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Abstrakt 

Bakgrund: Artificiell Intelligens (AI) kommer in i vårt samhälle och våra hem i allt större utsträckning. Inom 

sjukvården och radiologin kan AI utgöra ett hjälpmedel för både radiologer och röntgensjuksköterskor i deras 

profession. Forskning om AI fortsätter med oförminskad kraft för att finna allt bättre och mer funktionsdugliga 

algoritmer som kan anta den utmaningen. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa vid vilka 

modaliteter AI används som stöd. Metod: Studien utfördes som en allmän litteraturstudie vilket genererade 

femton artiklar som kvalitetsgranskades och kategoriserades efter analys. Resultat: Beroende på tidpunkt när 

artiklarna var skrivna varierade metoderna hur träning av AI genomfördes. Det varierade även hur bilderna 

skulle förbearbetats inför träning. Bilderna måste genomgå brusreducering och segmentering för att AI ska 

kunna klassificera den sjukliga förändringen. Den processen underlättades i senare versioner av AI där alla 

dessa moment utfördes på en och samma gång. Slutsats: Stora förändringar kommer att ske inom radiologin och 

förändringarna kommer sannolikt att påverka alla på en röntgenavdelning. Författarna kan se att utvecklingen bara 

börjat och forskningen måste fortgå många år framöver.            
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Abstracts 

Background: Artificial Intelligence (AI) increasingly comes in to our society and homes. In the field of medical 

care and radiology, AI will provide an aid for radiologists and radiographers in their professions. Research on AI 

continues in finding better and more functional algorithms which can achieve that.  

Purpose: The purpose of this literature study is to compile facts about modalities using artificial intelligence as 

support. Method: The study was conducted as a general literature study, which generated fifteen articles that 

were quality-reviewed and categorized after analysis. Result: Depending on the date when the articles were 

written the methods varied concerning how training of AI was performed. It also varied how the images were pre-

processed before training. The images need to be processed by noise reduction and segmentation for AI in order 

to be able to classify the pathological change. That process was facilitated in later versions of AI where all these 

steps were performed at the same time. Conclusion: Major changes may occur in radiology and the changes are 

likely to affect everyone in an X-ray ward. The authors can see that the development has just begun and research 

has to continue for many years to come. 
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Inledning 

Enligt Statens strålskyddsinstitut utförs 5.4 miljoner röntgenundersökningar i Sverige varje år och under de 

senaste åren har undersökningarna ökat med hundra procent (Almén, Richter, & Wolfram, 2008). Både 

terapeutiska och diagnostiska undersökningar ökar vilket är viktigt vid förbättring av vården för patienterna. 

Kravet på snabbare, mera kostnadseffektiva och färre kirurgiska ingrepp har lett till att de radiologiska 

undersökningarna ökat. Detta leder till att radiologer har större bildvolymer att granska och att antalet bilder per 

patient ökar (Wang & Summers, 2012). Något som ytterligare ökat på de stora bildvolymerna är att vissa 

indikationer vidgat utredningsmöjligheterna. Som exempel kan nämnas att upptäckt av cancertumörer i tidigt 

stadium bidrar till att öka chansen för patientens överlevnad. (Schilham, van Ginneken, & Loog, 2006).  

Artificiell intelligens (AI) är på stark frammarsch och dess utveckling har pågått en längre tid, starten började 

egentligen för ungefär 60 år sedan. En bidragande faktor till den nu accelererande utvecklingen är bland annat 

den exponentiella tillväxten av data. Begrepp som BIG DATA har börjat ta form för att på ett meningsfullt sätt 

hantera och söka i de stora datamängderna. 

AI är datorsystem och är konstruerade för att efterlikna mänsklig hjärna som kan lösa problem, dra egna 

slutsatser samt hämta ny information (Balkenius, Skeppstedt, & Gärdenfors, 2018).  Det var John McCarty, 

forskare och uppfinnare, som myntade ordet AI 1955.  Han startade 1956 tillsammans med sina kollegor på 

Dartmouth college i USA ett forskningsfält inom området AI. Allt eftersom kraftfulla datorer utvecklades på 

80-talet började datorer kunna lösa komplexa matematiska problem. Hantering av logistik och diagnostik ökade 

i takt med att datorernas användningsområde blev större.  

 

Röntgensjuksköterskor kommer sannolikt ha stor hjälp av AI i framtiden. Utökade arbetsuppgifter för 

röntgensjuksköterskor uppstår i takt med att utveckling av modern teknik fortgår. Specialisera sig och utöka 

sina kunskaper inom området kommer därför bli möjligt i framtiden. Avancerad datorteknologi i medicinsk 

bildfunktion ställer högre krav på röntgensjuksköterskor (Hardy & Snaith, 2006). De förväntade kraven på 

vidareutbildning för röntgensjuksköterskor skapar därmed förutsättningar för bättre och mer tillgänglig vård för 

patienterna samt en besparing för sjukvården (Field & Snaith, 2013).   

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad röntgensjuksköterska är det nödvändigt för en patientsäker vård, 

att leverera tydligt budskap om yrkesutövningen, professionen och kunskapen som omfattas av yrket (Örnberg 

& Andersson, 2012). 

Ett annat styrdokument för legitimerade röntgensjuksköterskor som ytterligare stärker detta, är ”yrkesetisk kod 

för röntgensjuksköterskor”, vars innehåll har som huvudsyfte att stärka den professionella identiteten för yrket 

(Eklund & Örnberg, 2008). 
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Den nya tekniken kan innebära ett paradigmskifte. Sådana perioder präglas ofta av rädsla för att yrken och 

arbetsuppgifter kommer att försvinna. Enligt Dilsizian & Siegel (2014) kommer arbetsmoment till viss del att 

övertagas av algoritmer men det kommer patienter och vårdgivare tillgodo på grund av den ökande 

arbetsbördan som kan hanteras med hjälp av AI. 

