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Sammanfattning 
Viktiga framsteg inom artificiell intelligens (AI) har bidragit till ett intresse för implementation inom 
radiologi när det kommer till diagnostisering av medicinska bilder. För att undersöka och skapa en 
förståelse för detta har vi utfört en strukturerad litteraturstudie som bygger på en konceptbaserad 
modell. Studien följer en systematisk metod för sökning och urval av litteratur som förespråkas av 
Webster och Watson (2002) samt Oates (2006). Som en kompletterande del till litteraturstudien har 
vi genomfört en kvalitativ skuggning för att jämföra resultatet från litteraturen mot det insamlade 
data från skuggningen. Vi har i båda studierna undersökt hur AI kan användas inom radiologi vilket 
även är den huvudsakliga frågan i denna studie, vilka för- och nackdelar som finns med 
implementeringen av AI inom radiologi, samt om AI används inom radiologi i dagsläget i Sverige och 
globalt. Vi undersöker även vilka förutsättningar som krävs för att AI ska kunna implementeras inom 
radiologi.  

Våra slutsatser är uppdelade enligt studiens forskningsfrågor vilka nämns ovan. Det finns flera 
användningsområden för AI som att upptäcka, kategorisera, sortera och prioritera sjukdomar samt 
agera beslutsstöd åt radiologerna i diagnosprocessen. Bättre effektivitet, ekonomiska förbättringar 
samt noggranna och säkra diagnoser är de främsta fördelar vi identifierat. AI-baserad CAD används 
idag inom mammografi i USA. I Sverige används AI inom cancersjukvården och triagering. 
Nackdelarna med AI handlar bland annat om rädslan att ersättas som radiolog, patientintegritet, 
juridiska svårigheter, samt att AI inte har egenskapen att förklara hur eller varför en diagnos har 
ställts, eller tar hänsyn till naturliga variationer i sin bedömning. Inställning och acceptans till AI, samt 
datatillgång och datamängd, är några exempel på förutsättningar som krävs vid implementering av AI 
inom radiologi. 

Syftet med studien är att informera personal inom radiologi, AI-utvecklare samt beslutsfattare inom 
vårdsektorn om hur AI kan användas i samband med bildanalysering inom radiologi. 
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Centrala begrepp 
Algoritm En algoritm förklaras av Inera (2017) som en instruktionslista som 

ligger till grund för att programmen ska fungera och agera som de blir 
tillsagda. Detta sker genom att programmen blir instruerade att utföra 
olika uppgifter i en strukturerad ordning (Inera, 2017).  

Artificiell  “Framställd på konstgjord väg, konstgjord, syntetisk” - (“Artificiell”, 
u.å.) 

Artificiell intelligens (AI) I den här uppsatsen definierar vi AI som datorprogram som uppvisar 
mänsklig intelligens (Vinnova, 2018). 

Artificiella neurala 
nätverk (ANN) 

ANN efterliknar den mänskliga hjärnans funktioner och struktur. ANN 
kan lära sig och behandla information på ett liknande sätt som 
människan kan (Erickson et al., 2018; Fazal, Patel, Tye & Gupta, 2018; 
Mayo & Leung, 2018; Nawrocki, Maldjian, Slasky & Contractor, 2018; 
Tang et al., 2018). 

Beslutsstöd I denna litteraturstudie definieras begreppet beslutsstöd som ett 
hjälpmedel som används för att förbättra och effektivisera mänskliga 
beslut (Giger, 2018). “Beslutsstöd är ett samlingsbegrepp för olika 
metoder att stödja effektivt beslutsfattande”- (Inera, 2017). 

Big data Big data är en samling av enorma mängder digitalt, lagrade data av 
olika typer (Inera, 2017), exempelvis miljontals bilder och rapporter 
som radiologer kan ha användning av (Thrall et al., 2018). 

Convolutional neural 
network (CNN) 

CNN är ett djupinlärningsnätverk som vanligen används vid 
bildigenkänning. CNN har visat sig vara väldigt effektivt när det 
kommer till bildigenkänning och klassificering (Erickson et al., 2018; 
Giger, 2018; Mazurowski, Buda, Saha & Bashir, 2018; Nawrocki et al., 
2018). 

Djupinlärning (DL) DL är ett nätverk, namngiven “djup” p.g.a. dess stora mängd av lager 
(Erickson et al., 2018; Mazurowski et al., 2018; Nawrocki et al., 2018; 
Olczak et al., 2017; Tang et al., 2018). Djupinlärningsalgoritmer 
studerar mängder av data för att lära sig och dra slutsatser ifrån på 
samma sätt som människan kan (Nawrocki et al., 2018). 

Intelligens  “Förmåga till tänkande och analys”- (“Intelligens”, u.å) 

Maskininlärning (ML) ML har förmågan att självständigt se och känna igen mönster utan att 
programmeras till att utföra specifika uppgifter. Ju mer data som 
programmen har tillgång till och ju fler uppgifter som programmen 
löser, desto mer erfarna blir programmen (Mayo & Leung, 2018; 
Mazurowski et al., 2018; Nawrocki et al., 2018; Sveriges kommuner 
och landsting, SKL, 2017; Tang et al., 2018). 

