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Abstract  
This report seeks to investigate the possibility of implementing the use of deep learning algorithms 
using convolutional neural networks, to optimize the diagnosis course of renal cancer.  
The increasing pressure on the healthcare sector, especially the radiological field, has been the 
foundation for our research of an implementation of artificial intelligence. Our hypothesis is that an 
implementation of these algorithms, will help lift the pressure on the radiologists, and therefore 
optimize the radiological practice. Our main goal with this report is to investigate whether this 
hypothesis is true, and what effects an implementation of deep learning would have on the 
radiological practice. 
 
The base for this study will be focused on the use of different relevant theories and methods that 
will strengthen our academic research. Our analysis is based on interviews with expert researchers, 
while previous research on the use of deep learning algorithms, will provide us with the necessary 
data and understanding of how these algorithms are modeled and tested.  
At this moment in time, these algorithms have not yet been implemented and because of that factor, 
our analysis will revolve around hypothesis presented from the experts.  
 
Our analysis shows that that the current state of deep learning algorithms using convolutional neural 
networks, outperforms the radiologist on correctly classifying whether a tumor is benign or 
malignant and furthermore which subtype of renal cancer there is detected. This has led us to 
conclude that an implementation of these algorithms, has great potential to lift the pressure on the 
radiological field and optimize the diagnosis course of renal cancer. 
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Indledning og problemfelt 
 
Den forbedrede levestandard i det danske samfund og de optimerede behandlingsmuligheder i 
sundhedssektoren, har gjort at vi i Danmark lever længere end førhen. Mængden af ældreborgere vil 
med årene stige, hvilket fører til øgede udgifter til behandlinger. For at aflaste personalet, ser 
regeringen AI som en af de muligheder man har for at lindre presset på sundhedssektoren (Lauritsen 
2019). 
 
I sundhedssektoren har man valgt at gøre brug af AI til at analysere billeder, med henblik på at 
automatisere dele af forskellige diagnoseforløb. AI ønskes at skulle fungere som et værktøj for 
lægerne, hvilket kan være en fordel i et samfund hvor der er mangel på sundhedspersonale. 
Skal AI skal fungere optimalt, kræver det enorme mængder data.  
 
I 1976 indførte Danmark Det Centrale Personregister, hvor befolkningen blev registreret digitalt. 
Sundhedssektoren bliver i denne tid dataintensiveret, og i Danmarks årelange erhvervelse af data, 
ligger der et kæmpe potentiale for udviklingen af beslutningsstøtteværktøjer (Lauritsen 2019). 
Grundstenen for yderligere implementering af AI som beslutningsstøtteværktøj er her allerede. 
Omkostninger og re-design af sundhedssektorens infrastruktur må ses som værende blandt de 
største udfordringer forud for en omfattende implementering (Raaschou, Bilag 5, 14:12).  
 
I 2017 bevilligede Region Hovedstaden 30 mio. Kr. til udviklingen af startups, hvor formålet var at 
implementere AI og deep learning i den danske sundhedssektor. Blandt de første implementeringer 
var en supercomputer kaldet ‘Watson’ fra det amerikanske firma IBM. Watson var bygget op 
omkring algoritmer der håndterede de datasæt man havde tilgængeligt i USA. Ved 
implementeringen i det danske sundhedsvæsen, lavede algoritmen store fejl. Disse fejl opstod fordi 
de danske datasæt var markant anderledes fra de amerikanske (Lauritsen 2019). 
Forsøget på at implementere Watson, dannede dog alligevel grobund for nogen af de centrale 
initiativer i den nationale strategi, for implementeringen af kunstig intelligens hos 
Erhvervsministeriet. “Strategiens centrale initiativer omfatter blandt andet opstilling af principper 
for ansvarlig udvikling og anvendelse af kunstig intelligens…” (Erhvervsministeriet, 2020). 
 
I en undersøgelse foretaget af Region Sjællands data og udviklingsstøtte afdeling fra 2020, fandt 
man ud af, at der de sidste fem år er sket en stigning af CT-henvisninger. Med denne stigning af 
CT-scanninger, er der blevet tilfældigt detekteret flere små tumorer på patienters nyrer (Pedersen et 
al., 2021). Da der er i forvejen en mangel på radiologer, og fortsætter denne stigning af 
henvisninger, vil de blive sat under yderligere arbejdspres. For at kunne leve op til denne øgede 
mængde henvisninger, er det nødvendigt med innovative tiltag i den del af sundhedssektoren 
(Region Sjælland, 2020). 
Derfor har vi i vores semesterprojekt, valgt at undersøge muligheden for at implementere AI, i form 
af deep learning, som værktøj for radiologer ved diagnosticering af nyrekræft. 
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Problemformulering  
Hvordan vil implementeringen af deep learning algoritmer fungere i og forandre diagnoseforløb 
for nyrekræft? 

Forskningsspørgsmål 
1. Hvad er nyrekræft og hvordan diagnosticeres det i dag? 

2. Hvad er AI, machine learning og deep learning til billedanalyse? 

3. Hvordan kan deep learning som værktøj for radiologisk fagpersonale indgå i diagnosticeringen af 
nyrekræft?  

4. Hvordan vil implementeringen af deep learning algoritmer påvirke radiologisk praksis? 

Afgrænsning 
Vi har valgt at have fokus på radiologernes samspil med deep learning algoritmerne, da det er dette 
fagpersonale der står for analysen af de scanningsbilleder som radiografer tager. 
Derfor har vi måtte se os nødsaget til ikke at afdække patienternes vinkel, da vi i denne rapport 
ønsker at undersøge, hvordan vores problemstilling, vil påvirke radiologisk praksis med en potentiel 
automatisering af dele af diagnoseforløbet. Deep Learning er på nuværende tidspunkt ikke 
implementeret i radiologisektoren, hvilket betyder at patienters udsagn på nuværende tidspunkt, 
ikke ville give os retvisende tendenser for projektet. 
  
Vi har valgt at have fokus på hvordan deep learning algoritmer modelleres og testes, til at passe ind 
i en implementering. Derfor har vi undladt at afdække, hvordan opbygningen af algoritmernes kode 
måtte være samt hvilken betydning dette har.  
Grundet vores afgrænsning fra algoritmernes kode, har vi valgt at undlade at komme nærmere ind 
på producenterne af dem. Vores fokuspunkt ligger på testenhederne og den følgende 
implementering af algoritmerne. 
 
Vores fokus vil være centreret omkring deep learning algoritmerne og af denne grund, undlader vi 
at beskrive computersystemet disse skal indgå i.  
Vi har valgt at inkludere et perspektiverende refleksions-afsnit for at afdække, hvilken yderligere 
research der ville være interessant i forbindelse med en denne undersøgelse.  
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Semesterbindingen 
Vores hoveddimension i dette semester er Teknologiske systemer og artefakter og er forankret i 
teknisk videnskabelig tradition. Hovedfokusset ligger i teknologiske systemer og artefakters 
funktioner og deres indflydelse på det omkringlæggende miljø. Inden for denne dimension benytter 
vi os af det humanistisk-teknologiske værktøj T.R.I.N-modellen. T.R.I.N-modellens formål er at 
skabe en forståelsesramme for, samt at analysere deep learning algoritmer med convolutional 
neurale netværk. Derudover skaber den en forståelse af, hvilken indflydelse og effekt en 
implementering af disse algoritmer kan have på radiologisektoren og relevante aktører. 
 
En anden dimension vi vil benytte i dette semesterprojekt, er forankret i Subjektivitet, Teknologi og 
Samfund. Denne dimension er bygget på humanvidenskabelige teorier og begreber. Disse 
beskæftiger sig med relationen mellem teknologi, mennesker og samfund. Ydermere belyser denne 
dimension krydsfeltet, hvor disse aspekter har en indvirkning på og af hinanden. Vi har udført 
forskellige ekspert interviews, som dele af vores analyse vil centreres omkring. Dette skal hjælpe os 
med at forstå den gensidige indvirkning, en mulig implementering af disse algoritmer vil have på 
den radiologiske sektor og som tidligere nævnt med en afgræsning til radiologerne. 

Til sidst vil vi benytte dimensionen Design og konstruktion. Dette designvidenskabelige 
perspektiv, vil i vores rapport bidrage med en metode som vil hjælpe med at danne en 
forståelsesramme for, hvordan deep learning algoritmer med CNN modelleres samt testes. 
Yderligere vil vi udarbejde et flowchart som vil kunne visualisere, hvordan et diagnoseforløb af 
nyrekræft vil se ud uden deep learning, hvor deep learning algoritmerne er i dag samt hvordan et 
diagnoseforløb vil se ud efter endt implementering.   
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Redegørelse  
Vores redegørende afsnit vil besvare forskningsspørgsmål et og to.  
 
Diagnosticering af nyrekræft  
Nyrekræft opstår som regel helt tilfældigt. Dog vil faktorer som rygning, overvægt, indtagelse af 
kemikalier og andre sygdomme øge sandsynligheden, som det er tilfældet med de fleste 
kræftsygdomme. Kroppen indeholder noget man kalder stamceller. Stamceller er ikke-
specialiserede celletyper, hvilket vil sige at de kan dele sig alt efter, hvilke organer der har brug for 
nye celler. Når en stamcelle deler sig, kan der opstå fejl. Disse fejl kalder man genvarianter. I takt 
med at man bliver ældre bliver mængden af genvarianter større i stamcellerne, og det resulterer i at 
cellen deler sig ukontrollabelt og kan blive til en kræftcelle (Amundsen & Kjems, 2020). 
Nyrerne har til formål at udskille affaldsstoffer fra kroppen. Dette gør de ved at filtrere både urin og 
blod. Urinen udskilles via blæren og blodet sendes rent tilbage i kroppens kredsløb. 

 
Nyrekræft opdages ofte ved et tilfælde, hvor lægen foretager en scanning med et andet formål. Hvis 
dette ikke sker, kan blod i urinen være et symptom. Smerter omkring nyren, træthed, almen 
utilpashed, lav blodprocent og pludseligt vægttab kan også være symptomer på nyrekræft 
(Amundsen & Kjems, 2020). 
Når en patient undersøges for nyrekræft, bliver der foretaget en CT-skanning, nærmere sagt en CT-
urografi. I de fleste tilfælde får man sprøjtet et kontraststof ind i blodet, før CT-skanningen. 
Kontraststoffet reflekteres i CT-scanningens røntgenstråler, og da alt blod skal igennem nyrerne, 
giver det et bedre visuelt billede af nyrerne på scanningsbillederne (Amundsen & Kjems, 2020). 
Før diagnosen endegyldigt stilles foretager man en vævsprøvebiopsi, hvori der skal være kræftceller 
til stede. Den bedst mulige behandling, bliver derefter baseret på hvor udbredt nyrekræften er, samt 
hvilken subtype der bliver detekteret.  