 

Den snabba tekniska utvecklingen av AI inom radiologin ser författarna som en utmaning för både radiologer 

och röntgensjuksköterskor. För att sammanfatta vad inslaget av AI inom diagnostisk radiologi betyder idag och 

vilka möjligheter som finns har författarna intresserat oss för en del begrepp som har betydelse för detta. En 

algoritm beskriver en procedur eller steg som krävs för att lösa problem. Algoritmen kan beskrivas med ett 

flödesschema, med ord eller med matematiska symboler (Marklund, 2018). En algoritm ska matematiskt 

försöka nå maximalt antal rätta svar.  

 

 

Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa vid vilka modaliteter AI används som stöd.  
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Ordlista 

AI Artificial Intelligence 

ANN  Artificial Neural Networks 

CADx Computer Aided Diagnosis 

CADe Computer Aided Detection 

CT, DT Computed Tomography, Datortomografi 

DL Deep Learning 

DNN Deep Neural Networks 

Falsk-positiva noduli  Detekterar för många noduli 

Falsk-negativa noduli  Missar att detektera noduli 

MRI Magnetic Resonance Imaging 

MTANN Massive Training Artificial Neural Networks 

Noduli Små förändringar i lungvävnad 

PET Positron emission tomography 

VDE  Virtual Dual Energy 

Modaliteter – kort beskrivning 

Slätröntgen /lungor/skelett/småskelett Röntgen främst för benfrakturer och lungor 

CT/DT Samma Teknik som slätröntgen men bilderna tas 

med rotation runt kroppen och 3D-bilder kan 

skapas och roteras 

MRI Magnetic Resonans Imaging, egentligen 

Kärnspinnsresonans, använder inte 

röntgenstrålning, avbildning sker med hjälp av 

avbildning av svaga magnetiska fält runt protoner 

i kroppen 

PET Positron Emission Tomografi - Positron är 

elektronens antipartikel, när positroner aktiveras 

möter de nästan ögonblickligen elektroner, de 

annihileras/tillintetgörs och energi utsänds i 180 

grader vinkelrätt åt båda håll. Stor mängd 

strålning vid annihilationen, 512 Kev. 

PET-MR Kombination av MR och PET, MR används för 

positionering och högupplöst avbildning av 

vävnader, PET används för avbildning av förlopp 

och processer 

PET-CT Kombination av CT och PET, CT används för 

positionering och avbildning, PET används för 

avbildning av förlopp och processer 

Ultraljud ultraljudvågor sänds och mottags med enhet med 

funktion för samtidig sändning och mottagning, 

bild av vävnader presenteras i realtid, kräver stor 

skicklighet av användaren, ingen strålning 
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Metod 

Författarna har valt att utföra uppsatsen i formen av en allmän litteraturöversikt. Syftet är att 

beskriva ett aktuellt kunskapsläge inom ett utvalt område. Enligt Whittemore & Knafl (2005) ska 

arbetet för litteraturstudier ske strukturerat och i olika stadier. De olika stadierna består i att ställa 

upp en problemformulering/fråga, utföra litteratursökning, kvalitetsgranska och analysera den 

data som tagits fram. Resulterande artiklar som klarat kvalitetsgranskning har slutligen 

presenterats i tabellform (Friberg, 2012, s. 133-136). De valda studierna har värderats 

systematiskt, både individuellt och även genomgått kvalitetsbedömning för att öka 

tillförlitligheten för denna allmänna litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2016, s. 25).  

 

Litteratursökning 

Sökningarna har utförts i några databaser för vetenskapliga artiklar, Medline, Scopus och Web of 

science Till att börja med gjorde författarna en pilotsökning för att se om det var ett område värt 

att undersöka vidare. Pilotsökningen i Google scholar gav ett tillräckligt gott resultat för att 

författarna skulle välja att fortsätta med mera detaljerade sökningar. I urval av några intressanta 

abstracts från pilotsökningen fann författarna några användbara nyckelord. Dessa kombinerade 

författarna med några utvalda synonymer och fritextsökningar. Synonymerna är listade i 

synonymlistan som finns bifogat. (Bilaga 1) 

 

Sökorden kombinerades enligt redovisning i tabell 1 och tabell 2. Tabell 1 innehåller sökningar 

av artiklar med hög andel citeringar. De utvalda artiklarna från sökningen i tabell 1 är även heta, 

därmed högaktuella. Varje rad i söktabellen motsvarar en unik sökning, en så kallad söksträng. 

 

Sökord: medical imaging, diagnostic imaging, radiography, computer assisted tomography, 

human, humans, CAD, artificial intelligence, AI, Deep Learning network, Machine Learning, 

deep neural network, computational intelligence, computer reasoning, computer vision system, 

machine intelligence, artificial neural network. 
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Tabell 1. Databaser: Web of science & Medline (2010-2018) sökdatum: 2018-10-14 

Sökord Operator Sökord Operator Sökord Operator Sökord Resultat Valda 
Medical 
imaging 

OR Diagnostic 
imaging 

AND Artificial 
intelligence 

OR AI 5887 0 

     +highly cited  44 5 

     + hot papers  11 4 

     -svarade inte 
mot syftet 

 -6 -6 

       Sparade-> 9-6=3 

Tabellen ovan är resultatet av den första sökningen 

Ur ovanstående lästes abstract i ett begränsat urval av de som vid första granskning motsvarade 

syftet bland de första 100 sökträffarna av totalt 5887st, och efter urval av dessa 100 st återstod 

endast initialt 44 st artiklar vilka författarna behöll för vidare genomläsning av abstracts. Av 

dessa valdes 35 st bort på grund av att de inte svarade på syftet, av urvalet återstår slutligen tre 

artiklar från den första sökningen ovan. 

Highly cited och hot papers är filter som kan användas på sökträffarna för att ta fram de mest 

aktuella och citerade artiklarna just nu. 