Radiologi En del inom det medicinska området som handlar om bildanalys av 
olika typer av medicinska bilder för att upptäcka och kategorisera olika 
typer av sjukdomar, samt för att kunna ställa diagnoser (Mazurowski 
et al., 2018).  
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Skuggning Skuggning är en forskningsteknik och en form av deltagande 
observation som innebär att en forskare följer en person med en viss 
roll inom en viss organisation (Oates, 2006). 

Triagering En sortering och prioritering av patienter utifrån allvarlighetsgrad 
(Vinnova, 2018). 
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1 Introduktion 
Digitala tekniker som idag finns tillgängliga har möjligheten att förändra sjukvården från grunden 
(McKinsey & Company, 2016). I samband med den ständigt ökande tillgången på data och förbättrad 
datorkraft har AI-tekniken fått lysande förutsättningar, och därmed mycket uppmärksamhet inom 
olika verksamheter (Vinnova, 2018). AI anses vara lösningen eller strategin för hur man ska lyckas 
hantera den stora datamängd som förekommer idag i olika situationer (Thrall et al., 2018). Ett av de 
viktigaste framstegen inom AI i dagsläget handlar om digital bildbehandling och bildigenkänning. 
Eftersom att radiologi är det mest digitala området inom medicin har det uppstått ett ökat intresse 
för att implementera AI inom medicinsk bildbehandling för att kunna ställa mer noggranna diagnoser 
(Nawrocki et al., 2018). En anledning till det ökade intresset inom just bildbehandling är 
förhoppningar om att AI kan förbättra tillförlitligheten och effektiviteten i bildtolkningen. Det finns 
miljoner rapporter att tillgå inom radiologiområdet och miljontals bilder som utgör det så kallade 
”big data”, och därmed en stabil grund för AI-forskning inom radiologiområdet (Thrall et al., 2018). 

I och med det ökade intresset för AI behöver begreppet även tydliggöras, då det uppfattas tvetydligt 
och ofta skapar förvirring (Mayo & Leung, 2018; Nawrocki et al., 2018). Det råder oklarhet i 
definitionen av AI och dess olika delar så som maskininlärning och djupinlärning, då dessa ofta 
förväxlas med varandra (Mazurowski et al., 2018). Personal inom radiologi saknar förståelse och 
kunskap om AI, vilket kommer att krävas om AI ska användas som verktyg i arbetet. För att kunna 
använda AI inom radiologi behöver radiologerna ha en förståelse för tekniken för att kunna använda 
det på ett bra sätt i sitt dagliga arbete (Nawrocki et al., 2018; Tang et al., 2018), men även för att 
kunna anpassa sitt arbetssätt och sin inställning till användningen av AI (Massat, 2018b; Mazurowski 
et al., 2018). Att skapa en förståelse för begreppet AI, samt hur tekniken kan användas inom 
radiologi, kan vara ett första steg i rätt riktning för alla inblandade parter att ta till sig tekniken som 
ett nytt arbetssätt. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Målet med denna litteraturstudie är att skapa en förståelse för hur AI kan användas vid 
bildanalysering inom radiologi. Syftet är att informera personal inom radiologi, AI-utvecklare samt 
beslutsfattare inom vårdsektorn om hur AI kan användas i samband med bildanalysering inom 
radiologi.  

1.1.1 Forskningsfrågor 
Vi har valt att utgå från en huvudfråga samt fyra tillhörande underfrågor för att uppnå vårt syfte. 

• Hur kan AI användas inom radiologi? 
o Vilka för- och nackdelar finns det med implementeringen av AI inom radiologi? 
o Används AI inom radiologi i Sverige i dagsläget? Hur ser det ut globalt? 
o Vilka förutsättningar krävs för att AI ska kunna implementeras inom radiologi? 
o Vilka likheter och skillnader finns det mellan litteraturen och skuggningen när det 

kommer till hur AI kan användas inom radiologi? 

För att vårt syfte ska uppnås kommer vi att förklara hur AI kan användas inom radiologi, eftersom att 
det är den mest centrala delen i uppsatsen. För att förklara detta behöver vi börja med att definiera 
och reda ut begreppen AI och radiologi. Vilka för-och nackdelar som finns med att använda AI vid 
bildanalysering inom radiologi kommer också tas upp för att visa vad som kan gynnas med att 
implementera AI, men även vilka problem som finns. Förutom detta vill vi presentera hur AI används 
i Sverige i dagsläget, alltså om AI har implementerats inom radiologi på olika sjukhus i Sverige och hur 
långt implementeringen i så fall har kommit. Vi kommer också att ta upp exempel på hur det ser ut 
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globalt, alltså hur det ser ut i andra länder än Sverige, eftersom att den största delen av vår litteratur 
handlar om andra länder. Till sist kommer vi att presentera vilka förutsättningar som krävs för att AI 
ska kunna implementeras inom radiologi. Även om vi definierar begreppen AI och radiologi, för att 
skapa förståelse kring dessa, fokuserar denna studie främst på AI inom radiologi samt vilka olösta 
aspekter som finns när det kommer till AI inom radiologi. Detta eftersom dessa är vitala för vår 
litteraturstudie och dess syfte. Svaren på forskningsfrågorna vi får fram genom vår litteraturstudie 
kommer att jämföras med det resultat vi fått ut genom vår kompletterande skuggning. 

