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Abstract 

This project is about the potential advantage and consequences, that machine learning could have in 

the Danish health care system. The focus is prediction of patient absenteeism which we will shed a 

light on, through our own machine learning model, In connection with a literature analysis.  

The literature analysis is made, due to the load of experiments and surveys already made on the topic. 

One of the scientific articles that we are working with, is an experiment about the specific topic of 

our project prediction of patient absenteeism through machine learning.  
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In the project there will  be introduce theory about machine learning and subcategories as supervised 

learning, random forest, ensemble learning etc. which is important knowledge, in the context of the 

machine learning prototype, that we are going to create.  

Finally, we are going to discuss the approach to machine learning in the Danish health care system 

and other solutions to prevent patient absenteeism. Furthermore, we will share our experience and 

results of our own model, which will lead to conclusions in relations to our project.  

These conclusions will t hen be discussed and compared in context with other examples of possible 

solutions, to shed a light on the ideas validity.  
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Indledning  

Ifølge Mette Zander, overlæge på diabetesambulatoriet på Bispebjerg hospital, er der en sammen-

hæng mellem, at de patienter der ikke dukker op, også er dem der får flere komplikationer. Ikke nok 
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med det, koster det samfundet utrolig meget. Et skøn fra direktionen på Bispebjerg hospital, lyder på, 

at udeblivelser koster i omegnen af 40 millioner kroner årligt (Flemming & Nielsen, 2015). 

 

Trods det er et problem, der I ovenstående artikel blev nævnt tilbage I 2015, har der ikke været en 

udvikling I en positiv retning og patientudeblivelser er fortsat et problem. Det er I den forbindelse, at 

machine learning kommer ind I billedet. Machine learning er en af de mest lovende teknologier men-

nesket har arbejdet med og også indenfor sundhedsvæsenet gror idéen, om at machine learning kan 

gavne og aflaste det I forvejen pressede sundhedspersonale.  

 

I 2020 udarbejdede Christopher H. Gyldenkærne i samarbejde med Jesper Simonsen, Troels Mønsted 

og Gustav From en videnskabelige artikel om machine learning som hjælpemiddel til forudsigelse af 

udeblivelser i sundhedsvæsenet. En teknologi som skulle effektivere og kvalitetssikre sundhedsper-

sonalets ressourcer, ved at forudsige hvilke patienter der potentielt vil udeblive, som kan lede til en 

forebyggende metode såsom SMS-påmindelser (H. Gyldenkærne, Simonsen, Mønsted, & From, 

2020). 

Det viste sig dog, at de algoritmer systemet arbejdede ud fra, ikke virkede nær så godt i praksis som 

i teori. Artiklen lægger op til flere årsager og dem er vi motiverede for at dykke ned i. Vi vil undersøge 

hvilke effekter der er skyld i, at algoritmen ikke fungerer bedre i virkelige omstændigheder, til trods 

for at det i teori tegnede godt. Ydermere bliver Machine Learning anset som fremtidens teknologi, da 

det blandt andet kan komplettere flere sektorer, herunder sundhedsvæsenet, men hvordan stemmer 

det overens med pågældende case? Og det gør os nysgerrige på, hvordan machine learning påvirkes, 

af den data som registreres i det.   

Vi vil kigge på hvordan idéen om machine-learning har påvirket sundhedsvæsenet og hvordan det på 

forskelligvis har været forsøgt implementeret. Vi vil prøve at forstå de mulige udfordringer, og vi vil 

prøve at forstå konsekvenserne, ved en sådan implementering i sundhedsvæsenet. For at kunne det, 

vil vi udarbejde vores egen model til bedre at forstå problematikken og til at kaste lys på udfordrings-

punkterne, som artefaktet står overfor.  
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Problemfelt 

Vores udgangspunkt i projektet vil være teknologien, machine learning, og hvordan data påvirker 

den, da det kan gøre os klogere på hvordan machine learning fungerer og vigtige faktorer at have med 

i en eventuel udvikling. Disse årsager, samt at det vil kræve utrolig meget at strømline den data som 

sundhedspersonalet udfylder, har vi besluttet ikke at lægge vores fulde fokus på en organisationsæn-

dring, men snarere en grundlæggende forståelse af teknologien, dens muligheder og udfordringer.  

For at få en dybere forståelse for machine learning i sundhedsvæsenet, vil vi dykke ned i teori om 

machine learning. Derudover skal vi have kendskab til det system som sundhedspersonalet arbejder 

i, EHR (Electronic health records), for herefter at benytte teori om EHR optimization. Årsagen til 

teori om optimering af sundhedssystemet, er for at finde frem til fordele og konsekvenser med im-

plementering af machine learning og målet om strømlinende data i sundhedsvæsenet.  Når teori om 

machine learning er på plads, vil vi gå i dybden med teknologien ved at producere vores egen machine 

learning algoritme, der kan lave en forudsigende model.  