Der findes fem ondartede subtyper af nyrekræft:  

De fem ondartede hovedtyper nyrekræft Udgør i pct. Af alle tilfælde af nyrekræft 
Clearcelle renalcellekarcinom 75-80% 
Papillært renalcellekarcinom 15% 
Kromofobt renalcellekarcinom 4-5% 
Samlerørsrenalcellekarcinom Mindre end 1% 
Uklassificeret renalcellekarcinom Mindre end 1% 

(Amundsen & Kjems, 2020) 

Efter subtypeinddelingen, kommer næste stadie hvor man skal bedømme hvor stor kræftknuden er 
og dens spredning. Til det anvendes noget som hedder TNM-systemet (Bilag 1). 

Artificial intelligence – AI - Kunstig intelligens 
Helt tilbage til det antikke Grækenland og muligt endnu længere, møder vi idéen om at genskabe 
den menneskelige intelligens, i form af maskiner eller andre kunstige intelligensformer (Hansen, 
2021). Forsøget på at genskabe den menneskelige intelligens, har gennem årene haft stor udvikling 
samt indvirkning på den verden vi lever i i dag. Kunstig intelligens er i de fleste samfund, en vel 
inkorporeret del af vores dagligdag, alt fra ansigtsgenkendelse til robotstøvsugere.  
”På den ene side er kunstig intelligens for længst blevet en del af vores samfund og hverdag, mens 
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vi på den anden side stadig er vi er langt fra at have opnået at skabe kunstig intelligens på 
menneskeligt niveau.” (Hansen, 2021). 
 
Kunstig intelligens kan defineres som en efterligning af den menneskelige intelligens, udført af en 
maskine eller et system. Udførelsen af dette kan variere alt efter, hvilken type af kunstig intelligens 
der er gjort brug af. Der bliver differentieret mellem generel kunstig intelligens og snæver kunstig 
intelligens (Hansen, 2021). 
 
Generel- og snæver kunstig intelligens  
”Når man tænker over det, så er det utroligt, hvad vi mennesker kan – lige fra at spille skak, cykle, 
bygge rumraketter til at kurere sygdomme, skabe kunst og litteratur og bygge velfærdssamfund. 
Faktisk er der meget lidt vi ikke kan, bare vi øver os lidt.” (Hansen, 2021).  
Formålet med generel kunstig intelligens er at efterligne den menneskelige intelligens på en 
fleksibel måde, der med denne som inspiration kan løse et stort omfang af opgaver. Opgaverne skal 
forsøges at løses på samme niveau af generalitet for computere som mennesker.  
 
Det essentielle ved snæver kunstig intelligens er at løse specifikke afgrænsede opgaver. ”Ligeledes 
ser vi i dag andre komplekse opgaver blive løst af computere i eksempelvis selvkørende biler, 
ansigtsgenkendelse, sprogoversættelse og skabelse af musik og kunst.” (Hansen, 2021). 
 
Forskellen på disse typer af kunstig intelligens, er forskelligheden af opgaver en computer kan løse. 
En anden måde at skelne mellem disse to typer, er hvilket mål der ligger til grund for benyttelsen. 
Er formålet er at udvikle computersystemer til at løse konkrete problemstillinger der kræver 
intelligens, eller er målet at overgå eller forstå den menneskelige intelligens.  
Det at løse specifikke problemer, er grunden til at snæver kunstig intelligens er markant 
dominerende i vores virkelige verden. Generel kunstig intelligens er oftest illustreret og brugt i hvad 
vi kender som science fiction-universet (Hansen, 2021).  
 
Symbolsk- og subsymbolsk kunstig intelligens 
Symbolsk kunstig intelligens er en af de to paradigmer inden for kunstig intelligens. Symbolsk 
kunstig intelligens var fra starten af 1950’erne indtil 1980’erne det dominerende paradigme, 
hvorimod det subsymbolske paradigme i dag er det mest dominerende (Hansen, 2021).  
 
”Det symbolske paradigme arbejder ud fra antagelse om, at intelligens essentielt involverer en 
evne til at repræsentere ved hjælp af symboler og at kunne manipulere disse via specifikke regler.” 
(Hansen, 2021). Symbolsk kunstig intelligens prøver ved brug af menneskers bevidste, sproglige og 
logiske tænkning at skabe simplificerede modeller af dette.  
 
”Over for den symbolske kunstige intelligens står den subsymbolske tilgang til kunstig intelligens, 
hvor fokus ikke er på abstrakt videns repræsentation og logik, men i stedet på at lære fra data og 
observationer i komplekse områder, hvor usikkerhed gør det svært at opstille faste, eksplicitte 
regler.” (Hansen, 2021). Den lærte viden bliver implementeret i de algoritmer, hvor udbyttet af den 
lærte data er relevant og brugbart. Det er netop denne type af kunstig intelligens der bliver benyttet i 
maskinlæring samt deep learning. Denne opgave er altså fokuseret på snæver kunstig intelligens 
samt subsymbolsk kunstig intelligens, da vi ønsker at analysere brugen af deep learning som 
hjælpeværktøj til at løse en konkret problemstilling. 
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Machine Learning 
Maskinlæring er en gren indenfor kunstig intelligens, hvor algoritmer lærer af data og anvender 
dataene til at tage en beslutning, på baggrund af det den har lært. I maskinlæring skelner vi mellem 
superviseret læring, ikke-superviseret læring og reinforcement learning (Hansen, 2021). 
 
I superviseret læring lærer algoritmen at processere data til et ønsket output. Algoritmerne i 
superviseret læring kaldes prædikative algoritmer, da man i superviseret læring ønsker at forudsige 
eller identificere et givent problem. Dataene består i et input, som er det indsatte data, og output 
som det der ønskes en forudsigelse af eller et svar på. Sammen kaldes de et input-output par. 
Samlingen af alle disse input-output par, er med til at lære maskinen visse mønstre, hvilket gør den i 
stand til at genkende og forudsige et muligt output (Hansen, 2021). 
I maskinlæring skelner man mellem to typer prædikative algoritmer, alt efter hvilket problem der 
ønskes løst. Klassificeringsproblemer og regressionsproblemer. 
I klassificeringsproblemer forsøger man at klassificere noget i en klasse, ud fra et givent datasæt. 
Dette er blandt andet det maskinen gør når den vil skelne mellem billeder, og inddele dem i 
forudbestemte klasser (Hansen, 2021). 
  
I regressionsproblemer forsøger maskinen at forudsige noget på baggrund af datasættet. Dette kan 
for eksempel være at algoritmen forsøger at udregne prisen på et hus, på baggrund af et datasæt 
bestående af andre huses størrelser og salgspriser (Hansen, 2021). 
 
I Ikke-superviseret læring har man kun et bestemt input, hvilket vil sige at man arbejder uden et 
forudbestemt output. På baggrund af input-data genereres et output der viser et mønster. 
Algoritmens output skal efterfølgende analyseres, hvilket f.eks. kan blive benyttet i 
markedsføringsanalyser, hvor man ønsker at segmentere kunderne, med henblik på at optimere 
virksomhedens markedsføring (Hansen, 2021).  
 
I Reinforcement learning anvender man algoritmer til at lære en maskine, hvordan den skal agere, 
når den interagerer med et omkringlæggende miljø. Maskinen handler på baggrund af trial and 
error, hvilket vil sige af den giver sig i kast med de mulige træk der er tilgængelige, for til sidst at 
vælge den med det mest positive udfald som f.eks. er tilfældet ved måden skakrobotter er blevet 
bygget på (Sutton og Barto, 2018). 
 
Denne opgave er altså fokuseret på brugen af superviseret læring med klassificeringsproblemet. 
 
Deep learning  
Når vi allerede har machine learning algoritmer hvorfor har vi så brug for neurale netværk?  
  
Deep learning er grundlæggende delelementer af machine learning algoritmer, som er inspireret af 
den menneskelige hjerne. Machine learning algoritmer er flade, hvilket betyder at det er en enkelt 
dimensions sekvens, hvorimod deep learning benytter sig af det der kaldes tensors. Tensors er små 
matricer inden i en stor matrix (Hansen, 2021). 
 
Når man benytter sig af deep learning, kan der kigges ind i mange variationer af dimensioner og 
trækmarkører af et givent billede eller sågar tekstuelt data. Trækmarkører er bestemte features et 
givent motiv indeholder. Essentielt ved deep learning er at det fungerer bedst, jo flere forskellige 
data der bliver indsat og brugt. Hvorimod at man med machine learning algoritmer på et tidspunkt 
opnår en grænseværdi, ligegyldigt hvor meget data man stiller tilgængelig for machine 
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learningsmodellen. Når denne grænseværdi er nået, vil der ikke længere være en stigning i 
algoritmens ydeevne eller nøjagtighed. Deep learning algoritmer vil derimod kun yde bedre, des 
mere data der stilles til rådighed da flere dimensioner vil blive skabt og derfor skabes der mere 
nøjagtighed (Hansen, 2021). 
 
Det er i de førnævnte matricer, hvor den store og gerne voksende datamængde bliver processeret. 
Når en deep learning algoritme bliver benyttet til billedanalyse, vil det se ud som følgende:  
Et billede kommer igennem denne matrix og alle de mindre matricer vil analysere alle de 
forskellige dimensioner og trækmarkører i det enkelte billede. For at opstille et eksempel; Hvis vi 
fodrer denne matrix med flere forskellige billeder af en hest, med forskellige dimensioner, tager den 
de forskellige trækmarkører og lærer disse at kende (Hansen, 2021). 
 
Yderligere forklaring af det fundamentale i deep learning findes i bilag 2.  
 
Radiological Artificial Testcenter - RAIT 
RAIT er en innovationsenhed, der i samarbejde med den radiologiske afdeling på Herlev og 
Gentofte hospital, samt den radiologiske forskningsgruppe på Bispebjerg og Frederiksberg hospital, 
tester AI algoritmer, til en mulig implementering i radiologisektoren. RAIT’s formål er at etablere 
en database, hvorpå man samler viden og data til at udvikle, teste og implementere AI i Danmark. 
Deres ambition er at flytte barrierer og standardisere de processer der skal til for at implementere AI 
i de radiologiske enheder (RAIT, 2022). RAIT arbejder sammen med en lang række aktører og 
støtter et ikke-kompetitivt miljø, da ønsket er at alle potentielle aktører arbejder sammen om et 
fælles formål. (RAIT, 2022) 

Vores ene interviewperson Henriette Raaschou arbejder i RAIT med fokus på implementering. 
Henriette er projektleder i innovationsenheden på Herlev Gentofte Hospital og har været med til at 
stifte enheden i 2013. Hun er uddannet radiograf og har en master i innovation og ledelse 
(Raaschou, Bilag, 01:36). Hendes arbejde i RAIT indebærer blandt andet en skildring og analyse af, 
hvordan AI fungerer i praksis. Hun har en grundlæggende forståelse for emnet, men det konkrete 
arbejde med modelleringen af algoritmerne og den tekniske del er ikke hendes speciale (Raaschou, 
Bilag 5, 03:30). 