 

  

Tabell 2. Scopus: Limit: Eng, pdf, fulltext, human, 2010 -2018 sökdatum: 2018-10-14 

Sökord operator Sökord Operator Sökord Resultat Valda 
Medical 

imaging 

AND Artificial intelligence NOT Biomedical 97 0 

Medical 

imaging 

AND AI NOT Biomedical 7 0 

Medical 

imaging 

AND Deep Learning neural 

networks 

NOT Biomedical 26 0 

Medical 

imaging 

AND Machine Learning NOT Biomedical 118 0 

Medical 

imaging 

AND Deep neural networks NOT Biomedical 26 1 

Medical 
imaging 

AND Computational intelligence NOT Biomedical 3 0 

Medical 

imaging 

AND Computer reasoning NOT Biomedical 0 0 

Medical 
imaging 

AND Computer vision system NOT Biomedical 0 0 

Medical 

imaging 

AND Machine intelligence NOT Biomedical 11 1 

Medical 
imaging  

AND Artificial neural networks NOT Biomedical 5 0 

Medical 

imaging 

AND Artificial intelligence NOT Coronary artery 

disease 

109 2 

Medical 
imaging 

AND AI NOT Coronary artery 
disease 

8 1 

Medical 

imaging 

AND Deep Learning neural 

network 

NOT Coronary artery 

disease 

1 1 

Medical 
imaging 

AND Machine Learning NOT Coronary artery 
disease 

130 2 

Medical 

imaging 

AND Deep neural networks NOT Coronary artery 

disease 

26 1 

Medical 
imaging 

AND Computational intelligence NOT Coronary artery 
disease 

3 1 
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Sökord operator Sökord Operator Sökord Resultat Valda 
Medical 
imaging 

AND Computer reasoning NOT Coronary artery 
disease 

0 0 

Medical 

imaging 

AND Computer vision system NOT Coronary artery 

disease 

36 0 

Medical 
imaging 

AND Machine intelligence NOT Coronary artery 
disease 

3 3 

Medical 

imaging  

AND Artificial neural networks NOT Coronary artery 

disease 

59 1 

    Summa:  12 

 

Tabellen ovanför är resultatet av den andra sökningen. 

Vid granskning av ovan resultat valdes 13 stycken från den första selekteringen bort på grund av 

att de inte svarade mot vårt syfte eller var för gamla och därmed inte aktuella, kvarstår 12 stycken 

rapporter. Tillsammans med tabell (1) ovanför blir det totalt 15 stycken rapporter som grund för 

vår uppsats. 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Författarna har använt följande inklusionskriterier engelska, pdf, fulltext, human, humans, 2010-

2018, originalartiklar, peer-review. 

Våra exklusionskriterier är följande, artiklar inte äldre än åtta år (2010-2018), NOT biomedical, 

NOT Coronary artery disease (CAD), varav den senare på grund av förväxlingsrisk med 

computer aided diagnosis (CAD). Författarna har vidare exkluderat översiktsartiklar och 

betalartiklar. 

 

 

 

MESH-termer 

MESH-termer till artificiell intelligens söktes fram på Karolinska Institutets synonymdatabas. En 

del av de synonymer som blev resultatet av sökningen användes sedan för litteratursökningen. 

Dessa synonymer kombinerades med AI inom medicinsk bilddiagnostik för att söka fram vilka 

modaliteter som idag har stöd eller inom en snar framtid har stöd av AI, eller redan används 

kliniskt eller praktiskt inom medicinsk bilddiagnostik.  

Sökningarna är uppbyggda av fritext samt MESH-termer i kombination. Vidare användes 

nyckelord från de mest intressanta abstract i pilotsökningen (Karolinska institutet (KI), svensk 

MeSH.) 
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Kvalitetsgranskning 

Artiklarna vilka utvalts med sökning i referensdatabaserna har författarna granskat, genom att 

först läsa igenom abstract. De artiklar med abstracts som innehöll väl relaterat material till syftet 

lästes sedan igenom flera gånger i sin helhet, främst de vilkas resultat bäst stämde överens med 

vårt syfte. Därefter grovsorterades de innan den djupa kvalitetsgranskningen påbörjades. Enligt 

Willman et al. (2006, s. 95) ska artiklarna för kvantitativa och kvalitativa studier bedömas efter 

kvalitet och trovärdighet med hjälp av ett granskningsprotokoll.  

De utvalda rapporterna har kvalitetsgranskats enligt SBU:s mall för kvalitetsgranskning av 

systematiska översikter enligt AMSTAR (Amstar.). 

AMSTAR är ett verktyg för att kunna värdera och bedöma litteratur avseende grundläggande 

kvalitetskrav. Mallen är utformad med ett antal fördefinierade frågor. Författarna har gått igenom 

samtliga redovisade refererade artiklar med hjälp av mallen. Den har hjälpt oss att erhålla ett 

pålitligt mått på hur väl artiklarna svarar mot syftet och om de på så sätt är av tillräckligt god 

kvalitet för att fungera som stöd i vår uppsats. Åtta artiklar bedömdes ha hög kvalitet varav sju 

höll medel till hög kvalitet då alla frågor i bedömningsformulär inte gick att verifiera. Det 

resulterade i 15 artiklar varav 14 artiklar bedöms vara kvantitativa och en artikel är kvalitativ. 

Artiklar var av kvantitativa och kvalitativa beskrivande studier och redovisas i Tabell 3.  

 

 

Dataanalys 

 

Artiklarna lästes slutligen igenom två gånger av båda författarna och betygsattes. Betygen 

jämfördes gemensamt av båda författarna och sammanställdes i tabell 3. 
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Tabell 3. Översikt av analyserade artiklar och kvalitetsbedömning (n=15). 

  

Författare, År Typ av studie Fråga & Syfte Metod Resultat Betyg/Relevans 
(Anthimopoulos, 

Christodoulidis, 

Ebner, Christe, & 

Mougiakakou, 

2016) 

Kvantitativ Öka antalet layers 

(skikt) för att förbättra 

prestanda vid träning av 

deep CNN.  

Retrospektiv studie.  

Använder 

lungbilder från olika 

CT-maskiner att 

träna på. Totalt 

14696 bilder.  

Det stora antalet 

parametrar är en 

nackdel då 

träningen tar 

längre tid för en 

DL-maskin.  

Hög 

 

(Chen & Suzuki, 

2012) 

Kvantitativ Virtual dual energy 

(VDE) används för att 

dämpa revbenen och 

nyckelben i bilderna. 

Bilderna sättes sedan in 

i Massiv training 

artficial neural networks 

(MTANN) som 

detekterar lungnoduli 

även i områden kring 

revbenen och 

nyckelben. 

Exprerimentell 

studie. 

140 lungbilder 

varav 93 normala 

lungbilder användes 

för träna CADe. 