Der vil i projektet tages afsæt i resultater fra tidligere eksperimenter og videnskabelige artikler på 

området, som gøres gennem et litteraturstudie.  

Semesterbindingen 

Vores valgte teknologi er en machine learning algoritmen, der kan producere en model, som kan 

benyttes til at forudsige patient-udeblivelse i sundhedsvæsenet. Derfor er projektet forankret i dimen-

sionen Teknologiske systemer og artefakter.  

Vi har valgt rammeværktøjet trinmodellen, som er en guideline til hvordan teknologien eventuelt kan 

analyseres. Vi har valgt dette rammeværktøj da det giver god mening ift. vores teknologi, som kan 

analyseres og beskrives derudfra. I projektet er der lagt stor vægt på teori om machine learning, da 

det er fundamentet for forståelsen af teknologien.  

Da machine learning i sig selv er en bred vifte af muligheder, algoritmer. Vil vi tage udgangspunkt i 

den algoritme, som Christopher H. Gyldenkærne har udarbejdet, i forbindelse med en analyse af tek-

nologien, ud fra teori om machine learning og et litteraturstudie, på baggrund af videnskabelige ar-

tikler på området.  
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Vi forankrer også projektet i STS, da vi kommer ind på spørgsmål omkring samarbejdet mellem 

mennesker og teknologi. Det etiske omkring forventningerne til sundhedspersonalets samarbejds-

vilje, i forbindelse med optimeringen af dataindsamling og muligheden for machine learning i sund-

hedsvæsenet.  

 

Problemformulering  

Hvordan kan machine learning benyttes, til forudsigelse af patient-udeblivelse og hvilke udfordringer 

kan implementeringen medføre? 

 

Arbejdsspørgsmål 

- Hvorfor er patientudeblivelse et problem?  

- Hvilke algoritmer indenfor machine learning bliver der brugt, og hvordan fungerer de?  

- Hvordan fungerer dataindsamling i sundhedsvæsnet, og hvad er konsekvenserne?  

- Har artefaktet været succesfuldt i sit mål, og hvordan sammenlignes det med andre løsninger 

på problemet i sundhedsvæsnet? 

 

Metoder 

Vi vil i dette afsnit komme ind på de metoder, som vi gennem projektet vil benytte. Ydermere vil vi 

i dette afsnit præsentere trinmodellen. Vi er opmærksomme på, at trinmodellen I sig selv ikke er en 

metode. Dog vil vi blive inspireret af trinmodellen til at analyserer teknologien og for at få en ind-

sigtsrig forståelse af teknologien. 
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Lit teraturstudie  

Gennem forskningsartikler, vil viden samles ud fra videnskabelige undersøgelser. Der vil på bag-

grund af resultaterne fra undersøgelserne, kunne drages en stærkere konklusion, end enkelte under-

søgelser ville kunne. Empirien som anskaffes gennem studiet, vil blive benyttet til besvarelse af ar-

bejdsspørgsmålene: Hvorfor er patienters udeblivelse et problem? Og Hvordan fungerer dataind-

samling i Sundhedsvæsenet, og hvad er konsekvenserne? 

  

Da der allerede er mange undersøgelser i feltet om patientudeblivelse, konsekvenser heraf og regi-

strering af dataindsamling, er det væsentligt at tage udgangspunkt i forskningsartikler herom.  

  

Litteraturstudiet i denne rapport, vil være en sammenfatning af resultaterne fra tidligere studier om 

machine learning med henblik på forudsigelse af patientudeblivelser, samt dataregistrering i sund-

hedsvæsenet.  

  

Der vil blive taget udgangspunkt i følgende forskningsartikler:  

  

-       PD and The Challenge of AI in Health-Care, Christopher Gyldenkærne, Jesper Simonsen, Troels 

Mønsted og Gustav From.  

-       Bridging the òlast mileò gap between AI implementation and operation: ñdata awarenessò that 

matters, Federico Gabitza, Andrea Campagner og Clara Balsano, 2020.  

-       Challenges in user-driven optimization of EHR: A case study of a large Epic implementation in 

Denmark, Jørgen P. Bansler, 2021 

 

Trinmodellen 

Trinmodellen består af 6 trin, (1) Teknologiers indre mekanismer og processer (2) Teknologiers ar-

tefakter (3) Teknologiers utilsigtede effekter (4) Teknologiske systemer (5) Modeller af teknologier 

(6) Drivkræfter og barrierer for udbredelse af teknologier. Vil vi i forbindelse med vores projekt kun 

bruge 2-3 af disse trin, da vi vurderer det er de mest relevante. Trinmodellen er en model som Niels 
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Jørgensen har skrevet i hans artikel ï Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en teknologis indre 

mekanismer og processer (Jørgensen, 2020). 