Den anden interviewperson Astrid Galsgaard arbejder også i RAIT. Hun er erhvervs-ph.d. i RAIT 
og startede i 2021. Hun er uddannet psykolog og hendes arbejde i RAIT er fokuseret omkring 
Human Computer Interaction samt hvilken påvirkning AI vil have på radiologernes arbejde 
(Galsgaard, Bilag 6, 2:00). 
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Metode 
 
User Centered Design Deep Learning - UCDDL 
Vi ønsker at undersøge hvordan en implementering af deep learning til diagnosticering af 
nyrekræft, vil påvirke radiologers diagnostiske praksis. For at opfylde dette, har det været vigtigt for 
os at forstå den bagvedliggende proces, hvis man ønsker at implementere en teknologi der 
involverer deep learning. Metoden vil blive brugt til at besvare forskningsspørgsmål tre og fire. 
Vi har valgt at tage udgangspunkt i en designproces kaldet User-Centered-Design, men adapteret så 
den passer til deep learning – User Centered Design Deep Learning (Le et al. 2020). 
 
Metoden tager udgangspunkt i fem faser som vi vil præsentere herunder: 

 
(Le, H. et al. 2020) 
 
Fase 1 og 2:  I første fase identificeres de aktører, der vil være en del af den givne deep learning 
teknologi og hvordan de anvender, samt bliver påvirket af teknologien. Identifikationen af relevante 
aktører, bygges på observations studier, tidligere arbejde med samme teknologi eller andet 
kvalitativt arbejde.  
I fase 2 sættes rammerne for de tiltag der skal til for at implementere deep learning. Dette gør man 
på baggrund af den erhvervede empiri i fase 1 (Le et al. 2020). 
 
Fase 3: Kerneelementet for denne fase, er datasættet som deep learning algoritmen skal arbejde ud 
fra. Dette er afgørende da en deep learning model kræver et stort datasæt, før algoritmens output er 
korrekt retvisende. Datasættet skal bestå af repræsentative data fra kilder der relevante, for det 
arbejdsområde deep learning algoritmen skal indgå i. Dette skyldes at de nødvendige faktorer og 
trækmarkører skal lagres i træningsmodellen (Le et al. 2020). 
 
Fase 4: Datasættet skal som forklaret ovenstående tilpasses det system det skal bruges i. Der 
udvikles en model, hvorpå dataene klassificeres samt hvordan dataene skal bruges til ønsket output. 
Dataene bliver i visse tilfælde bearbejdet og derefter trænes deep learning algoritmen og fodres med 
datasættet med henblik på optimering. Dataene inddeles i et trænings-validerings split, da man 
ellers kan overfitte modellen. Overfitting betyder modellen forsøger at lære for mange detaljer i 
datene. Dette resulterer i at modellens ydeevne er meget lav når denne anvendes på ny testdata 
(Alzubaidi et al., 2021). 
Trænings-valideringssplit består i at opdele dataene i træningsdata, valideringsdata og testdata, 
oftest i fordelingen i 70% træning, 20% validering og 10% test. Når datasættet har været igennem 
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valideringen, præsenterer UCDDL idéen om at indsætte et komplet nyt datasæt, som modellen ikke 
tidligere er blevet præsenteret for. Et tredje datasæt skal benyttes til yderligere at validere modellen 
samt teste, hvordan modellens usability og accuracy præsterer. Dette betyder at modellen kan 
evalueres med et realistisk scenarie, baseret på feedback fra potentielle brugere (Le et al. 2020). 
 
Fase 5: I sidste fase valideres modellen og designet evalueres. Dette kan vurderes efter modellen 
yderligere trænes, testes samt valideres med flere nye datasæt, som processeres af deep learning 
algoritmen. Vurderes algoritmen som værende succesfuld, kan en komplet implementering finde 
sted. Vurderes algoritmen ikke som værende succesfuld, på baggrund af modellens præstation, skal 
en iteration finde sted tilbage til fase 3. Vurderes algoritmen ikke som værende succesfuld, på 
baggrund af designet, skal en iteration finde sted tilbage til fase 1 (Le et al. 2020). 

Vi vil benytte metodens fase 1 og 2 til at identificere, hvilke effekter teknologien kommer til at 
have på radiologernes arbejdsgang. De relevante aktører er beskrevet i vores afgrænsning.  
Fase 3 og 4 vil blive benyttet til at analysere de to forskningsstudier der beskriver modelleringen af 
deep learning algoritmer med CNN til billede diagnostik.  
Til sidst vil fase 5 bruges til at beskrive, hvad iterationerne skal indebære for at ses som værende 
succesfulde samt hvordan en mulig implementering ville se ud i et fremtidsperspektiv. 

Hvis vi skulle opfylde UCDDL metodens fase 3 og 4, ville det betyde at vi selv skulle indsamle 
testdata og udarbejde en deep learning model. Vi har i stedet valgt at tage udgangspunkt i to 
forskningsstudier der allerede har gjort dette, og analysere deres data på baggrund af denne metode.  

T.R.I.N. modellen  
Vi vil benytte T.R.I.N-modellen som er et værktøj der kun er anerkendt på Roskilde universitet. Vi 
benytter os af dette værktøj, da den gennem seks trin kan hjælpe os med at analysere Deep learning 
som teknologi. Yderligere vil T.R.I.N-modellen give os indsigt i, hvordan deep learning 
algoritmerne med convolutional neurale netværk er opbygget, samt hvordan de kan anvendes inden 
for diagnosticering i den radiologiske sektor. Vi vil løbende gennem rapporten benytte os af 
T.R.I.N-modellen. Hver gang et trin bliver benyttet vil dette fremgå af afsnittets indledning. 
T.R.I.N-modellen vil hjælpe os til at besvare forskningsspørgsmål to og fire.  
 
1. Teknologiens indre mekanismer og processer. 
"De centrale mekanismer og processer i en teknologi, som bidrager til at opfylde teknologiens 
formål. For eksempel i en vindmølle, hvis formål er at transformere vindens bevægelsesenergi til 
elektricitet, er de centrale mekanismer at vingerne drejes rundt af vinden, og at vingerne driver en 
generator, som skaber elektricitet” (Jørgensen, 2018). 

2. Teknologiens artefakter. 
“Artefakter er menneskeskabte genstande og adskiller sig som sådan fra genstande frembragt 
gennem processer i naturen. Et teknologisk artefakt er et artefakt, som har en teknologisk funktion. 
Teknologi er omformning af natur (stof og energi) under anvendelse af naturlige og sociale 
ressourcer samt information, viden og praktisk erfaring med henblik på at opfylde menneskelige 
behov” (Jørgensen, 2018).  

3. Teknologiens utilsigtede effekter. 
“De utilsigtede effekter er effekter, som vurderes at være negative. For eksempel at en vindmølle 
støjer og ødelægger udsigten. Man kan skelne mellem utilsigtede effekter, som har karakter af 
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risici, nogle som skyldes designfejl og endelig nogle som skyldes økonomiske hensyn” (Jørgensen, 
2018). 

4. Teknologiens systemer. 
“Teknologiske systemer er sammenhængende systemer af teknologiske artefakter, som samlet 
besidder en bestemt funktionalitet, der muliggør omformning af natur med henblik på opfyldelse af 
menneskelige behov” (Jørgensen, 2018). 

5. Modeller af teknologien. 
“Modeller af teknologier kan være numeriske (abstrakte), visuelle eller fysiske. De er 
repræsentationer, hvor særlige udvalgte egenskaber ved en teknologi søges gengivet og/eller 
undersøgt. En model kan samtidig være et værktøj til at skabe eller udvikle konkrete artefakter” 
(Jørgensen, 2018). 

6. Teknologien som innovation 
“Innovation er implementering af nye eller væsentligt forbedrede produkter, produktionsprocesser 
eller organisationsformer. Innovationsteorier handler ofte om hvilke forhold, der driver en ny 
teknologi frem, og om barriererne for at teknologien bliver udbredt” (Jørgensen, 2018). 

Thomas Christensen, Erling Jelsøe og Niels Jørgensen lavede T.R.I.N-modellen i 2017. T.R.I.N. 
står for Teknologi, Radikalt og Inkrementelt design i Netværk. Formålet med denne var, at 
studerende på den humanistisk-teknologiske uddannelse, skulle have et værktøj til at analysere en 
given teknologi. Forskere som Mitcham og Müllers definitioner af teknologi har i en kombination 
af hinanden ligget til grund for modellens tilbliven (Jørgensen, 2018). 

Definitionen af teknologibegrebet ikke er endegyldig, hvilket betyder at T.R.I.N-modellen har 
mulighed for at sammensmelte flere variationer af definitioner. Dette muliggør en alsidig analyse af 
en given teknologi, ved brug af dette værktøj. Derfor er T.R.I.N-modellen opbygget således at det 
er muligt at udvælge, hvilke trin der er relevante og bedst belyser den teknologi som ønskes 
analyseret, de resterende trin kan blot undlades. Vi har valgt at undlade T.R.I.N-modellens fjerde 
trin.  