Nodulis storlek 

varierar mellan 5-

40mm 

Fler noduli var 

detekterade men 

vissa noduli 

missades på 

grund av 

likheten med 

revben i storlek, 

område och 

skärpa. 

Hög 

 

 

(Dhungel, Carneiro, 

& Bradley, 2017) 

Kvantitativ Använder CAD system 

för att skapa algoritmer 

som kan segmentera, 

detektera och 

klassificera samt 

minska antalet falsk-

positiva och falsk-

negativa svar.     

Experimentell 

studie. 

Använder 

mammografibilder 

från 115 patienter 

med vänster och 

höger bröst från en 

databas för träning 

av CAD-system. 

Kräver bra 

bilder med hög 

upplösning för 

att få en mer 

korrekt diagnos. 

Två algoritmer 

skapas. En med 

approximativt 

värde på den 

utförda 

förträning som 

görs. Den andra 

algoritmen utför 

mer exakt 

diagnos.  Det 

minskar risken 

för falsk-

positiva och 

falsk-negativa 

svar.      

Hög 

 

 

 

 (Gao & Qian, 

2018) 

Kvantitativ Hur ska man kunna 

skilja sjuk hjärnvävnad 

från frisk? Främst inom 

CT vilken var den första 

modaliteten att 

producera bilder av 

hjärnan. 

Experimentell 

studie. Hur kan 

några olika 

kombinationer av 

Deep Learning 

användas för att 

segmentera hjärnans 

delar automatiskt. 

Använder sig av 

databas med 355 

bilder från CT. 

DL-teknik för 

att segmentera 

hjärnlesioner 

uppnår hög 

träffsäkerhet 

med minimal 

förbearbetning. 

Medel->hög 

 

(Işın, Direkoğlu, & 

Şah, 2016) 

Kvantitativ Använda DL för att 

segmentera (dela upp) 

hjärntumörer i bilder.  

Retrospektiv studie. 

Använder 274 MR-

bilder av gliom, 

cancerförändringar i 

hjärnan.  

CNN har 

förmågan att 

segmentera 

bilder och skilja 

på hjärntumör 

och frisk vävnad 

ur MRI-bilder.   

Medel 
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Tabell 3. Översikt av analyserade artiklar och kvalitetsbedömning (n=15). 

 

  

Författare, År Typ av studie Fråga & Syfte Metod Resultat Betyg/Relevans 

(Kitrungrotsakul, 

Han, Wei, & Chen, 

2018) 

 

Kvantitativ DNN teknik för att 

detektera och 

segmentera blodkärl 

utifrån CT-bilder. 

Experimentell 

studie. Använder 20 

CT volymer. 

Presentation av 

ett system, 

matematiken 

beskrivs och 

kopplas ihop 

med 

experimentell 

verifikation.  

Medel->hög 

 

(Koompairojn, Hua, 

Hua, & 

Srisomboon, 2010) 

Kvantitativ Använda CAD för att 

detektera spinal stenos 

med hjälp av MRI 

bilder. 

Experimentell 

studie. 

62 bilder från MRI 

används för studien. 

CAD bestod av 

Multi layer 

perception, 

MLP som består 

av input-, 

hidden- och 

outputlayer. 

Kombinationen 

av layers visade 

vara en 

framgång i att 

detektera spinal 

stenos.    

Medel->hög 

 

 

(Lakhani & 

Sundaram, 2017) 

Kvantitativ Deep CNN, DCNN 

används för att 

detektera Tuberkulos, 

TBC i lungbilder. 

Experimentell 

studie. 

1007 lungbilder i ett 

dataset. 68% av 

bilderna för träning, 

14% för test och 

17% för 

utvärdering. 

DCNN klarade 

av att detektera 

TBC. Problem 

med DL -

maskiner är att 

de överanpassas 

(overfitting). 

DL-maskinen 

fungerar bra på 

intränat data 

men fungerar 

sämre på nytt 

data. Det sker 

då tränings-

urvalet är för 

litet. 

Hög 

 

 

(Lee, Kouzani, & 

Hu, 2012) 

Kvalitativ Är det möjligt att 

detektera lungnoduler 

automatiskt med hjälp 

av AI? Använder CT-

bilder från databas.  

Litteraturstudie 

Rapporten beskriver 

de olika tekniska 

stegen för 

automatisk 

detektering av 

lungnoduler. 

 

Studien 

jämförde olika 

etablerade 

system för 

lungnoduli 

detektion.  

Hög 

(Mhd Saeed, 

Maysam, Abbes, & 

Habib, 2010) 

Kvantitativ Utveckling av  

PET volym 

segmenterings system 

med hjälp av ANN.  

Experimentell 

studie, testar olika 

träningsalgoritmer 

PACS MR funktion 

PET-bilder. Inget 

antal av 

radiologiska bilder 

uppges i studien. 

Ett system med 

ANN visar 

större 

träffsäkerhet. 

Hög 
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Tabell 3. Översikt av analyserade artiklar och kvalitetsbedömning (n=15). 

 

  

Författare, År Typ av studie Fråga & Syfte Metod Resultat Betyg/Relevans 

(Rani, 2010) Kvantitativ För att ANN ska 

fungera optimalt och 

snabba upp inlärning 

sätts de olika layers 

(skikten) parallellt med 

varandra.   

Retrospektiv studie 

Använder 699 

bilder i ett dataset 

med mammografi-

bilder för träning av 

ANN  

Tester visar att 

ett multi-skikts 

NN blir fortare 

tränad än vad en 

ANN med 

singelskikt gör.  

 

Hög 

 

(Sahiner et al., Mar 

8, 2007) 

Kvantitativ Använda CAD för att 

detektera lungnoduli i 

CT-bilder.  

Retrospektiv studie. 

Använder 33 CT 

bilder från sin 

institution samt 52 

bilder från databas.  

Oavsett storlek 

på noduli, CAD 

hade lägre 

känslighet att 

finna lungnoduli 

än radiologen. 

Sjukliga 

förändringar 

som CAD 

systemet funnit 

ignoreras av 

radiolog mer 

frekvent. 

Medel->hög 

 

(Sun, W. Zheng, B. 