I vores projekt vil vi have stor fokus på de utilsigtede effekter af en allerede eksisterende algoritme. 

Vi kommer til at analysere hvordan algoritmen fungerer og hvilke utilsigtede effekter denne algoritme 

har. Analysen af teknologien, vil også give os et bedre bekendtskab til teknologiens indre mekanismer 

og processer, samt dens drivkræfter og barrierer. Alt i alt vil dette rammeværktøj hjælpe os til at 

arbejde struktureret, når vi skal få en forståelse for teknologien og hvordan den fungerer. 

 

Indre mekanismer og processer  

For at forstå teknologien og hvordan den fungerer, giver det mening at dykke ned I de indre meka-

nismer og processer af teknologien. Vores plan er at analysere en eksisterende algoritme indenfor 

machine learning og derved få dybere forståelse for teknologien (Jørgensen, 2020). 

 

Udvælgelse af relevant litteratur 

Vi har været inde på forskellige hjemmesider for at få en forståelse af vores problem generelt. Vi har 

også læst relevant materiale i forhold til vores teoretiske overvejelser, dette har vi gjort ved at finde 

artikler og derefter gå ned i kildehenvisningerne og læst den primære litteratur for at få en mere 

dybdegående forståelse af vores udvalgte metoder og teorier. 

 

Teori 

I dette afsnit vil vi introducere vores valgte teori, vi har tænkt os at anvende for at svare på vores 

problemformulering bedst muligt. Vi kommer ind på emner såsom machine learning, hvor der rede-

gøres, og gives kontekst.  
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Machine Learning 

Da vores projekt i stor grad handler om machine learning har vi valgt at gøre rede for hvad machine 

learning er. Dette vil blive beskrevet i dette afsnit, samt de vigtigste punkter. 

Machine learning er en generel løsningsmetode, der gennem automatiske undersøgelser af data trænes 

eller tilpasses, i forhold til det specifikke problem. Det kan være relevant, hvis ikke der er en god 

løsningsmetode i forvejen, og problemet er let overførlig til macine learning. Det kan også være, 

under en allerede velafprøvet løsningsmetode, at en bestemt automatisk løsning indenfor læring giver 

gode resultater (Christiansen, 2022). 

Det kan være en fordel at anvende machine learning til sådanne formål, da det kan simplificeres og 

gøres nemmere at håndtere. Dataindsamling foregår oftest i et system, som renser og omdirigerer 

dataen videre til en stor database, hvorefter dataen benyttes. Machine learning er et artefakt og navnet 

blev opfundet af Arthur Samuel i 1959.  Han blev kendt for sin òdamò algoritme. Han mente at det 

var en vigtig udvikling i spillet, så der kunne tillæres nye teknikker og taktikker. 

Machine learning består af en algoritme, som er udviklet til at løse bestemte problemer. Algoritmer 

har egenskaben til at kunne lære af erfaring, under tilstrækkelig træning. Dette kan eksempelvis ske 

ved klassifikationen af enheder. Hvor teknologien trænes til at kende forskel på A, B, C og D og 

derefter vælger den mest hensigtsmæssige løsning.  

 

Supervised Learning 

I dette afsnit vil vi redegøre for supervised learning. Dette er en underkategori indenfor machine 

learnings mange grene af kategorier. Dette mener vi er relevant til at kunne besvare vores problem-

formulering. 

Supervised learning er en specifik metode indenfor machine learning. Supervised learning går ud på 

at lære en funktion der mapper dit output, på baggrund af dit input. Det vil sige at algoritmen, skal 

lære at forudsige det rigtige output ud fra det tildelte datasæt. Dette gøres ved at fodre algoritmen 

med en masse træningsdata derved træne modellen. Derefter fodrer man algoritmen med testdata, og 

så kan der evalueres på modellen præcision. Det er vigtigt at denne type algoritme assisteres, da den 

ikke er selvkørende og har brug for at blive fodret med datasæt, som den kan evaluere på. Den data-

mængde man har, bliver fordelt på henholdsvis træning og testsæt. Hvis der besluttes at 100% af 
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datamængden, skal bruges til at evaluere algoritmen, bliver algoritmen for god til lige præcis den data 

du fodrer den. Derfor kan det være en fordel at bruge noget af sit datasæt som valideringssæt. Vali-

deringssættet er data som hverken er træning eller testdata, men bruges til at validere datasættene og 

kan derfor bruges igen til at optimere din algoritme yderligere (Mahesh, 2019). 

 

Beslutningstræer 

I dette afsnit vil vi redegøre for beslutningstræer, som er en undergren indenfor supervised machine 

learning. Da det er relevant for vores projekt. 