Kvalitativ metode  
Kvale og Brinkmanns kapitel 7 og 15 har været vores udgangspunkt for udførelsen af vores 
semistrukturerede interview. Med disse interviews ønsker vi at undersøge, afdække og forstå 
eksperternes arbejde indenfor RAIT. Denne ekspertviden vil give os et indblik ind i det stadig nye 
forskningsfelt, som vi arbejder med i dette projekt.  
Vi starter vores interviews med en briefing for at gøre personen opmærksom på interviewets formål 
og for at give personerne mulighed, for at stille eventuelle spørgsmål til interviewet. Efter endt 
interview laves en debriefing, hvor interview personerne kan komme med spørgsmål eller 
yderligere uddybning af deres svar.  
Vi har på forhånd lavet et script som vi mener afdækker det empiriske felt vi undersøger (Bilag 3 og 
4). Vi vil have en fænomenologisk tilgang i vores tragtformede interviews, da dette skaber 
mulighed for at kunne stille opfølgende spørgsmål til interviewpersonens udtalelser. At benytte os 
af denne interviewtype, vil tillade en grad af uforudsigelighed i interviewpersonernes udtalelser. 
Denne uforudsigelighed vil potentielt bidrage med et mere nuanceret indblik i vores valgte 
problemstilling (Kvale & Brinkmann, 2018). Vores ekspertinterviews vil bidrage til vores 
besvarelse af forskningsspørgsmål tre og fire. 
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Validitet og Reliabilitet – kritisk blik på metode valg og datakvalitet  
Kvaliteten af dataene fra vores interviews afhænger af vores kompetencer som interviewere. Vi har 
i gruppen haft minimal erfaring med at udføre interviews, hvilket svækker dataenes validitet. 
Interviewet vil udføres som dialogisk intersubjektivt da vi vil benytte interviewpersonernes 
udtalelser, til at få dybere forståelse af allerede erhvervet empiri, samt indsamle ny empiri på, 
baggrund af udtalelserne. Ydermere vil disse kvalitative forskningsinterviews validitet styrkes, da 
interviewpersonerne har mulighed for at forholde sig kritisk til interviewets spørgsmål. For at styrke 
vores validitet, har vi valgt at vores kvalitative metode skal leve op til Kvale & Brinkmanns syv 
valideringsspørgsmål, for at have en valid forskningsproces (Kvale & Brinkmann, 2018). 
Derudover vil vi opstille den empiri vi har udvundet fra vores ekspertinterviews, med de 
kvantitative data som vi præsenterer i de to forskningsstudier, vi har valgt at analysere. Dette gør vi 
bl.a. for at styrke indsigterne i de udtalelser eksperterne kommer med (Kvale & Brinkmann, 2018). 

Flowchart 
Når man planlægger og udvikler en proces, kan man bruge et flowchart. Et Flowchart visualiserer 
processerne og forskellen mellem dem. Flowchartet består af flere ruter man kan gå i en given 
proces, der fører hen til et ønsket udfald.  
Frank Gilbert udviklede i 1921 diagrammet og det blev i 1930’erne adopteret af Allan Mogensen, 
der adapterede flowchart metoden så den kunne anvendes i forretningsverden (Dinero, 2021). 
Et flowchart er et værktøj man kan anvende til at visualisere en overordnet løsningsmodel og til at 
dokumentere processer på forskellige arbejdsområder. Man opbygger det typisk grafisk og 
forbinder med pile, der skal repræsentere en proces’ næste skridt (Dinero, 2021). 

 
(StoryboardThat, 2022) 
 
Der er ikke en fast måde at visualisere et flowchart, men man bør klarlægge de forskellige grafiske 
symbolers betydning, inden et flowchart præsenteres. 
Vi har valgt at inkludere denne metode, da vi til den mundtlige eksamen vil præsentere et flowchart. 
Flowchartet kommer til at visualisere et nyrecancer diagnoseforløb. Vi kommer til at præsentere tre 
forskellige flowcharts. Et uden brug af deep learning, et med deep learnings nuværende stadie og et 
med fuld implementering i fremtiden. Dette gør vi for at visualisere en sammenhængen mellem 
forskningsspørgsmål et, tre og fire. 
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Teori 
 
Human Computer Interaction - HCI 
Human Computer Interaction er et felt hvorpå man fokuserer på design af computerteknologi med 
menneskets interaktion som hovedfokus (Dix, 2005). 

 
(Dix, 2005) 

HCI kom først frem i 80’erne i takt med indtoget af computere, som for eksempel den kendte 
Commodore 64. I takt med dette, blev computere mere tilgængelige og mere hyppige i menneskets 
hjem. Computeren var ikke længere et ”ekspert-værktøj”, men et artefakt der skulle fungere i det 
enkelte individs hjem og dermed fungere som et brugervenligt værktøj for mennesket. 
Den generelle holdning hos dem der arbejder med HCI, var at interaktionen mellem menneske og 
computer, skulle afspejle interaktionen mellem to mennesker mest muligt. Hovedfokuset hos 
mennesker der arbejdede med HCI, var at optimere usability i computeren. Dette forholdsvis 
snævre fokuspunkt blev dog udvidet, i takt med introduktionen af internettet og smartphones. HCI 
gik fra at være et felt der foregik bag skrivebordet, til noget mange individer nu var i konstant 
kontakt med (Dix, 2005). 
HCI indebar førhen interaktionen mellem computer og menneske for den enkelte, men har udviklet 
sig til at være design af systemer, hvori der indgår flere menneskers interaktion mellem computere.  
I store træk er HCI i dag forskning og design af computerteknologi og de systemer hvori der er en 
interaktion mellem menneske og computer. Mennesker der arbejder med HCI forsker i, hvordan 
mennesker interagerer med computere og designer teknologi på baggrund af den erhvervede viden. 
Empirien kommer blandt andet fra teori omkring mennesket og computeren. Dette kan eksempelvis 
være kommunikationsteori, psykologi og programmeringssprog (Dix, 2005). 
Menneske-computerinterface er det punkt, hvorpå at der opstår interaktion mellem menneske og 
computer. Denne interaktion kaldes et interaktions-loop og indeholder flere punkter man tager 
højde for i et design af en computers interface. På baggrund af de eksisterende interaktions-loops, 
forsøger man at optimere menneskets og computerens interaktion med hinanden, og derpå skabe en 
forbedret usability (Dix, 2005). Forståelsen for HCI kommer til at være vigtig for os, da der er flere 
interaktions-loops mellem radiologer og deep learning værktøjet. Det er i disse interaktions-loops 
man vil implementere forskellige tiltag, for at kunne udarbejde et fælles sprog og en fælles 
arbejdsgang. 
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Deep learning til billedanalyse 
I dette afsnit vil vi gøre brug af T.R.I.N-modellens trin 1: Indre mekanismer og processer samt trin 
5: Modeller af teknologien. Yderligere vil vi besvare forskningsspørgsmål to. 
 
Som det fremgår af bilag 2, kan der benyttes to algoritmer til at analysere billederne, enkeltlags 
perceptron og multi-layer perceptron.    
Et billede er i sin enkelthed en gruppe af tal eller en matrix. Disse bliver gjort flade og kan opstilles 
som 1, n. F.eks. et billede i formen 30 x 30, bliver gjort fladt til 1,30 x 30. Med denne tilgang 
mangler der dog at blive taget hensyn til dimensionaliteten i billedet, altså bliver der kun her kigget 
på pixelværdien. Problemet med dette er, at objektets position kan variere på de forskellige billeder. 
Hvis vi f.eks. tager et billede af en hest, hvor hesten er placeret øverst i venstre hjørne. Når dette 
bliver gjort fladt, vil kun de specifikke koordinater i venstre hjørne indeholde de nødvendige 
trækmarkører for en hest. Dette betyder at, hvis der i det næste billede er placeret en hest på andre 
koordinater, f.eks. i højre nederste hjørne, vil algoritmen analysere dette som at der ikke er en hest 
på billedet. Det er netop derfor det er fordelagtigt at benytte covolutional neurale netværk 
algoritmer (Li et al., 2014).  
 
Convolutional neural network - CNN 
CNN er en forkortelse af convolutional neural network.” A Convolutional neural Network 
(ConvNet/CNN) is a deep learning algorithm which can take in an input image, assign importance 
(learnable weights and biases) to various aspects/objects in the image and be able to differentiate 
one from the other” (Edureka, 2021). 
 
CNN er en gren indenfor deep learning algoritmer som er meget anvendt når der gøres brug af 
computer vision applikationer (Sun et al., 2020). 
 

 
(Edureka, 2021) 
 
I den ovenstående figur er det illustreret hvordan at billedet ikke med det samme bliver gjort fladt, 
altså todimensionelt, men hvordan de mange træk bliver opsamlet og udvundet. Hver gang disse 
trækmarkører bliver udvundet, bliver de videresendt gennem et andet lag filtre som her 
kategoriserer, hvilke dele af disse træk der korrekt repræsenteret i motivet. I denne figur er motivet 
en båd, denne båds trækmarkører vil blive udvundet og vil derefter blive reduceret til nøgletræk, 
f.eks. ville vandet være ligegyldigt. Når disse træk er blevet kategoriseret fra det irrelevante og det 
relevante, bliver billedet gjort fladt og sendt videre gennem algoritmen, altså gennem en multi-layer 
perceptron (Alzubaidi et al., 2021).  
 
Image templating 
Konceptet bag CNN er noget der hedder image templating også kaldet template matching.  
Template matching er i sin enkelthed et filter, som kan forekomme i en hvilken som helst given 
størrelse. Dette filter vil køre hen over alle dele af et givent billede og undersøge om der er mønstre 
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der matcher det/de ønskede træk. Hvis der derimod blev brugt en normal 1, n-tilgang til analysen af 
et givent billede, ville hele billedet blive gjort til et fladt array og på baggrund af pixelværdien 
videre gives til et deep neuralt netværk og til sidst have et output (Alzubaidi et al., 2021) 
Template matching derimod generer et filter, som vil blive sammenlignet med hver enkelt 
pixelværdi hen over et givent billede. Altså vil det i stedet for at være statisk, bevæge filteret 
dynamisk hen over hele ”nettet” af et billede. Når det registrerer de specielle mønstre, genererer det 
en sandsynlighedsfordeling, svarende til den givende sandsynlighed for at denne algoritme 
kortlægger dette som værende et billede af f.eks. en hest, en båd eller et helt tredje motiv (Alzubaidi 
et al., 2021). 
Dette er altså kernekonceptet i billede analyse ved brug af CNN-algoritmer. Dog er vi nødsaget til 
at dykke endnu mere ind i CNN for at få den fulde forståelse.  
 
Convolutional filters 
Convolutional filters er en altafgørende komponent da det er dette, der er ansvarligt for at få 
udvundet de nødvendige trækmarkører fra billedmotivet. Hvis vi f.eks. har et billede af en hest, har 
den øre, øjne, mule og manke. Hvert filter er ansvarligt for at tage hver enkelt trækmarkør af en 
hest. F.eks. hvis vi har 10 filtre, så er ét filter ansvarlig for at tage ørene, et andet mulen, et tredje 
manken, til at alle trækkene er udvundet (Alzubaidi et al., 2021). 
Hver gang der bliver kategoriseret et træk og vi har flere forskellige convolutional layers, vil der i 
det første stadie, hvor disse convolutional filtre bliver benyttet, være et lavere antal af filtre, da der i 
første stadie er behov for at få et bredere perspektiv for disse træk. I takt med at der bliver zoomet 
mere ind, bliver billedet mindre, hvilket skaber flere mikromarkører i de forskellige træk. Disse 
filtre forsøger at eliminere alle de unødvendige markører, så der altså kun er fokus på de ønskede 
trækmarkører, som er det afgørende for billede analysen. Når der bliver introduceret flere 
forskellige billeder, vil det gennem disse filtre fjerne unødvendige baggrundsmotiver, som er 
irrelevante for analysen. De udvundne trækmarkører kan derefter klassificeres mere præcist og 
korrekt, jo flere billeder der bliver kørt igennem filtrene (Alzubaidi et al., 2021). 