Qian, W., 2017) 

Kvantitativ Studien undersöker 

skillnaden mellan djup 

strukturerad algoritm i 

detektering av 

lungsjukdomar på CT 

bilder och den 

traditionella algoritmen 

computer aided diagnos 

CADx.   

Jämförande 

retrospektiv studie 

1018 CT-bilder från 

databas används för 

denna studie. 

Deep Learning 

algoritmen hade 

bättre prestanda 

än den tidigare 

användbara 

CADx 

algoritmen i 

detektering av 

lungnoduli.  

Hög 

 

(van Griethuysen 

Joost, J M et al., 

2017) 

Kvantitativ Computational   

Radiomics, presentation 

av open-source system. 

Case 

study/fallstudie 

PyRadiomics. 

bygger på 

programspråket 

Python. Använder 

sig av 302 bilder 

från databas.  

I Case 

study/fallstudie 

användes bilder 

från Lung 

Image Database 

Consortium 

består av bilder  

från CT, MRI, 

PET. 

Hög 

(Virmani, Kumar, 

Kalra, & 

Khandelwal, 2013) 

 

 

Kvantitativ Bedömning av 

egenskaper på 

leversegment med 

maligna inslag med 

ultraljudsundersökning. 

Experimentell 

studie för att 

utvärdera ultraljud 

för detektering av 

maligna inslag i 

levervävnad. 

Använder sig av 51 

leverbilder från 

ultraljud 

Träffsäkerheten 

som uppnåddes 

uppgick från 90-

93%. Fördel för 

patienten är 

total avsaknad 

av joniserande 

strålning och 

omedelbara 

resultat av 

undersökande 

läkare. 

Systemet är 

klart för 

implementering 

i produktions-

miljö. 

Hög 
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Etiska överväganden 

Enligt Kjellström (2012 s. 75-76) behöver det inte göras någon etisk prövning och granskas av 

regional nämnd. Studenter som skriver litteraturstudier på kandidatnivå bedriver ingen forskning 

och behöver inte ta hänsyn till några etiska överväganden. Genom att de radiologiska bilderna är 

från databaser kan antas att det etiska ställningstagandet är godkänt vid uppsättning av 

bilddatabaser. Det förekommer ingen information i artiklarna om hur bilddatabaserna är 

upprättade. Flertalet forskare använder samma eller liknande bilddatabaser vid forskning och 

träning av artificiell intelligens. Författarna av denna rapport har däremot tagit bort artiklar som 

kan verka stötande men ligger av intresse i nutid.  
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Resultat 

 

CT 

I sju av femton artiklar undersöktes tillämpning av AI som stöd vid granskning av CT-bilder 

(Anthimopoulos et al., 2016; Gao & Qian, 2018; Kitrungrotsakul et al., 2018; Lee et al., 2012; 

Sahiner et al., Mar 8, 2007; Sun, W. Zheng, B. Qian, W., 2017).  En av artiklarna visar att AI 

används som stöd vid granskning av bilder från tre olika modaliteter bland annat CT, MRI och 

PET (van Griethuysen Joost, J M et al., 2017). 

 

 I en studie skriven av Anthimopoulos et al. (2016) beskriver de att Deep Learning kan användas 

för att diagnostisera men även för att dela upp lungornas lober samt dämpa eller ta bort 

bronkovaskulära träd för att underlätta detektion av lungvävnad. Det stora antalet parametrar är 

en nackdel då träningen tar längre tid för en AI, vilket även skapar en variation i det önskade 

resultatet. Problemet minimeras genom att reducera bildupplösning till hälften vilket leder till att 

hastigheten för träningen går fortare.   

 

Idag behövs enligt Gao & Qian (2018) stora dataset (en samling med många bilder, exempelvis 

en databas) för en effektiv träning av Deep Learning program (algoritm som är självlärande, 

Deep betyder att algoritmen är uppbyggd av många samverkande lager). Dessvärre är stora 

dataset dyra på grund av att varje enskild bild måste märkas upp av radiolog. En lösning på 

bristen med stora förmärkta dataset är att tillämpa en slags förträning. Dagens Deep Learning 

arkitektur behöver heller inte någon förbearbetning. Vidare förutspås att inom kort är det möjligt 

att arbeta tredimensionellt med detektering av avvikelser och sjukdomar som en följd av större 

datorkraft och högre upplösning, vilket de nya CT-systemen kan prestera. 

 

Kitrungrotsakul et al. (2018) menar att det är svårt att segmentera fram blodkärl på radiologiska 

bilder även om detta görs med hjälp av radiolog. Strukturen varierar stort i hur blodkärlen 

framträder i olika organ vilket komplicerar möjligheten att upptäcka kärlen i radiologiska bilder. 

Blodkärlen kan segmenteras fram med hjälp av arkitektur bestående av DNN Deep Learning 

neural networks som granskar volymen av radiologiska CT-bilder från databas.  
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Enligt Lee et al. (2012) är det möjligt att en stor del av det tidsödande och mycket svåra arbetet 

med att hitta och klassificera lungnoduli kan utföras automatiskt med hjälp av artificiell 

intelligens. Ett flertal tekniska lösningar ställdes upp i en jämförelse och i många fall är 

prestandan jämförbar mellan systemen. De har alla ett gemensamt problem med falska positiva 

fynd, det vill säga att systemet räknar fel och anger för många misstänkta noduli. Det innebär att 

en radiolog får tillbringa tid med att granska det arbete som utförts av AI-systemet med syfte att 

minska arbetsbördan. Nya tekniska framsteg som på senare tid har banat väg för automatisk 

detektering är de nya CT-systemen vilka levererar högre upplösning på bilderna samt datorernas 

alltmer ökande beräkningskapacitet. 

 

Sahiner et al. (Mar 8, 2007) skriver i sin studie en teknik för att med hjälp av AI/CAD detektera 

lung-noduli i CT-bilder. Systemet uppvisar högre känslighet än tränade radiologer, det vill säga 

kan oberoende av noduli-storlek detektera dessa. Systemet kan användas för second-opinion i fall 

där önskemål om att finna eventuella noduli som kan ha förbisetts av radiolog. 