Beslutningstræer er en simpel måde at forudse hvad et givent udfald er, på baggrund af forskellige 

attributter. Attributterne kunne være forskelligt data om mennesker, eksempelvis òer personen over 

160cm hßjò. Der kan være flere hundrede attributter i et beslutningstræ. Når engang alle de forskellige 

attributter er nået igennem, vil maskinen tage en beslutning ud fra udfaldet af attributterne. Dette er 

en god måde for en meget nem grundforståelse, af hvordan en algoritme kan bestemme ud fra for-

skellige datapunkter (Norvig & Russell, 2010). 

Dette kommer naturligt for vores projekt, da vi enten gerne vil indsamle eller finde allerede eksiste-

rende data, som vi kan fodre til en eventuel algoritme. 

 

Ensemble learning 

Vi har valgt at redegøre for ensemble learning, da denne undergren af machine learning ligger i tæt 

forbindelse med boosting, som vi kommer ind på i senere afsnit. 

Ensemble learning er en proces hvor flere modeller bliver genereret og kombineret til at løse bestemte 

dataoptimeret problemer. Ensemble learning bliver brugt i forbindelse med optimering af allerede 

eksisterende modeller, dette kan enten være ved at optimere udfaldet eller minimere chancen, for at 

din model har et forkert output. Andre ting som ensemble learning kan hjælpe med, er at vælge de 

optimale features til din model, fusionere data, inkrementel læring og fejl-rette (Mahesh, 2019). 

Det er altså en metode, hvorpå du kan optimere din udarbejdede model, til enten at blive bedre eller 

at minimere chancen for et forkert output. 
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Boosting 

Indenfor ensemble learning findes underkategorien boosting. Boosting er en metode til at gøre dine 

modeller bedre. Der findes både weak- og strong-learners. Weak-learners er beslutningstræer (algo-

ritmer) som er mindre præcise, strong-learners er det modsatte, de er normalt dybere og mere nøjag-

tig. Målet med boosting er at lave en weak-learner om til en strong-learner. Dette kan gøres ved at 

sætte flere forskellige weak-learners sammen og lave én samlet algoritmer (Mahesh, 2019). 

 

Confusion matrix 

Confusion matrix er en metode indenfor machine learning og forudsigende analysering. Det bruges 

til at få et overblik over ens data, efter klassifikation og test af datasæt. 

Confusion matrixen er inddelt i 4 klassifikationer, true positive (TP), false positive (FP), false nega-

tive (FN) og true negative (TN). Når der laves algoritmer som skal kunne forudsige noget, er det 

vigtigt at den bliver bedre til at forudsige flere true positive og true negative, end false positive og 

false negative. Det er fordi hvis den gætter FP eller FN, så har den gættet forkert. 

På baggrund af disse tal, kan der udregnes en accuracy af ens algoritme. Denne accuracy kan være 

repræsentativ for algoritmen, på det specifikke datasæt. For at undgå dette kan der bruges en k fold 

cross validation, som vi kommer ind  (Fawcett, 2005). 

K fold cross validation 

I dette afsnit vil vi redegøre for k fold cross validation. Årsagen bag, er at det er en metode vi selv 

anvender, i forbindelse med udarbejdelsen af vores egen algoritme. 

Cross validation er en måde hvorpå de bedste parametre kan findes til en machine learning algoritme. 

Det nytter ikke noget at algoritmen bliver god på et datasæt, så kan den ikke bruges i virkeligheden, 

da den ikke kan forudsige den nye data. Derfor laves der cross validation. Cross validation går ud på 

at holde sin model mod et testsæt, som kan være taget ud fra det originale datasæt. Vi har valgt at 

bruge sklearn plug-in til Python. Det har vi gjort fordi sklearn kan dele et dataset op i test og træ-

ningssæt ganske tilfældigt. 

I og med at det er begrænset hvor meget data der kan trænes på, bruges metoden k fold cross valida-

tion. Ved denne metode bliver træningssættet delt i ôkô som er lige store dele af træningssættet og 1 
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af disse sæt bliver kaldet en folder. Modellen bliver derefter trænet og holdt op imod flere forskellige 

foldere. Derefter bliver de bedste parametre fundet og når den har valideret mod alle de forskellige 

foldere, kommer den sidste evaluation. 

K-fold sørger for at der altid er 1 del af træningssættet der bliver til testsæt, dette gør den som også 

kan skrives sådan: k = n de mest anvendte antal foldere er 3,5 eller 10. og den forudsigende funktion 

anvender k ï 1. Dette gør den fordi den udelader et fold, som testsæt for ikke at overtræne (scikit-

learn, scikit-learn, 2022). 