  
(Edureka, 2021) 
 
Pooling layer  
Når billedet er kørt igennem flere convolutional filtre er dimensionerne af billedet blevet øget og 
det næste skridt er nu at reducere disse dimensioner så kompleksiteten bliver reduceret. ” Pooling 
layers are used to reduce the dimensions of the feature maps. Thus, it reduces the number of 
parameters to learn, and the amount of computation performed in the network. The pooling layer 
summarizes the features present in the region of the feature map generated by a convolution layer” 
(Edureka, 2021). 
 
For at reducere kompleksiteten skal maksimumværdien eller gennemsnitsværdien findes. Der er 
mange forskellige typer af pooling layers; Global average pool, maxpool og average pool layer.  
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Men hvad er et maxpooling layer?  

 
(Edureka, 2021) 
Begrebet maxpool er sammensat af to komponenter, som vist i ovenstående figur.  

 
(Edureka, 2021) 
 
Pool er det komponent der vises til venstre på figuren, inddelt I en 4x4 matrix. Af denne matrix skal 
den højeste værdi for hver kolonne defineres.  
 

 
(Edureka, 2021) 
 
I første kolonne som tegnet på figuren, er maxværdien 8. Det samme er gældende for resten af de 
opdelte kolonner altså 6, 9 og 9, derfor kaldet maxpool.  
 
Dette er standardopstillingen indenfor deep learning, men kan sagtens variere alt efter det ønskede 
behov. Ved benyttelse af pooling layer, bliver der ikke tillært bestemte trækmarkører, men 
udelukkende udvundet maksimumværdien indenfor hver kolonne. Behovet for brugen af 
maksimumværdier er, at de udgør sandsynligheden for at et ønsket træk, eksisterer inde for denne 
pool. Ved at disse maksværdier bliver identificeret, kan der blive skabt en makspool i vores output, 
hvilket er grunden til at pooling layers bliver benyttet (Alzubaidi et al., 2021). 
 
Padding layer.  
” Padding is a term relevant to convolutional neural network as it refers to the amount of pixels 
added to an image when it is processed by the kernel or filter” (Edureka, 2021). 

 
(Edureka, 2021) 
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Padding layer er afgørende da billedets størrelse bliver formindsket gennem brugen af 
convolutional filtre. For at undgå at filteret ignorer en bestemt trækmarkør på billedet, bliver dette 
padding layer tilføjet. Padding layeret er i sin enkelthed en masse nuller som bliver tilføjet hen over, 
eller rundt om et givent billede. Dette betyder at når disse convolutional filtre passerer gennem 
billedet, forbliver billedet i samme størrelse og alle de trækmarkører der måtte være repræsenteret, 
vil blive opfanget af filtrene.  
Fælles for pooling layer og padding layer er at der i disse ikke bliver tillært nogle trækmarkører. 
 
Flattening operation  
 

 
(Edureka, 2021) 
 
” Flattening is converting the data into a l-dimensional array for inputting it to the next layer. We 
flatten the output of the convolutional layers to create a single long feature vector. And it is 
connected to the final classification model, which is called a fully connected layer.” (Edureka, 
2021). 
  

 
(Edureka, 2021) 
 
Det markerede på ovenstående figur er pooling layeret, som indeholder alle udvundne trækmarkører 
vi har på et givent motiv. Trækmarkørerne kan ikke blive direkte behandlet/analyseret, først skal de 
konverteres til et enkelt array af tal. Dette array er det der bliver indsat til en multi-layer perceptron, 
outputtet af dette ville være i overensstemmelse med den tidligere nævnte sandsynlighedsfordeling. 

 
(Edureka, 2021) 
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Connected componets  
Komplet implementering af CNN i algoritmen.  

 
(Edureka, 2021) 
 
På ovenstående figur vises hele processen med brug af Convolutional neural network.  
Først vises billedets behandling, gennem de første convolutional filtre hvor nogen af 
trækmarkørerne bliver karakteriseret og defineret. Herefter bliver dimensionaliteten reduceret ved 
brug af max pooling, altså bliver billedet kørt igennem et maxpool layer. Derefter bliver billedet 
igen, kørt igennem en række af convolutional filtre, for at præcisere og tydeliggøre 
mikrotrækmarkører. Næstsidste skridt er at dette bliver gjort fladt og konverteret til et enkelt array. 
Sidst bliver dette array kørt igennem en multi-layer perceptron og baseret på antallet af outputs 
heraf, skabes det givne antal neuroner i output layeret. Denne proces i convolutional neural network 
beskriver, hvordan dette benyttes til analyse af billeder ved brug af deep learning (Jeyaraj et al., 
2019). 
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Analyse af deep learning som værktøj for radiologisk fagpersonale 
 
Deep learning diagnosticering af nyrekræft 
I dette afsnit vil vi gøre brug af T.R.I.N-modellens trin 2: Teknologiens artefakter. 
 
Når der skal vurderes om en patient med en tumor eller masse på nyren skal opereres, bliver dette 
besluttet af den radiolog der analyserer billederne fra CT-scanningen.  
En CT-skanner består af et røntgenrør som kan rotere omkring en patient, for at tage detaljerede 
billeder af kroppens organer. Kroppens væv optager røntgenstrålingerne og giver derefter 
tværsnitsbilleder af kroppens indre. Grundet røntgenrørets evne til at tage billeder i 360 grader, er 
det muligt at fremkalde billeder af kroppens indre i 3D. CT-skanneren er blandt andet det man 
bruger til at undersøge en størrelse på en kræftknude, placeringen, og om den har spredt sig. For at 
tydeliggøre kontraster i billederne, kan patienten få sprøjtet et kontraststof ind i kroppen. Efter disse 
scanningsbilleder er blevet analyseret vurderes det om der skal taget en biopsi af tumoren for at 
klassificere hvilken subtype massen tilhører, hvilket oftest er tilfældet (Ammundsen & Kjems, 
2017). 
 
I denne proces sker der desværre mange fejldiagnoser af tumorer eller masser, da de bliver 
klassificeret som værende ondartet, men efter operationen bliver klassificeret som godartet. Denne 
fejldiagnosticering er både dyr samt kræver mange ressourcer fra sundhedspersonalet.  
Pedersen et al. beretter at nyere studier viser at 11 – 17 % af patienter der har undergået en 
operation for nyre tumorer, viser sig at have godartede tumorer. På nuværende tidspunkt er en 
biopsi af en tumor på nyren, den eneste måde at få en præcis klassificering (Pedersen et al., 2020).  
Derfor er det fordelagtigt at anvende en metode som er non-invasiv og det er netop det deep 
learning kan tilføje til diagnoseforløbet af nyre cancer. 
 
“In the recent years, deep learning methods for convolutional neural networks (CNN) have lead to 
numerous reports of impressive results in medical image analysis; CNN and deep learning are able 
to identify subtle but indicative features that are difficult to recognize for a human eye as, e.g., 
indicated above.” (Pedersen et al., 2020). 
 
Deep learning algoritmen analyserer de CT-scanningsbilleder den bliver præsenteret for gennem 
brugen af CNN. Derefter kan algoritmen komme med et output, med en præcis klassificering af den 
tumor eller masse der bliver undersøgt.  
 
Dette har Mikkel Pedersen, Henning Christiansen og Nessn H. Azawi i 2020 undersøgt I deres 
studie: ‘Classification of renal tumour using convolutional neural networks to detect oncocytoma’. 
De brugte CT-scanningsbilleder fra 369 danske patienter fra 2015 til starten af 2020. Patienternes 
diagnose var allerede blevet givet på baggrund af operationer, biopsier samt andre 
lægeundersøgelser og blev inddelt som 80% ondartede og 20% godartede. ”To form a balanced 
training set (50% benign, 50% malign) we applied oversampling to the original 20% benign ones.” 
(Pedersen et al., 2020). 
 
Formålet med dette studie beskriver de som følgende: “To investigate the ability of convolutional 
neural networks (CNNs) to facilitate differentiation of oncocytoma from renal cell carcinoma 
(RCC) using non-invasive imaging technology.” (Pedersen et al., 2020).  
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Deres formål var at teste om, samt hvordan brugen af deep learning algoritmer med CNN kunne 
klassificere, om en tumor eller masse er ond- eller godartet. Deres fokus var på onkocytom tumorer, 
som er den mest almindelige type af godartede tumorer inden for nyrekræft (Ammundsen & Kjems 
2020). 
Dataene var på 20,000 2D CT-scannings billeder fra disse patienter, som blev fordelt i 70% til 
træning, 10% til validering og 20% procent til uafhængig test af den trænede model og blev 
kategoriseret som DataTest_1 (Pedersen et al., 2020). 
Yderligere blev 356 billeder indsamlet fra 12 patienter i 2019 adskilt fra den overstående data og 
kategoriseret som DataTest_2. Disse skulle bruges som yderligere validering af den trænede model 
(Pedersen et al., 2020). 
Et tredje datasæt bestående af 1737 scanningsbilleder blev indsamlet fra 37 patienter, som havde 
fået foretaget kirurgisk indgreb med diagnosen onkocytom. Disse skulle bruges til selvstændig test 
af analysen af CNN, til at undgå overbehandling af patienter med tumorer på nyren og blev 
kategoriseret som DataTest_3 (Pedersen et al., 2020). 
 
Deres måde at opdele dataene i, er i komplet overensstemmelse med UCDDL’s fase 4. Deres 
trænings-valideringssplit er inddelt på samme vis, som der i metoden er beskrevet som værende 
mest fordelagtig.  
 
Påvisningen af nøjagtigheden af ondartede eller godartede nyremasser, blev evalueret med 51% 
flertal for de enkelte billede klassificeringer, for at bestemme klassificeringen for hver patient.  
Testresultatet for DataTest_1 var 93.3% nøjagtighed og 93.5% specificitet   
Testresultatet for DataTest_2 var 90.0% nøjagtighed og 98.0% specificitet.  
Testresultatet for DataTest_3 var 97.1% nøjagtighed og 100% specificitet.  
(Pedersen et al., 2020). 
 
“Specificity = (Number of true negative assessment)/(Number of all negative assessment)  
Accuracy = (Number of correct assessments)/(Number of all assessments)”(Zhu et al., 2010). 
 
