The History of Artificial intelligence. 

In Artificial intelligence: a modern approach (third, pp. 16–33). essay, Pearson. 

 

Russell. S, Norvig. P. (2010), Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd Edition 

Techterms (2010) Boolean. Retrived June 1, 2021. https://techterms.com/definition/boolean 

 

S. Russel, P. Norvig (2010) Artificial Intelligence, A modern approach. (s. 531 – 537) 

 

Selvmordsforebyggelse (ca. 2016) Fakta om selvmord. Retrieved April 21, 2021, 

from https://www.selvmordsforebyggelse.dk/fakta-om-selvmord/ 

 

Taylor, H. (2016, March 16). Could you fall in love with this robot? Retrieved April 07, 

2021. https://www.cnbc.com/2016/03/16/could-you-fall-in-love-with-this-robot.html 

 

Teknologi, Systemer og Artefakter, Henning Christensen. (2021) Kunstig intelligens - kursus 

 

Thiel. Mette (2019), Danmark i front for udvikling og anvendelse af kunstig 

intelligens, Welfaretech, Retrived May 26, 2021 

https://www.welfaretech.dk/nyheder/2019/oktober/danmark-i-front-for-udvikling-og-

anvendelse-af-kunstig-intelligens 

 

Turing. A, (Oktober, 1950), Computing Machinery and Intelligence, Mind: A Quarterly 

Review of Psychology and Philosophy, Victoria University of Manchester 

 

https://deepsense.ai/what-is-reinforcement-learning-the-complete-guide/
https://www.psykiatrien.rm.dk/siteassets/patient/information-om-psykiske-sygdomme/flyttede-pjecer-fra-globale-aktiver/depressionspjecer/depressionspjecertryk/pjecen-om-depression-hos-voksne_1udgave_web.pdf%C2%A0
https://www.psykiatrien.rm.dk/siteassets/patient/information-om-psykiske-sygdomme/flyttede-pjecer-fra-globale-aktiver/depressionspjecer/depressionspjecertryk/pjecen-om-depression-hos-voksne_1udgave_web.pdf%C2%A0
https://www.psykiatrien.rm.dk/siteassets/patient/information-om-psykiske-sygdomme/flyttede-pjecer-fra-globale-aktiver/depressionspjecer/depressionspjecertryk/pjecen-om-depression-hos-voksne_1udgave_web.pdf%C2%A0
https://www.psykiatrien.rm.dk/siteassets/patient/information-om-psykiske-sygdomme/flyttede-pjecer-fra-globale-aktiver/depressionspjecer/depressionspjecertryk/pjecen-om-depression-hos-voksne_1udgave_web.pdf%C2%A0
https://techterms.com/definition/boolean
https://www.selvmordsforebyggelse.dk/fakta-om-selvmord/
https://www.cnbc.com/2016/03/16/could-you-fall-in-love-with-this-robot.html
https://www.welfaretech.dk/nyheder/2019/oktober/danmark-i-front-for-udvikling-og-anvendelse-af-kunstig-intelligens
https://www.welfaretech.dk/nyheder/2019/oktober/danmark-i-front-for-udvikling-og-anvendelse-af-kunstig-intelligens


Eksamensgruppenr: S2124791160 Roskilde Universitet 09-06-2021 

45/45 
 

WHO (World Health Orginization). (2012, March 16). SIXTY-FIFTH WORLD HEALTH 

ASSEMBLY. Retrieved April 06, 2021, 

from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/78898/A65_10-

en.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

World Happiness Report (2021) Happiness, trust and deaeth under COVID-19. Retrived June 

08, 2021 

https://worldhappiness.report/ed/2021/happiness-trust-and-deaths-under-covid-19/ 

 

Y. LeCun, Y. Bengio3, G. Hinton (2015) Deep Learning, Review (436-444) 

 

Zaidi, D. (2018, March 17). Woebot - World's First Mental Health Chatbot. Data Science 

Central. Retrived May 11, 2021 https://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/woebot-

world-s-first-mental-health-chatbot. 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/78898/A65_10-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/78898/A65_10-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://worldhappiness.report/ed/2021/happiness-trust-and-deaths-under-covid-19/
https://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/woebot-world-s-first-mental-health-chatbot
https://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/woebot-world-s-first-mental-health-chatbot