 

I en studie skriven av Sun et al. (2017) menar författarna att algoritmen för Deep Learning har 

många parametrar och att finna rätt kombination av parametrar som passar till algoritmen är 

viktig för att öka prestandan på DL-maskinen. Dagens nyutvecklade algoritmer med Deep 

Learning teknologi har bättre prestanda än de tidigare användbara modellerna. De krävde 

förinställning av många parametrar innan programstart av algoritm för detektering av lung-

noduli. 

 

Griethuysen et al. (2017) hävdar att open-source/öppen källkod, så kallade öppna system är ett 

sätt att snabba på den tekniska utvecklingen genom att göra programkoden tillgänglig för alla. 

Deras system Pyradiomics bygger på programspråket Python vilket är både portabelt mellan olika 

plattformar och operativsystem och kan hantera information från CT, PET och MRI. I deras case 

study/ praktikfall testades systemet med bilder från Lung Image Database Consortium. 

Träffsäkerheten i dagens system är mellan 73-85%. Vidare framhåller Griethuysen fördelarna 

med en genomgående standardisering inom DICOM och PACS. Pyradiomics är smidigt och 

anpassningsbart till olika konfigurationer. Dessutom har det ett intuitivt användargränssnitt med 

låg inlärningskurva. 
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Konventionell röntgen 

I två av femton artiklar används AI som stöd vid granskning av konventionella röntgenbilder 

(Chen & Suzuki, 2012; Lakhani & Sundaram, 2017). 

 

En studie skriven av Chen & Suzuki (2012) använder de sig av VDE (Virtual Dual Energy, 

simulering av dubbelenergi) för att sudda ut revben i thoraxröntgen. Utvecklingen av virtual dual 

energy kommer sannolikt innebära att vi får träna oss att använda lägre energinivåer, eftersom 

framgångsrika experimentella studier visar på att MTANN system bara behöver tränas en gång på 

dubbel-energibilder för att sedan räkna ut och simulera hur en dubbel-energi bild blir, Chen & 

Suzuki (2012) ser mycket optimistiskt på sina lovande resultat och det är i så fall goda nyheter för 

patienterna som inte behöver få lika mycket absorberad dos från undersökningarna. 

Enligt Lakhani et al. (2017) kan falsk-negativa noduli (missade noduli) undvikas genom att införa 

ytterligare bildförstärkningsmetoder, större träningsdatabaser samt utöka 

maskininlärningsmetoder. Författaren menar att i vissa fall uppstår opacitet (ogenomtränglighet) 

som stör detektering av den sjukliga förändringen som bidrar till att det specifika området blir 

svårframställt. 

 

Magnetic Resonance Imaging (MRI) 

I två av femton artiklar används AI som stöd vid granskning av MRI-bilder (Işın et al., 2016; 

Koompairojn et al., 2010). 

Det är en utmanande uppgift att ställa diagnos av hjärntumörer och dela upp de sjukliga 

förändringarna i de radiologiska bilderna menar Işın et al. (2016). AI har förmågan att lära sig 

göra skillnad på frisk vävnad och sjuklig i MRI bilder. Ur behandlingssynpunkt är det viktigt att 

finna cancer i tidigt stadie. Modifiering av arkitektur för AI gör att bilder från andra modaliteter 

kan använda samma arkitektur för att diagnostisera bilder. 

 

En studie av Koompairojn et al. (2010) menar att en tränad multilayer perceptron (MLP) kan 

användas för att detektera spinalförändringar med analys av MR-bilder.  Maskinen ska 

automatiskt kunna detektera lumbal spinal spinos efter klassificering vid maskininlärning. 

Arkitektur i en AI måste vara välanpassad för att algoritmen ska fungera optimalt. MLP är en 
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annan slags AI inom bild och funktionsdiagnostik som kräver övervakad inlärning och består av 

minst tre olika skikt, det vill säga ett dolt-skikt (inga loggar från processen i skiktet), 

inmatningskikt och ett utmatningsskikt.   

 

Mammografi 

En av femton artiklar använder AI som stöd för att granska radiologiska mammografibilder 

(Dhungel et al., 2017). 

 Enligt Dhungel et al. (2017) bygger självlärande CAD-system upp egna algoritmer vilka kan 

detektera och klassificera samt även minska antalet falsk-positiva och falsk-negativa fynd. 

Metoden fungerar bäst med högupplösta bilder och kräver ingen eller minimal förbearbetning.  

 

Positronemissionstomografi (PET) 

En av femton artiklar använder AI som stöd för att granska PET-bilder (Mhd Saeed et al., 2010). 

Mhd Saeed et al. (2010) påpekar att AI kan tillämpas för att bearbeta PET bilder. En försvårande 

faktor med PET är dess låga spatiella upplösning (detaljupplösning), vilket ofta ger upphov till 

partiella volymsdefekter. Olika tester utfördes med olika kombinationer av algoritmer för 

lungsegmentering av PET-bilder. 

 

Ultraljud 

En av femton artiklar använder AI som stöd för att granska ultraljudsbilder (Virmani et al., 2013). 

En studie av Virmani et al. (2013) menar att teknik för parallellbearbetning av 

datautvinningsalgoritmer har undersökts vidare och resultaten är uppmuntrande. Det kommer 

sannolikt att bidra till framtida systemutveckling där ultraljud har stor utvecklingspotential inom 

radiologin. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

 

Examensarbetet är utfört inom vårt vetenskapliga huvudområde radiografi. Författarna valde att 

genomföra det som en allmän litteraturstudie, med syftet att sammanställa vilka modaliteter som 

använder AI som stöd. 

Enligt Friberg (2012, s. 134-135) behöver inte en allmän litteraturstudie vara lika ingående som 

en systematisk litteraturstudie vilket kräver att de kvantitativa resultaten ska vägas samman med 

ingående analys.  

 

Sökningarna är resultatet av en inledande begreppsanalys med sökning av MESH-termer, 

lämpliga kombinationer modellerades och testades till önskat utfall med användbara träffar. 