De forklarer også, at der intet tilfælde af falske positiver var, der stammede fra samme patient. Når 
alle tre test datasæt blev evalueret med 51% flertal af scanninger for hver patient, steg 
nøjagtigheden til 100% og antallet af falske negativer faldt til nul (Pedersen et al., 2020). 
 
Ud fra disse resultater konkluderer Mikkel Pedersen, Henning Christiansen og Nessn H. Azawi 
følgende:” CNN’s and deep learning technology can classify renal tumour masses as oncocytoma 
with high accuracy. This diagnostic method could prevent overtreatment for patients with renal 
masses.” (Pedersen et al., 2020). 
 
De benævner nogle begrænsninger i deres studie, som vi også mener skal nævnes her, i tråd med de 
ovenstående resultater vi har præsenteret. Dette studie har brugt billeder fra 369 patienter, hvor 
deres ønske er at foretage et nyt studie med flere scanningsbilleder fra flere patienter, for yderligere 
at kunne validere deres konklusion. Dog er dette studie det der har brugt data fra flest patienter, da 
dette forskningsområde stadig er forholdsvis nyt. Andre studier f.eks. Pan, et al.: ’A Multi-Task 
Convolutional Neural Network for Renal Tumor Segmentation and Classification Using Multi-
Phasic CT Images’ fra 2019 og Han et al.: ‘The Classification of Renal Cancer in 3-Phase CT 
Images Using a Deep Learning Method’ fra 2019 viste også gode resultater for brugen af deep 
learning algoritmer med CNN. Begge studier har haft gode resultater med klassificeringen, 
henholdsvis 100% og 85%. Begge studier havde færre patienter henholdsvis 131 og 169. Dette var 



S2224791077 
 

 24 

en af grundene til vi valgte at fokusere på studiet fra Pedersen et al., da dette bedst opfylder fase 3 
af UCDDL.  
 
Når vi har studier som det ovenstående med succesfulde resultater på 100% korrekt klassificering af 
ondartede og godartede tumorer, må vi kigge på dette næste trin i diagnoseforløbet. Dette trin 
indebærer at afdække om det er muligt at klassificere, hvilken subtype tumoren tilhører. Det har 
Kwang-Hyun Uhm et al. lavet et studie om kaldet ’Deep learning for end-to-end kidney cancer 
diagnosis on multi-phase abdominal computed tomography’ fra 2021.  
 
Som det første studie, er formålet at teste om og hvordan, en non-invasiv klassificering samt 
diagnosticering af en tumor på en nyre kan eksistere. ”While deep learning has been recently 
applied to the automated diagnosis of renal tumor, classification of a wide range of subtype classes 
has not been sufficiently studied yet.” (Uhm et al., 2021).  
Der blev I dette studie brugt data fra 308 patienter, diagnosticeret i perioden 2003 til 2020, der alle 
havde undergået en nefrektomi for nyretumorer. En nefrektomi er et kirurgisk indgreb hvor hele 
nyren fjernes (Ammundsen & Kjems, 2020). 
Derudover validerede de deres model med data fra 184 patienter, hvis data de havde indhentet fra 
The Cancer Imaging Archive (TCIA). ” According to 2016 World Health Organization statistics, 
the three major subtypes of RCCs are clear cell RCC (ccRCC), papillary RCC (pRCC), and 
chromophobe RCC (chRCC), which account for 90% of all RCCs, while the majority of benign 
renal tumors are angiomyolipoma (AML) and oncocytoma.” (Uhm et al., 2021).  
 
De forklarer at det er vigtigt at få bestemt, hvilken subtype af tumor der er tale om, for at undgå 
unødvendige biopsier og operationer samt hurtigt strukturere det korrekte behandlingsforløb. De 
beskriver også, hvordan der ofte er flere trækmarkører der minder om hinanden i nyretumorer og at 
det derfor kan være svært at klassificere, hvilken subtype det er detekteret og at der derfor sker lav 
Interobserver reliabilitet (Uhm et al., 2021). “These clinical challenges point to the need to develop 
automatic systems that can reduce misdiagnosis and inter- observer variation.” (Uhm et al., 2021). 
De præsenterer en udfordring omkring segmenteringen i CT-scanningsbilleder, altså at det skal 
præciseres hvor på nyren, tumoren er placeret, så dette specifikke område kan analyseres. Måden 
hvorpå dette udføres, er ved at en radiolog manuelt skal analysere scanningsbillederne og markere 
hvilket område der skal undersøges nærmere. ”To overcome these limitations, we designed and 
evaluated an end-to-end deep learning framework for the classification of renal tumor subtypes into 
five classes including both benign and malignant tumors using multi-phase abdominal CT scans as 
the input data” (Uhm et al., 2021). 
 

 
(Uhm et al., 2021) 



S2224791077 
 

 25 

Den ovenstående figur illustrerer, hvordan det overordnede framework ser ud. Algoritmens input er 
CT-scanningsbilleder, som gennem deres segmenterings model, bliver inddelt i de områder af nyren 
der skal analyseres nærmere. Disse segmenterede områder sidestilles og klassificeringen af 
subtypen, bliver herefter analyseret og resultatet vises i algoritmens output (Uhm et al., 2021). 
   
Seks radiologer blev hver især bedt om at analysere CT-scanningsbillederne og komme med op til 
to diagnoser.” When the radiologist was sufficiently confident with the first diagnosis, the second 
diagnosis was not provided. Performance of radiologists was measured using the first diagnosis 
(top-1 performance) and using both the first and second diagnoses (top-2 performance)” (Uhm et 
al., 2021).  
Herefter sammenlignede de deres models resultater, med seks radiologers analyse af samme CT-
scanningsbilleder og resultaterne kan ses i figuren med confusion matricer nedenfor:  

 
(Uhm et al., 2021) 
 
Disse confusion matricer viser bl.a. tydeligt at radiologerne regelmæssigt klassificerede chRCC, 
AML og oncocytomas forkert og som værende ccRCC, hvorimod modellen klassificerede dette 
mere korrekt.” The model achieved the accuracy of 0.72, exceeding both the average top-1 and top-
2 accuracy of radiologists, which were 0.42 and 0.56, respectively.” (Uhm et al., 2021). 
 
For yderligere at validere dette resultat, indhentede de data fra 184 patienter med nyre tumorer og 
testede deres model. Patienterne i dette dataset bestod af 163 diagnosticeret med ccRCC, 14 med 
pRCC og 7 med chRCC og derfor ingen med oncocytomas og AML. Resultaterne kan ses i figuren 
med confusion matricer nedenfor: 

 
(Uhm et al., 2021) 
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Her fremgår det at fem subtyper chRCC blev klassificeret forkert af radiologerne, imod tre gange 
forkert klassificeret af modellen. ” The model achieved the accuracy of 0.75, which exceeded the 
average top-1 accuracy of radiologists (0.63) and was slightly lower than the top-2 accuracy of 
radiologists (0.79).” (Uhm et al., 2021). 
 
Ud fra disse resultater konkluderer Uhm et. al følgende: “These results indicate that our model can 
achieve similar or better diagnostic performance than radiologists in differentiating a wide range 
of renal tumors on multi-phase CT.” (Uhm et al., 2021). 
 
De præsenterer flere begrænsninger af deres studie. Disse begrænsninger er bl.a. som i det første 
studie, mængden af patienters data de har brugt. Derudover belyser de også en begrænsning i at alle 
disse patienters data er fra ét bestemt hospital, hvor deres ønske for bedre at kunne validere deres 
model, er at bruge datasæt fra patienter fra flere forskellige hospitaler og lande.  
” … collection from multiple centers in different countries is needed to train and test our model on 
more diverse populations.” (Uhm et al., 2021).  
Dette stemmer overens med UCDDL og den udfordring det danske sundhedsvæsen stod overfor 
med deep learning algoritmen Watson. 
  
Ydermere benævner de at der i dette studie, er arbejdet med klassifikationen af fem subtyper og at 
det videre arbejde skal inkludere flere subtyper f.eks. type 1 pRCC og type 2 pRCC. 
Selvom disse begrænsninger er til stede i studiet, konkluderer de, at dette studie understreger 
muligheden for et komplet automatiseret hjælpeværktøj, til radiologers klassificering af subtyper i 
diagnosticeringen af nyrecancer (Uhm et al., 2021). 
 
De to fremhævede studier understreger begge, hvordan brugen af deep learning algoritmer med 
CNN, har stort potentiale for at ændre samt optimere, hvordan nyrecancer bliver diagnosticeret. ”A 
system that enables precise automatic classification of CT images would be an important decision-
making support tool for physicians providing diagnoses to their patients.” (Pedersen et al., 2020).  
Dog skal der laves flere studier med større datasæt som er indsamlet fra forskellige lande og 
hospitaler før at disse modeller kan trænes og valideres i en sådan grad at en implementering i 
sundhedssektoren kan finde sted.  
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Analyse af implementeringen af deep learning algoritmers påvirkning på 
radiologisk praksis 
 
I dette afsnit gør vi brug af T.R.I.N-modellens trin 6: Teknologier som innovation. 
Vi vil her komme ind på, hvilke effekter en implementering af deep learning ville have på 
radiologisk praksis. Mange af de drivkræfter der ligger til grund for en implementering af deep 
learning som assistent i diagnosticeringen af nyrekræft, bunder i udnyttelse af ressourcer og 
effektivisering af denne sektor. Disse drivkræfter for udnyttelse teknologien er beskrevet i vores 
problemfelt. Ydermere vil T.R.I.N-modellens trin 3: Utilsigtede effekter også være repræsenteret i 
dette afsnit.  
 
Radiologer og kunstig intelligens  
I UCDDL’s fase 1 og 2 skal vi først identificere de aktører der kommer til at anvende Deep learning 
algoritmerne, samt undersøge under hvilke forhold dette bliver gjort. 
Som beskrevet i vores afgrænsning, har vi valgt at have fokus på radiologernes interagereren med 
deep learning. 
 
Test og Implementering  
Når deep learning algoritmer skal implementeres som hjælpeværktøj for radiologer, er der visse 
aspekter der skal tages særligt hensyn til. Henriette Raaschou fortæller bl.a. at implementeringen af 
deep learning, har til formål at automatisere en række arbejdsopgaver. Henriette siger dette omkring 
AI’s indtog i radiologernes arbejde:  
“Altså jeg tror at den hypotese man havde på et tidspunkt, var at vi alle sammen har kunnet læse på 
forsiderne af alle mulige aviser, hypen omkring AI. Der har der stået at nu kunne radiologerne godt 
finde på noget andet at lave, og man behøvede i øvrigt ikke at uddanne flere radiologer, fordi der 
kommer kunstig intelligens til at overtager deres job” (Raaschou, Bilag 5, 9:07). 
Dette er hun dog ikke enig i. Hun mener at AI kommer til at bistå radiologerne, når 
scanningsbillederne skal analyseres. Det er målet at radiologerne skal stå stærkere, sammen med 
teknologien:  
“Vi tror at det bliver sådan at AI skal hjælpe lægerne, altså radiologerne, med at kigge på 
billederne så man bliver helt klart stærkere med tiden når man har et menneske og en teknologi. 
Fremfor hvis man har et andet menneske som hjælper” (Raaschou, Bilag 5, 9:28). 
 