 

EHR-Optimization 

EHR-optimization er en metode, som løbende skal kunne imødekomme den konstante udvikling af 

teknologier og de skiftende krav fra hospitaler og sundhedspersonalet. EHR er bygget op omkring et 

brugerdefineret system, hvori en læge med træning i programmeringsudvikling løbende skal rette 

ineffektive metoder og sikre patientsikkerheden, så det er bedre tilpasset EHR til det kliniske work-

flow. Ideen er at få lægernes erfaringer i EHR-Systemet til at forbedre systemet. Målet er at få dem 

der arbejder med EHR til hverdag, til at selv finde ideer og løsninger der kan forbedre systemet, og 

derved skabe et bedre workflow. Det giver mulighed for brugerne selv kan udvikle på det system, de 

selv bruger til hverdag. Det gør at der kan tages hånd om de væsentlige problemer og på den måde 

øges effektiviteten og produktiviteten. Det er også vigtigt at den data systemet bliver trænet med, er 

den rigtige data, og ikke data der kan skabe forkerte klassifikationer (Bansler, 2021). 

 

XGBoost I kontekst 

Her vil vi redegøre og beskrive brugen af XGBoost, i den videnskabelig artikel òIMPLICATIONS 

FOR SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF PREDICTIVE MODELLING IN A HEALTHCARE 

SETTINGò (H. Gyldenkærne, Simonsen, & From, Implications for succesful implementation of 

predictive modelling in a healthcare setting, 2019). Dette gør vi, for at få klargjort hvilken machine 

learningsalgoritme der er blevet brugt, som mulig løsning på patientudeblivelse i sundhedsvæsenet. 

Vi vil også gå igennem, og redegøre for nogen af de andre algoritmer, da det både forklare og sætter 

XGBoost i kontekst.   
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Vi vil starte med at gå igennem den konkrete udvikling, samt resultatet af algoritmen beskrevet i 

artiklen. 

Denne model blev specifikt lavet ud fra EHR- data fra Bispebjerg Hospitals endoskopi afdeling. Da-

tasættet skulle dog igennem flere iterationer før det kunne bruges til at træne algoritmen, da hospita-

lets EHR-data aldrig var blevet brugt til ML-udviklinger tidligere. Derudover var der ikke var mulig-

hed for udvinding af samlet data, da det for eksempel skulle trækkes ud af individuelle administrative 

databaser, som der bliver skrevet i artiklen: òGiven our case hospital, where such Data science me-

thods had never been applied, we identified a need to enrich and support the project with a more 

democratic IT-development method to align interest-partnersò (H. Gyldenkærne, Simonsen, & From, 

Implications for succesful implementation of predictive modelling in a healthcare setting, 2019). 

Efter et samarbejde med medarbejderne og 8 iterative datasæt ekstraktioner, blev det til  et datasæt af 

2440 observationer fra Bispebjergs kliniske afdeling, som kunne bruges til at træne algoritmen, da 

det stemte overens med de parametre, der er nødvendige for en fyldestgørende og akkurat model. 

 

Denne data blev herefter brugt til at træne en algoritme til at forudsige patientudeblivelse. Datasættet 

blev opdelt i test og træning set (80/20) (H. Gyldenkærne, Simonsen, & From, Implications for 

succesful implementation of predictive modelling in a healthcare setting, 2019). Det er vigtigt at op-

dele trænings- og testsæt, da man uden dette vil løbe ind i en mulig overfitting, altså at algoritmen 

kun kan give akkurate outputs ud for træningssættet. Dataene bliver også indlagt i overensstemmelse 

for parameteren i XGBoost (Chen & Guestrin, 2016) samt optimeret for 5-cross-validation 

(Rodriguez, Artiz, & Lozano, 2009), over ordnet redegørelse for XGBoost kommer længere nede i 

afsnittet.   

Resultatet af den bedste algoritme kan ses her under, samt den grundlæggende vurdering af den gi-

vende algoritme. Den har et godt grundlag, samt høj nøjagtighed. Dette kan ses ved at den forudså 70 

% procent af alle patienternes der ikke dukket op, og kunne forudse 97% af alle patienter der dukket 

op. 

 Denne artikel og dette 

konkrete træningsek-

sempel er et af ud-
(H. Gyldenkærne, Simonsen, & From, Implications for succesful implementation of predictive 

modelling in a healthcare setting, 2019) 
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gangspunkterne for vores projekt. For at forstå de problemer der er med denne metode, som der bliver 

omtalt i artiklen (H. Gyldenkærne, Simonsen, & From, Implications for succesful implementation of 

predictive modelling in a healthcare setting, 2019) og for at have den grundlæggende forståelse, til  at 

vurdere ML-moddelen kontra andre. Det leder os videre til redegørelse, samt sammenligning og vur-

dering af: Random Forest, Gradient Boosting og XGboost. 

 

Random Forest 

Random forest er en ensemblelearning metode, der bliver brugt indenfor klassifikation og regression. 