Det krävdes åtskilliga försök med ett stort antal kombinationer för att komma fram till den 

slutliga sökningen, som nu presenteras i tabell 1 och tabell 2 i den här uppsatsen. I tabellerna 

redovisas en söksträng per rad så som de utformades. Författarna hade ett återkommande problem 

med att hitta artiklar som berörde röntgensjuksköterskor. Genom hela sökprocessen har ett fåtal 

artiklar upprepade gånger kommit med i söklistan. Dessa betraktar författarna som giltiga och till 

viss del vägledande. Alla artiklar är vetenskapligt granskade (peer-reviewed) vilket är uppgivet i 

söktabellerna. De sökmotorer som använts vid sökningarna efter artiklar är Medline, Scopus och 

Web of science. 

 

Författarna har försökt att inte favorisera egna synpunkter i val av artiklar (Friberg, 2012, s. 134-

135). 

När författarna skulle konstruera söksträngar måste hänsyn tas till att en del medicinska termer 

har samma förkortningar, till exempel Computer Aided Detection (CADe) och Computer Aided 

Diagnosis (CADx) förkortas med CAD. Det är även fallet med Coronar Artery Disease (förkortas 

CAD). 

AI betyder Artificiell Intelligens i datavetenskap men i anatomi betyder det till exempel 

Acetabular Index vilket är ett samlingsnamn för de olika vinklar som tillhör acetabulum. 
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De flesta artiklarna är av aktuellt datum och i några få fall har författarna tagit med ett par äldre 

artiklar på grund av att de svarar väl mot vårt syfte. I början av sökförfarandet fick författarna 

väldigt många träffar. Det var också då det stod klart för författarna att AI funnits under längre tid 

än vad som antogs i början av arbetet med uppsatsen. Det föranledde att författarna justerade ned 

antal år i söksträngen för att erhålla ett så aktuellt resultat som möjligt.  

Många nya artiklar är även ute för bedömning och ska publiceras i början av nästa år (2019). 

Dessa har författarna utelämnat och inte tagit med i resultatet. 

 

En del artiklar har fallit bort på grund av att de inte klarat en djupare granskning med krav på 

innehåll som motsvarar vårt syfte. I ett par fall togs två artiklar bort på grund av etiska skäl. 

Artiklar har också fallit bort på grund av att de var betal-artiklar eller enbart haft abstracts 

publicerade. Författarna valde även bort artiklar som var litteraturstudier men efter noggrann 

övervägning har en artikel behållits för att den svarade mycket väl mot vårt syfte. Artikeln bidrog 

till resultatet av den anledningen att den även höll hög kvalitet och övriga artiklar beskrev 

experimentella studier. 

Under arbetets gång uppmärksammades att ett stort antal projekt pågår parallellt inom ämnet AI. 

Detta gör ämnet mycket omfattande, vilket lett till att författarna valt några begränsningar av 

arbetet. Bland annat har detta åstadkommits genom att begränsa användning av antalet 

synonymer som författarna fick fram i Karolinska Institutets MESH-databas för att erhålla så 

korrekta sökningar som möjligt. Engelska är inte modersmål hos någon av författarna och 

författarna ansåg att inte någon av oss hade tillräckliga kunskaper om alla synonymer i ämnet och 

riskerade därmed att missa viktig information. För den intresserade har författarna redovisat alla 

synonymer som blev resultatet av MESH-sökningen. För att höja kvaliteten har författarna 

granskat alla de valda rapporterna både enskilt och tillsammans och jämfört våra slutsatser. I stort 

sett har författarna haft stor överrensstämmelse i bedömningarna, i sådan hög grad att de är att 

betrakta som likvärdiga. 
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Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vid vilka modaliteter AI används som stöd.  

Artiklarna visar att AI används inom CT, konventionell röntgen, mammografi, MRI, PET och 

ultraljud. Studien visar att AI oftast används vid CT samt vid mammografi kompletterad med 

MRI vid misstänkta positiva fynd. 

Way et al.(2006) beskriver utveckling av ett CAD-system för automatisk detektering och 

klassificering av lungnoduli från CT-bilder, med en teknik som kallas aktiv 3D-kontur. Mesick 

(2016) frågar vad är skillnaden mellan radiologens utbildning vilka är ett slags instruktioner, 

jämfört med de instruktioner som programmeras i ett AI-system för bildgranskning. Qin et al. 

(2018) har funnit att ett stort antal patologiska tillstånd kan identifieras automatisk med hjälp av 

CAD-system. Schilham et al. (2006) beskriver funktionen av en algoritm för automatisk 

detektering av lungnoduli, vilken för 13 år sedan uppnådde en sensitivitet jämförbar med 

radiologer med ungefär 70% träffsäkerhet. En sådan sensitivitet på artificiell väg förenat med 

dagens betydligt snabbare datorer tillverkade efter år 2005 bör vara till stor hjälp för patienter 

med icke-småcellig lungcancer, vilka är målgruppen för algoritmen.  

 

Aslam, Khan, & Beg (2015) använder sig av en algoritm som lokaliserar kanter över området 

som ska segmenteras i MRI bilder. Fördelen med denna typ av segmentering är att den gör färre 

fel och har lättare att detektera hjärntumörer. Inom det här området har Yong Xia, Zexuan Ji, 

Andrey Krylov, Hang Chang, & Weidong Cai (2017) vidare presenterat utmaningarna med att 

bearbeta och tolka multi-modala medicinska bilder med hjälp av Machine Learning, vilket i 

princip innebär att man kan inte bara kombinera olika modaliteter, utan även erhålla utökad 

diagnostisk tolkning med den AI-förstärkta spjutspetsteknologin. Ett utav problemen är de olika 

spatiala upplösningarna i kombination med PET-MR. Det finns inte så många sådana system i 

drift ännu i Sverige, men om dessa kan förstärkas med Machine Learning finns framtida vinster 

att hämta. 

 

Inom området multimodal diagnostik har även Ayer, Chen, & Burnside (2013) resonerat kring 

användningen av ANN för att förbättra diagnostisk bröstcancerscreening och som beslutsstöd för 

diagnostiska beslut. Saraswathi & Srinivasan (2014) föreslår ett annat system för att analysera 

screeningbilder från mammografi. Det baseras istället på neurala nätverk med mera sofistikerad   
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arkitektur, med det engelska namnet Full complex-valued Relaxation Neural Networks, förkortas 

FCRN. En av fördelarna med det senare beskrivna systemet är att det kräver mindre 

beräkningskapacitet av datorerna, men ändå uppnår förvånansvärt hög träffsäkerhet, vilket har 

fastslagits i flertal provkörningar (Saraswathi & Srinivasan, 2014). 