Indflydelsen vil variere alt efter hvilken form for deep learning algoritme, man vælger at 
implementere. RAIT tester blandt andet en algoritme, der har til formål at sortere patienterne alt 
efter hvem man bør konsultere først: 
“Det bliver meget forskelligt hvordan de kommer til at hjælpe, vi kan se at nogen af de algoritmer 
vi tester af lige nu, der handler det mere om at sortere patienterne, altså i syg og rask. Eller kunne 
man forestille sig, at der var noget på de her billeder der gør, at jeg skal se Grete før jeg skal se 
Olga” (Raaschou, Bilag 5, 9:49). 
Henriette fortæller os at det er vigtigt at have for øje, hvor implementeringen vil skabe den størst 
mulige værdi og det vil ikke nødvendigvis være i kerneydelsen. Det ville sagtens kunne være i form 
af automatisering på nogen parametre: 
 
“Patienter igen er komplekse, og kan afspejle andre ting. Igen kan den hjælpe med, at sortere 
mennesker i nogen arbejdsgange, man skal være meget opmærksom på, hvor man kan skabe værdi 
med den enkelte algoritme. Det er ikke nødvendigvis i kerneydelsen. Når jeg siger det, handler det 
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jo om, at hvis man har en algoritme der er lavet til at kigge på billeder, så er kerneydelsen jo 
radiologen, altså mennesket der kigger på billeder” (Raaschou, Bilag 5, 10:44). 
 
Radiologernes perspektiv 
Astrid Galsgaard præsenterer fem mulige udfordringer som hun mener radiologerne kan støde på i 
det interagerende samarbejde med AI:  
1) De kan komme på overarbejde hvis AI så at sige "lukker" for mange raske patienter 
igennem til eftersyn af fagspecialisterne fordi den ikke skal overse nogle syge patienter (ved en 
AI der er indstillet til at virke med lav specificitet og høj sensitivitet) (Galsgaard, 2021). 
 
2) De kan være i en tilstand af uhensigtsmæssig over-årvågen (stress), når de arbejder fordi de 
frygter, at AI ikke fanger alle de syge patienter, hvorved fagspecialisterne risikerer at overse 
behandlingskrævende sygdomme (ita AI virker med lav sensitivitet og høj specificitet) 
(Galsgaard, 2021). 
 
3) De kan opleve en forringelse af deres faglige kompetencer til at analyse og fortolke 
scanningsbilleder pga. forstyrrelse fra AI, som enten over- eller under-stimulerer 
fagspecialisten (Galsgaard, 2021). 
 
4) De kan blive eller frygte at blive dovne pga. en holdning om, at AI 'klarer arbejdet selv' 
(Galsgaard, 2021). 
 
5) Og sidst kan de opleve at miste agens i deres arbejdsliv idet AI kan synes konkret at fratage 
dem kontrol over deres opgaver. Det kan da føre til tab af ansvarsfølelse og måske anseelse 
som 'fagspecialist' (Galsgaard, 2021). 
 
Astrid understreger dog at implementeringen af AI, over en bred vifte af arbejdsområder, er næste 
trin på udviklingens trappen, i måden at effektivisere samt præcisere problemløsning. Ydermere 
pointerer hun, at denne implementering skal være et effektivt værktøj for radiologer og ikke en 
erstatning af en radiologiskfaggruppe. ”En udvikling - og ikke afvikling! - der kan virke 
transformativ af såvel fagspecialisten, faget, teknologien og den indrammende organisation, hvis de 
formår at implementere - og anvende - AI i deres specifikke opgaveløsning.”(Galsgaard, 2021). 
 
Disse fem mulige udfordringer er alle noget vi har stødt på i vores arbejde med at forstå, hvordan 
deep learning algoritmer bliver fremstillet samt hvordan en implementering af dette, vil påvirke det 
fagpersonale der skal arbejde sammen med denne teknologi. Et gennemgående kerneelement er dog 
tilliden, eller mangel på samme, til kunstig intelligens. ”Set fra et evolutionært perspektiv skal vi 
være på vagt for det vi ikke kan forstå, det fremmede og det der foregiver at ligne os, men slet ikke 
er som os” (Galsgaard, 2021).  

Radiologen har taget en lang uddannelse, for at kunne bruge deres ekspertise til at give en korrekt 
analyse af et givent scanningsbillede, hvorimod at deep learning algoritmen kommer med en ny 
ekspertise, som er skabt på baggrund af en efterligning af den menneskelige intelligens. ” Når AI er 
i stand til at udvikle sig i kraft af dens menneskelignende kognitive kapacitet til at finde, knuse og 
analysere store mængder data, bliver vi udfordret på vores selvforståelse og oplevelse af at 'have 
styr på tingenes tilstand'.” (Galsgaard, 2021). 
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Astrid mener at denne mulige mangel på tillid opstår, da brugen af AI kan blive uigennemskuelig 
for de mennesker der interagerer med den. Det uigennemskuelige består i, at man som radiolog står 
tilbage med et output, som skal være med til at bestemme, hvad der er den bedste behandling for 
patienterne, dog uden at radiologen præcist ved, hvordan denne algoritme er kommet frem til svaret. 
”Andre udfordringer i implementering af AI skal findes i teknologiens manglende gennemsigtighed 
hvad angår dens databearbejdning...” (Galsgaard, 2021).  
 
Neurale netværks forudsigelser kan ikke komme med forklaring på deres outputs, hvilket betyder at 
menneskets tillid til deep learning potentielt svækkes. Denne uigennemsigtighed betegnes også som 
blackbox-effekten, af disse deep learning algoritmer. Effekten sker grundet deep learnings mange 
skjulte lag, som ikke er tilgængelige for radiologen (Hansen, 2021). 
 
Algoritmens ekspertise er altså sløret, da gennemsigtigheden ikke er let forståelig, hvis man ikke 
har den grundlæggende forståelse for, hvordan sådanne algoritmer bliver fremstillet samt testet. For 
at imødekomme denne udfordring, er det vigtigt at måden hvorpå denne databehandling og analyse 
foregår, er tilstrækkelig gennemskuelig, så denne mistillid mindskes og at der derimod bliver skabt 
øget tillid, til teknologien. ”Formår vi at give brugere en forståelse af hvordan og hvorfor 
vedkommende konkret skal bruge AI til at løse den konkrete arbejdsopgave, da er det min 
vurdering, at brugere vil opleve at bevare måske endda udvide sin oplevelse af at have agens i sit 
job.” (Galsgaard, 2021).  
 
Dog findes der eksempler på, at denne tillid kan svækkes. Et eksempel på at der med 
implementeringen af algoritmer kan ske fejl, er casen om EuroScore II algoritmen, som i 2016 blev 
implementeret i sundhedsplatformen. Algoritmen skulle risikovurdere patienter forud for 
hjertekirurgi (Vistisen, 2021). Fejlen resulterede i at 513 patienter kan være blevet opereret 
unødvendigt. ”Helt specifikt er det fejl i beregningen af hjertepatienters risikoscore, der bruges til 
at vurdere, om en patient skal opereres eller ej.” (Vistisen, 2021).  
 
Fejlen består i at Epic, som er udviklere af sundhedsplatformen, fejlidentificerede to variables 
udfaldsrum, hvor der er en underestimering af risiko for dødsfald på 0.216-14.196 procentpoint 
(Moreau, 2022). Region Hovedstaden svarede på den beretning Therese Moreau og Frederik 
Kulager havde skrevet, efter deres analyse af algoritmen: ”Den konkrete gennemgang af samtlige 
opererede patienter med fejlbehæftet EuroSCORE har vist, at ingen patienter er blevet unødigt 
opereret.” (Moreau, 2022). Dette er et godt eksempel på, hvor stor betydning en menneskelig fejl 
kan have på en algoritmes output og skal bestemt undgås, når beslutningstagende algoritmer skal 
implementeres i sundhedssektoren. 
 
Selvom vi med denne case ved, at det er i fremstilling af denne algoritme hvor fejlen er lavet, er 
dette et eksempel på at lægerne uden tvivl, påvirkes da denne algoritme på lige fod med deep 
learning, skal fungere som et hjælpende værktøj. For hvor ligger ansvaret? Og kunne denne 
underestimering være forhindret, hvis algoritmen ikke var blevet implementeret?  
 
Fejl må selvfølgelig ikke have lov til at finde sted, men da det er mennesker der laver og modellere 
disse algoritmer, vil muligheden for sådanne fejl altid være til stede. Dog er det her, hvor 
testenheder som RAIT kommer til at have en afgørende rolle, for at teste og afprøve disse 
algoritmer, før en implementering overhovedet er på tale. Derudover skal måden hvorpå disse 
algoritmer bliver implementeret, medfølge en tydelig plan for denne transformation af arbejdsgange 
samt kommunikationsformer.  
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RAIT: Test af algoritmer med fokus på implementering  
Når RAIT erhverver sig deep learning algoritmer fra vilkårlige producenter, skal der laves mange 
aftaler imellem de to parter. RAIT’s nuværende strategi for test, af disse deep learning algoritmer, 
er at de har lavet deres eget datasæt, hvorpå de selv er i stand til at teste algoritmerne, og derefter 
holde dem op imod hinanden. Formålet er at teste, hvilke algoritmer der yder den bedste sensitivity, 
specificity og accuracy for det der ønskes svar på. RAIT har ikke en fast model for, hvordan de 
tester algoritmerne, så dette skal ses som den nuværende testtilstand (Raaschou, Bilag 5, 04:30). 
 
Formålet med at teste de her algoritmer, er at teste dem på egne patienter, da man sjældent kan få 
den performance som algoritmeproducenterne har. Grunden til dette er at producenternes tests, altid 
er under de mest optimale forhold. Som Henriette siger omkring disse forhold: “Det ligesom når 
bilfirmaerne siger at bilerne kan køre et eller andet på literen. Så ved vi alle sammen godt at det er 
ned ad bakke, på den uge hvor der er to torsdage og medvind” (Raaschou, Bilag 5, 6:20). 
Algoritmeproducenternes testforhold er desuden svære at få adgang til og det er derfor nødvendigt 
med den algoritme kontrol som RAIT foretager. Algoritmekontrollen skal også bidrage til at 
forbedre deep learning algoritmers performance i forhold til den lokale data. Deep Learning i 
sundhedssektoren er stadig så nyt at det er svært at sige, hvor meget der skal testes, før at 
algoritmen har været gennem en passende kontrol (Raaschou, Bilag 5, 6:48). 