Den opnår resultater ved at konstruere en stor mængde beslutningstræer, og så derefter drager beslut-

ninger ud for træernes gennemsnitlige vurdering. Ved klassifikationsopgaver bliver outputtet bestemt 

ud fra, hvad de fleste træers valgte klasse er. I regressionsopgaver findes svaret ved at tage gennem-

snittet af tæernes output og returnere dette, til at få svaret (Ho, 1995). 

Random Forest prøver at overkomme den manglende generalisations nøjagtighed, der opstår når der 

skabes enkelte komplekse træer, ud fra metoder, som eksempel hvis: Central axis projection, og Per-

captron training (Ho, 1995) som Tin Kam Ho skriver: òBoth tee-growing methods are able to grow 

complex trees that perfectly classify the traning data. Yet becoause of the biases of the particular 

ways in which the hyperplanes are chosen, the generalization accuracy is rarely as goodò. 

 Random decision forest løser problemet med beslutningstræers tendens til at følge deres trænings 

sæt for meget, og der for have for svært ved at komme med akkurat output for nyt testdata, aka 

òoverfittingò (Hastie, Tibshirani, & Friedman, 2009). 

 

Gradient Boosting 

Gradient Boosting arbejder ud fra konceptet: at en weak learner kan blive forbedret.  

Hvor vi før havde en skov af svage hypoteser (weak learners), hvor vurdering blev valgt ud fra hvil-

ken klassifikation flest træer havde som output, bruger Gradient boosting, i stedet, en form for filtre-

ring. Det handler her om at effektivisere algoritmen, ud fra outputtet. Måden det gøres på, er ved at 

bruge Gradient Decent Algorithm (Kwiatkowski, 2021), her kunne der dykkes ned i matematikken, 

men da målet for dette projekt, er at give en generel forståelse, anser vi det ikke som nødvendigt. 
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Det Gradient Boosting gør, er at finde ud af hvilket weak learners, der underperformer, og derefter 

producere flere træer, weak lerners, ud fra Gradient Decent Algorithmôens svar, for at forbedre mo-

dellens endelige output. Så det en model, der har fokus på løbende effektivisering af algoritmen, som 

Leslie valiant skriver: ñThe idea is to use the weak learning method several times to get a succession 

of hypotheses, each one refocused on the examples that the previous ones found difficult and misclas-

sifiedñ (Valiant, 2013). 

 

XGBoost 

XGBoost er en populær og ekstrem effektiv implantation af Gradient Boosting. Det er et open-sour-

ceprojekt, der blev udviklet af Tianqi Chen (trivialfis, 2022). Modellen er blevet ekstrem populær 

blandt vindere på data videnskabsplatformen Kaggle, som der kan ses på listen over hvilke vindere 

af konkurrencer, der har brugt XGBoost (Trang, 2022). 

Dette giver også et godt indblik ind i effektiviteten og kvaliteten af modeller, som algoritmen kan 

producere. Den største forskel på XGBoost og andre Gradient Boosting modeller er for eksempel, at 

loss functionôen skal være valgt ud fra hvilken problemtype, indenfor prædiktiv modellering der ar-

bejdes med, på sammen måde som der gøres når der arbejdes med neurale netværker indenfor deep 

learning. Tianqi Chen skriver selv hvad forskellen er på Gradient Boosting og XGBoost som svar til 

et spßrgsm¬l p¬ Quora: òThe name xgboost, though, actually refers to the engineering goal to push 

the limit of computations resources for boosted tree algorithms. Which is the reason why many people 

use xgboostò. (Farrelly, 2018). 

 

XGBoost er klart den mest brugte, og den mest effektive machine learnigns model, til netop vores 

problem, det også den eneste anden algoritme der er blevet brugt til at takle det. Derfor giver den god 

mening, at det er denne algoritme vi vil prøve at producere.  

For at forstå teknologien, og for at finde problematikkerne ved dette teknologiske artefakt.   
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Analyse af vores XGBoost algoritme  

Her går vi igennem vores forsøg på at lave en XGBoost algoritme, for at kunne forstå svaghederne og 

fordelene, ved brug af machine learning, når det bruges til forudsigelse af patient udeblives. Vi vil 

efter følgende også diskutere og konkludere om vores model er succesfuld, og om det er en indikator 

for mulig implementering i sundhedsvæsnet. 

Gennemgang 

Modellen blev skrevet i et Jupyter notebook environment i Visual Studio Code, hvor sproget er en 

Anaconda 3 installation af Python. Processen begyndte med at importere de værktøjer vi havde brug 

for til udviklingen af vores program. 

Her er listen over dem. Forklaring om hvad de gør komme løbende, som det bliver relevant. 