Xue et al. (2017) har använt sig av radiologiska bilder från bland annat PET för att träna AI att 

segmentera och klassificera cancertumörer. Författarna menar att bilder från PET kan försvåra 

segmentering och klassificering på grund av att PET generellt har dålig spatial upplösning 

(detaljupplösning). Detaljupplösningen kan förbättras med hjälp av bildförstärkande åtgärder vid 

förbearbetning av de radiologiska bilderna. 

Qinghua et al. (2018) har jämfört traditionella ultraljudsutrustning med ultraljudsutrustning 

utrustad med CAD. De främsta fördelarna med AI/CAD stöd för ultraljud är främst noggrannare 

diagnos, minskad tidsåtgång och minskad arbetsbelastning för utförarna. Deep Learning med 

ultraljud används främst för mammografi, leverdiagnos och fosterdiagnostik. En studie skriven av 

Ratinam menar att AI kan förbättra detektion av nålspets för lumbalpunktion. Det underlättar för 

operatörerna och även de som är nya i yrket kan börja utföra lumbalpunktioner tidigare och 

därmed avlasta de redan högt belastade experterna.  

  

Det finns mycket starka intressen för att genomföra de högteknologiska AI projekten. Teknologin 

är också att betrakta som ett konkurrensmedel om kvalificerad personal och studenter, vilka har 

behov av att känna på den nya tekniken och kanske även vara delaktiga i utvecklingen och 

praktisk implementering av densamma i klinisk miljö. 
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Kliniska implikationer 

Både röntgensjuksköterskor och inte minst patienter kommer att få nytta av den tekniska 

utvecklingen, genom att AI kommer att kunna hjälpa oss att ta bättre bilder, eftersom AI 

sannolikt kommer att hjälpa oss med kriterier och bildtagning. Det betyder mindre omtagningar 

och snabbare bedömningar av radiologerna, vilka sedan skickar svar till remittenterna som kan 

berätta det för sina patienter. 

Radiologerna får ett andra utlåtande på sina bedömningar, vilket kan komma att utveckla deras 

roll och snabba på flödet samt öka kvaliteten i bedömningarna. Det finns många lovande projekt 

med angelägna inriktningar såsom bröstcancer, lungcancer och hjärncancer. De startar ofta som 

isolerade projekt men initiativtagarna inser i många fall att det är väldigt kostsamt att bedriva de 

här spjutspetsprojekten. Författarna har sett att det finns en gemensam tanke i många projekt att 

samarbeta och dela viktiga och inte minst dyrt framställda träningsdatabaser, enligt Lugo-

Fagundo et al. (2018). De konkurrerar till viss mån med varandra med sina projekt, men det 

gemensamma målet för alla initiativ bör vara patientnytta, direkt eller indirekt. Med det menar 

författarna att direkt genom snabbare behandling och mera personligt inriktad behandling, samt 

indirekt genom de tidsvinster som den nya tekniken medför. Med automatisering av tidsödande 

granskningsuppgifter, som frilägger personalresurser och ger experterna mera tid åt att ägna sig 

för val av strategi och behandlingsmetoder istället för monotont bildarbete. AI kan finna 

störningar eller artefakter på bild som gör att bilderna kanske måste tas på nytt. 

Röntgensjuksköterskan får det bekräftat så fort bilden är tagen (Westin, 2018).   
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Slutsats: 

 

Stora förändringar kommer ske inom radiologin och förändringarna kommer sannolikt påverka 

alla på en röntgenavdelning. AI kommer att ställa stora krav på hur radiologiska bilder tas fram 

för att sedan bearbetas. Författarna kan se att det ännu bara är under uppstart och forskningen 

måste fortgå ännu många år innan detta kommer att fungera som ett komplement för radiologer 

och röntgensjuksköterskor på en röntgenavdelning.  

Författarna tror att det gradvisa införandet av AI inom radiologi kan komma att medföra ett nytt 

nyckelord inom röntgensjuksköterskans metaparadigm, genom utvecklingen av AI som 

underlättar diagnostiken, vilket medför att omvårdnad av patienterna förbättras på sikt. 

De fynd som gjorts vid sökning av litteratur inom området radiografi och artificiell intelligens 

visar på att området radiografi alltjämt är i utveckling, och att den tekniska utvecklingen inte går 

att hindra. I skrivande stund finns redan ett antal färdiga tillämpningar i produktion och fler är att 

vänta. Yrkesrollen som röntgensjuksköterska kommer sannolikt att förstärkas av ny funktionalitet 

i modaliteterna som hjälper oss att uppfylla kriterier, orientering i anatomi och exponering. 

Arbetet har bidragit till att förklara en del nya begrepp som används inom artificiell intelligens 

och även förklarat en del av tekniken bakom. Vidare har examensarbetets syfte bestått i en 

inventering av de områden inom radiologi som mest nyttjar eller har börjat nyttja artificiell 

intelligens, såsom mammografi och thoraxröntgen. 
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Bilaga 1 

Synonymer artificiell intelligens sökta från https://mesh.kib.ki.se/, sökterm ”artificiell 

intelligens”, engelska synonymer. Den svenska synonymen är maskininlärning. 

Neural networks (NN) på engelska översätts till ANN på svenska, Artificiella Neurala Nätverk 

Sökdatum: 2018-10-09 

Acquisition, Knowledge (Computer) 

AI (Artificial Intelligence) 

Computational Intelligence 

Computer Reasoning 

Computer Vision System 

Computer Vision Systems 

Intelligence, Artificial 

Intelligence, Computational 

Intelligence, Machine 

Knowledge Acquisition (Computer) 

Knowledge Representation (Computer) 

Knowledge Representations (Computer) 

Machine Intelligence 

Reasoning, Computer 

Representation, Knowledge (Computer) 

System, Computer Vision 

Systems, Computer Vision 

Vision System, Computer  

Vision Systems, Computer 
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