Kommunikation 
Astrid Galsgaard præsenterer hendes hypotese om, hvordan at brugen af Ai vil have en effekt på 
radiologernes arbejdsliv således:” … en del af deres arbejde der handler om kommunikation vil 
ændre sig og det er både kommunikation internt, altså med hinanden, hvordan de sparrer med 
hinanden og hvordan de fremlægger til konferencer, men også den her nye type af kommunikation 
som er med AI.” (Galsgaard, Bilag 6, 8:28). 
 
Med kommunikation menes der i øvrigt udveksling af data, og hvor meget autoritet man tillægger 
AI’s output. I samarbejdet mellem en AI og en radiolog, vil der kunne opstå en form for hierarki i 
forhold til, hvilken ekspertise der kommer til at være den beslutningsdygtige. Bliver det radiologens 
lange universitetsuddannelse eller AI’s enorme kartotek af data? 
Måden hvorpå radiologerne arbejder sammen med AI, kan ende med at blive forskellig fra individ 
til individ. Her kommer fagidentitet til at spille en stor rolle. Den enkelte radiolog, vil med AI som 
hjælpeværktøj, komme til at tage stilling til, hvor stor en indflydelse de selv ønsker at AI skal have i 
deres diagnosticering af nyrekræft. En for stor indflydelse, vil kunne betyde at radiologerne, 
kommer til at føle at man mister agens i sit fag (Galsgaard, 2021). 
“Vores oplevelse af at have agens afhænger direkte af vores oplevelse af at have kontrol over vores 
handlinger og at disse har konsekvenser, som vi i vid udstrækning kan forudsige.” (Galsgaard, 
2021). 
 
Astrid understreger vigtigheden i at kommunikation allerede skal starte på ledelses plan. Ledelsen 
på de respektive afdelinger skal lære af, hvordan nye teknologier før hen har været med til at 
transformere, måden vi mennesker forstår og opfatter det udbytte vi kan få af en given 
transformation. ”Der har jeg en hypotese om, at det vi gør, det vil forandre den måde som 
radiologer sparrer med hinanden, man sparer måske også mindre fordi man bruger Ai til at 
validere eller korrigere. Men omvendt kan det også være at man begynder at tale, altså at det 
kræver et nyt sprog eller noget mere kommunikation mellem kollegaer, fordi at man netop skal tage 
AI’s bidrag med i kommunikationen” (Galsgaard, Bilag 6, 9:20). 
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Der er derfor brug for nogen tiltag, hvis AI skal implementeres. En form for guide for, hvordan man 
mest effektivt arbejder sammen med AI. Den optimale kommunikationsform mellem AI og 
radiologen skal derfor klarlægges, således at informationsudvekslingen, mellem de to parter er 
fyldestgørende. Hvis alle afdelingens radiologer arbejder efter samme kommunikationsmønster, 
med den eksisterende AI, vil det fjerne de komplikationer der potentielt kunne opstå mellem 
radiologer, hvis man havde en individuel og selvvalgt kommunikationsform. 
 
“Tilbage står ledelsen, med en opgave om at være tydelig over for sine medarbejdere, om hvad AI 
skal bruges til på arbejdspladsen - hvad er formålet med at AI implementeres; hvad er 
medarbejderens mandat når det kommer til inddragelse/ikke-inddragelse af AI i 
beslutningstagning; hvornår er det medarbejderens vurdering der vægtes højest og hvornår er det 
AI'’s” (Galsgaard, 2021). 
 
Deep learning til billede diagnostik om 20 år  
Som beskrevet i vores metode afsnit benytter vi os af UCDDL. UCDDL’s fase 5 omhandler en 
udvidet testning af de deep learning modeller der er fremstillet. Kigger vi på, hvordan en komplet 
implementering af disse algoritmer potentielt vil se ud om 20 år, må vi kigge ind i, hvilke iterationer 
der skal være fortaget fra det forskningsstadie det er på nu.  
De tydeligste iterationer vil omhandle at teste algoritmerne med markant større datasæt. Disse 
datasæt skal inkludere data fra en lang række forskellige patienter. Algoritmerne skal trænes i en 
sådan grad, at de vil præsentere resultater der er på et højere niveau end radiologer, før at deres 
outputs validitet vil kunne automatisere denne analyseproces.  
 
Vi spurgte Henriette ind til deep learnings rolle i sundhedssektoren om 20 år.  
Hun præsenterede en fremtid, hvor brugen af AI var blevet normaliseret i en sådan grad, at det ville 
være en fast del af det diagnosticerende forløb, i samme grad som andre teknologier bruges. ” Man 
havde jo heller ikke tænkt for 100 år siden, at man som læge skulle have hjælp af alt mulig 
teknologi, når man skulle diagnosticere en patient, men det gør vi jo helt som det mest naturlige i 
verden...” (Raaschou, Bilag 5, 19:03).  
 
Derudover forklarer Henriette at håbet er, at AI kan fungere i en god infrastruktur med gode 
testforhold. AI kan være behjælpelig med den mangel på ressourcer ift. Speciallæger, som vi står 
overfor i dag. Måden hvorpå disse algoritmer skal fremstå, skal være i et tæt samarbejde mellem 
sundhedsvæsenet og industrien der producerer dem, med testenheder som RAIT som bindeled. 
Mere specifikt, præsenterer Henriette en fremtid, hvor flere af de manuelle repetitive opgaver, 
bliver udført af algoritmerne, således at lægerne i stedet kan fokusere på de mere komplekse 
arbejdsopgaver. ”Algoritmer kan tage nogle af de lette manuelle opgaver så radiologer ikke skal 
bruge hjernekapacitet og dyre læge timer...” (Raaschou, Bilag 5,18:34). 
Derudover skal denne mindskelse af manuelle opgaver, frigive tid til at lægerne kan sammenføre de 
resultater og svar, som de forskellige teknologier samt algoritmer ender ud med.  
 
Astrid mener ligeledes, at AI om 20 år har en mere fremdrevet rolle, og vil løse flere opgaver. Især 
de repetitive opgaver vil blive automatiseret, som Henriette nævnte tidligere. Hun sætter også fokus 
på, at en mulig udvikling kan indebære, at nogle af de mere kognitive krævende opgaver på sigt, 
ville kunne automatiseres af AI algoritmer. Men understreger at en ting er sikkert, AI vil med tiden 
fylde mere og mere. ”Fra dette psykologfaglige perspektiv, bør AI’s funktion og formål i stedet 
beskrives som augmenterende intelligens fremfor kunstig intelligens.” (Galsgaard, 2021). 



S2224791077 
 

 32 

Konklusion 
Vi har i dette semesterprojekt arbejdet ud fra følgende problemformulering: 

Hvordan vil implementeringen af deep learning algoritmer fungere i og forandre diagnoseforløb 
for nyrekræft? 

 
Denne problemformulering har dannet forskningsramme for vores udarbejdelse af denne rapport. På 
baggrund af dette, kan vi konkludere at det billeddiagnosticerende område er i hastig vækst og har 
været genstand for stor udvikling. Det er af vores og eksperternes opfattelse, at implementering af 
AI i radiologisk praksis, vil have potentialet til at aflaste radiologernes arbejdspres, uden at gå på 
kompromis med diagnosticeringen. For at undgå at gå på kompromis med diagnosticeringen, er det 
afgørende at radiologerne ser AI som en non-human assistent eller hjælpeværktøj, altså en kollega 
frem for en konkurrent.  
Analysen af vores udvalgte forskningsstudier har tydeliggjort, hvor gode resultater der allerede er, 
ved brugen af deep learning med CNN til billede klassificering af tumorer på nyrerne. Disse 
resultater mener vi, tydeligt understreger det store potentiale, der er for at modellere deep learning 
algoritmer, på en sådan vis, at disse ville kunne automatisere udvalgte opgaver inden for 
radiologien. I dette forskningsfelt eksisterer stadig mange hypoteser, og det vil derfor være 
nødvendigt at iterere implementeringen til den er succesfuld. 
 
For at det store potentiale kan udnyttes, mener vi, eksperterne og de to forskningsstudier, at det er 
afgørende med yderligere tests af flere algoritmer, så disse præsterer på et niveau der overgår 
radiologernes og er tilpasset den lokale data. Vi mener at denne data bør fremlægges for 
radiologerne, således at det kan bidrage til at styrke deres tillid til teknologien. Det er samtidig 
vigtigt at det bliver kommunikeret på en måde, der understreger at disse tiltag ikke sker for at 
erstatte, men blot frigive ressourcer samt skabe et arbejdsmiljø, hvor radiologernes ekspertise kan 
bruges til at frembringe et overordnet bedre sundhedssystem.  
Der skal med sådan en implementering, være særligt fokus på at skabe et fælles sprog blandt 
faggrupperne, så der strømlines en opfattelse af gensidig tillid og forståelse. Det fællessprog bør i 
fremtiden allerede læres i radiologernes uddannelse, således at teknologiens mekanismer og 
processer står klart. Dette vil betyde at man gør deep learning til en del af deres fagidentitet, fremfor 
at udfordre den.  
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Perspektiverende refleksioner 
Vi har afgrænset os til at arbejde med radiologernes samarbejde med AI. I UCDDL’s fase 1 kunne 
det have været relevant at lave en ANT-analyse til at forstå, hvordan alle aktørerne har indflydelse 
på, og påvirkes af implementeringen af deep learning algoritmer.  
Herunder ville man komme ind på patienternes rolle og andre faggrupper med forbindelse til det 
diagnosticerende forløb.  
I forhold til patienterne, ville det være spændende at inkludere deres aspekt og analysere deres tillid 
til AI. Dette ville man ville gøre i forhold til iterationerne, efter man har implementeret deep 
learning.  
Det kunne også være interessant at få indsigt i kodnings-delen hos algoritmeproducenterne, for at 
skabe en dybere forståelse for deep learnings fundamentale kodegrundlag. Dertil ville en 
undersøgelse af, hvilke programmører der modellerer disse algoritmer også være interessant.  
Med den stigende interesse for deep learning, betyder det også at der opstår et helt nyt marked for 
algoritmeproducenterne. Det kunne være interessant at afdække, hvordan den konkurrence 
udfoldede sig og følge hvad man som producent gør for at overgå sine konkurrenter. 
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