 

Figur-1 

Datasæt og optimering 

Inden vi kunne komme i gang med at lave modellen, skulle vi optimere datasættet så XGBoost kunne 

forstå det. For eksempel ved at fjerne irrelevant data og rette fejl. 
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Datasættet vi tager udgangspunkt i, er blevet fundet igennem Kaggle og er lavet af Aquarela Advan-

ced Analytics (JoniHoppen, 2022) det består af 110.527 læge tider, hvor der er 14 associeret variabler, 

som kan ses her under. 

Figur-2 

Her vil vi pointere, at òNoò i òNo-showò alts¬ betyder at patienten dukkede op til sin tid. 

Før vi kunne begynde med optimering af data, indlæste vi datasættet i panda, og gemte det i variablen 

df.  Pandas som i vores kode har variablen pd. er et enormt godt redskab til at læse og optimere data, 

i dette tilfælde læser det en CSV-fil . Se figur-1 

Vi lavede et eftertjek, med formålet: at se om datasættet blevindlæst ordentligt, ved at bruge funktio-

nen df.head() se figur-2 for output. 

 

Figur-3 

Derefter gik vi i gang med at optimere datasættet. Vi startede, ved brug af pdôs drop-funktion, til at 

fjerne Patientid og AppointmentID da disse variabler vurderes ikke relevant for den færdige model. 
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Herefter rettede vi variablen Age da der forekom en negativ værdi, dette betød enten at patienten var 

under 1 år eller også var det en fejl. Uanset hvad, fjernede vi det og andre fejl af samme stil, ved brug 

af en simpel Array rettelse, og derefter tjekkede vi at det virkede, ved brug af pdôs-Unique-funktion. 

Se øverst i figur-4 for output. 

Da det var klaret, lavede vi mindre rettelser i datasættet, så der ikke var mellemrum i variablen Ne-

ighbourhood. XGboost kan sagtens håndtere mellemrum, men for at vi kunne visualisere vores be-

slutningstræ til slut, havde vi brug for at udskifte mellemrummet med en bindestreg. Dette gør vi ved 

hjælp af pdôs-replace-funktion. Se figur-3. 

Efter det, havde vi brug for at ændre ScheduledDay og AppointmentDay, da de var skrevet som date-

time, som XGboost ikke kan forstå. Der brugte vi pd og np til at encode alle variablerne i de to arrays 

til int64, se figur-3. derefter tjekkede vi efter, at alt var gjort rigtigt, ved at printe både dtypes og 

df.head(), outputtet kan ses nederst herunder: 

        

Figur-4 

Som det kan ses ovenover, er der stadig nogen af variablerne der har data typen: object. Det skulle vi 

ændre da XGboost ikke kan forstå dette. Vi startede med at ændre Gender og Neighbourhood, da de 

indeholder variablerne vi skulle bruge til inputtet, når vi træner modellen, som i dette tilfælde bliver 

beskrevet som X. 
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Vi ændrede de to Arrays ved at lave dataet om til binærdata. Den nemmeste metode til at gøre dette, 

er ved hjælp af One-Hot-Encoding. OHE, bruger vi i dette tilfælde til at ændre de to arrays, Gender 

og Neighbourhood, fra arrays med tekst data, til en masse kategorier, hvor bestemmelsen for om en 

patient ligger under kategorierne, er en binær variabel (1/0). Dette bliver gjort med en pd-funktion: 

get_dummies, som kan ses i vores eksempel herunder: 

 

Figur -5 

Dog inden vi gjorde dette, blev vi nødt til at kopiere variablerne for de datasæt, der skulle fungere 

som før nævnte input. Det blev gjort ved brug af pdôs-drop-funktion, hvor vi i stedet for at gemme 

ændringen (inplace=True), bare kopierer den og gemte den under en ny variabel, som vi så kunne 

bruge til OHE. 

Vi gemte vores nye data, uden y, under variablen X_encoded, printede X_encoded.dtypes og head(), 

for at se om det virkede. Outputtet kan ses her under: 

 

Figur -6 
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Det næste vi gjorde, var at lave vores output (y), som i dette tilfælde var arrayôet No-show. Problemet 

med dette array, var at variablerne, lige som Gender og Neighbourhood, var data typen: object. 

Så for at lave om på dette, blev vi nødt til at ændre variablerne. Hvor før, de var Yes/No lavet vi dem 

om til (0/1). Til at gøre dette brugte vi pdôs-map-funktion. 

Så vi gjorde det samme som med X og kopierede det data vi skulle bruge, og derefter ændret på data 

typen. Eksempel kan ses her under: 

 

Figur -7 

Efterfølgende printede vi en dividering af summen, og længden af yôs variabler, for at se hvor uba-

lanceret dataet var. Dette er vigtige, da meget ubalanceret data kan skabe mange udfordringer og 

problemer, som der skal tages højde for, hvis der ønskes en succesfuld model, som der vil blive vist 

længere fremme. 

Vi printede naturligvis også y for at se om det virkede. Outputtet kan ses her under: 

 

Figur -8 

Som det kan ses, var vores datasæt meget ubalanceret, dette prøvede vi at tage højde for efterfølgende. 

Vi gik i gang med at dele vores data op i et trænings- og testsæt, dette gjorde vi fordi modellen skal 

forudsige noget ud fra vores data, og ikke blot give et direkte òsvarò. Alts¬ hvis ikke der er lavet 
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denne opdeling, ville modellen overfitte vores trænings data, og derfor være upræcis når den fik ny 

data. 

Måden vi opdelte vores data på, løste også et andet problem. Nemlig, at vores test- og træningsdata, 

skal være lige meget ubalanceret, især når vore data er så ubalanceret.  

Dette gjorde vi ved hjælp af sklearnôs-train_test_split-funktion. Som kan ses her under: 

 

Figur -9 

Her begyndte vi at angribe vores problem med ubalancering, ved at estimere vores statistiske vægte 

efter klasse. Dette gjorde vi ved brug af sklearnôs-compute_sample_weight-funktion, se figur-9. 

Derefter printede vi så igen en udregning af sum og længde, til at give os indblik i ubalancering, samt 

en printning af weights for at se om vores kode virkede. Se output herunder: 

 

Figur-10 
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Så nu havde vi så et X_train, X_test, y_train, y_test, samt de estimerede weights, og var klar til at gå 

i gang med at træne vores model, da alt data nu var i en data typer XGBoost kunne læse, og vores 

dataset var delt op, med lige fordelte ubalancering i test og train. 

 

Skabelse og træning af vores XGBoost algoritme  

Vi  startede ud med at lave en test-version, bare for at vi vidste at der var styr på alle de grundlæggende 

ting. Vi satte objective til binary:logistic, fordi vi prøvede at forudsige en klassifikation, og vi brugte 

error som eval_metric da det var den vi vurderede fungerede bedst. Vi satte også vores beregnede 

sample_weight ind, så algoritmen kunne rette sig efter det ubalancerede data. Herunder er både koden 

og output: 

 

Figur-11 

Men vi ville gerne have lidt mere data til at evaluere på, så det næste vi gjorde, var at lave en confusion 

matrix, og en accuracy i procent baseret på det specifikke test-data, samt en crossvalidering med 5 

folder.  
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Figur-12 

Vores confusion matrix lavede vi ved hjælp af sklerns-plot_confusion_matrix-funktion. Hvor vi 

brugte dens indbyggede funktioner, til at skræddersy en confusion matrix der passede til vores case. 

 Til at producere modellens accuracy, brugte vi en sklean-funktion, til at få en procent på nøjagtig-

heden af vores forudsigelse. Her brugte vi y_test som test. 

Vi vil le også gerne have en k fold cross validation med, da vi længere fremme skulle vælge den bedste 

model ud fra vores test-data. Derfor kunne vi ikke udelukkende bruge test-dataet, som den eneste 

evalueringsfaktor, grundet fare for overfitting. 

Vi lavede vores k fold cross validation-score, ved hjælp af skleanôs-cross_val_score-funktion. Se 

output herunder. 
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Figur-13 

Som det kan ses, havde vores første testmodel en ret dårlig grundlæggende accuracy, men da vi ikke 

havde optimeret den endnu gav det god mening. Det største problem vi stødte på her, var modellens 

forudsigelse for patienter der ikke dukker op. Her har den næsten dobbelt så mange fejl som den har 

korrekte, og vi valgte derfor at forbedre dette, da vi antog at det var en af de vigtigste faktorer, ikke 

at gætte forkert. 

Efter vores kode virkede og vi kunne producere en model, gik vi i gang med at optimere vores para-

metre. De parametre vi valgte at optimere var: max_depth, learning_rate, gamma, reg_lambda, og 

scale_pos_weight. Vi valgte disse ud fra denne artikel (BANERJEE, 2020). 

Måden vi fandt de mest optimale værdier, var ved at bruge en kombination af skleran-funktionen, 

GridSearchCV og Xgboostôs-XGBClassifier. 

 

Figur-14 
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Det vores kode gjorde her, var at tage de forskellige variabler vi havde sat ind under de forskellige 

parametre (under param_grid), så alle de forskellige variabler blev testet mod hinanden, med målet 

at finde de mest optimale. Hvis de optimale variabler lå i den ene ende af de 3 muligheder, lavede vi 

3 nye variabler, og kørte koden igen. På den måde over længere tid, sammensat med andre finjuste-

ringer, fandt vi frem til de mest optimale variabler, til at generere den bedste version af vores model. 

Ud over denne fremgangsmåde, testede vi også manuelt forskellige variabler. Herunder ses de vari-

abler, der gav os det bedste resultat, samt vores evalueringsdata. 

 

Figure-15 

 

 

Firgur-16 




