1.1.2 Målgrupp och kunskapstyp 
Vi vill främst utveckla kunskap om AI i samband med bildanalysering inom radiologi för personal som 
jobbar inom radiologi, samt de som är beslutsfattare inom vårdsektorn och ansvarar för upphandling 
av tekniska system. För att radiologerna ska kunna använda tekniken krävs en förståelse för den 
(Tang et al., 2018). Samma sak gäller för beslutsfattare och ansvariga inom sjukvårdssektorn, då de 
avgör vilken typ av teknik som är bäst lämpad till kontexten (McKinsey & Company, 2016). Kunskap 
om AI i samband med bildanalysering inom radiologi är även relevant för de som utvecklar AI-system, 
då de behöver ha en övergripande förståelse för användarna och användningskontexten (Massat, 
2018b; Tang et al., 2018).  

Vi kommer att utveckla en förklarande kunskap i samband med hur AI kan användas inom radiologi, 
samt vilka potentiella fördelar och tänkbara nackdelar som finns. Studien kommer även att bidra 
med en beskrivande kunskap då vi beskriver dagsläget och de olösta aspekterna. I samband med vår 
kompletterande skuggningsstudie vill vi bidra med en jämförande kunskap, där vi jämför litteraturen 
med ett fall ur verkligheten. 

1.2 Avgränsning 
Vi har tidigare gjort en mindre litteraturstudie angående implementation av AI inom vården på en 
generell nivå för att få en mer överskådlig bild över ämnet. Utifrån denna studie har vi identifierat 
bildanalys samt hantering av stora datamängder som aktuella områden för implementering av AI. Båda 
dessa ingår under taket radiologi, en gren inom medicin som fokuserar på bildanalys av olika typer av 
medicinska bilder, och som även kräver tillgång till stora mängder data. Bildanalys och tolkning av 
medicinska bilder sker främst inom radiologi, men förekommer även i andra områden inom medicin 
(Mazurowski et al., 2018). Vi valde att fokusera på radiologi då det lyfts fram av litteraturen som ett 
område i framkant inom digitalisering inom vården, och därför redo för implementering av AI (Massat, 
2018b). 
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2 Bakgrund till ämnesområdet 
I detta avsnitt presenteras de områden som vi anser vara centrala för att kunna förstå hur AI kan 
användas inom radiologi. I avsnittet definierar vi artificiell intelligens samt dess underkategorier och 
en förklaring till hur AI kan tränas. Avsnittet definierar också området radiologi, där vi tar upp olika 
röntgenmetoder som används, nuvarande systemteknik och hjälpmedel, samt problem som vi har 
identifierat inom radiologi.  

2.1 Artificiell intelligens 
Artificiell Intelligens (AI) är ett av de nyaste kunskapsområdena inom vetenskap och teknik. Namnet 
myntades år 1956 av John McCarthy men arbetet startade fem år innan dess. Artificiell betyder 
konstgjord eller syntetisk (“Artificiell”, u.å.). AI omfattar för närvarande ett stort antal 
underområden, som sträcker sig från det generella, till exempel lärande och uppfattning, till det mer 
specifika, så som att spela schack, styrka matematiska teorier, ställa diagnoser m.m. (Russell & 
Norvig, 2010). Det finns ingen entydig definition eller allmänt vedertagen avgränsning av AI, utan det 
är en bred term som betecknar flera olika områden och tekniker (Vinnova, 2018; Tang et al., 2018). 
AI är dels beteckningen för datorprogram som uppvisar mänsklig intelligens, men också en 
beteckning på det vetenskaps- och teknikområde som syftar till att studera, förstå och utveckla 
datorer och programvara med intelligent beteende (Vinnova, 2018).  

Russell och Norvig (2010) har sammanställt åtta definitioner av AI som är organiserade i fyra 
kategorier. Kategorierna är i sin tur uppdelade i två områden, där det ena området handlar om att 
tänka och agera på ett mänskligt sätt och det andra området handlar om att tänka och agera på ett 
rationellt sätt. Figur 1 visar kategorierna samt några av definitionerna. 

System som tänker som människor System som tänker på ett rationellt sätt 
“Automatiseringen av aktiviteter som vi associerar med 
mänskligt tänkande vid aktiviteter så som beslutstagande, 
problemlösning och lärande” 

“Studiet av beräkningar som gör det möjligt att uppfatta, 
resonera och agera” 

System som agerar som människor System som agerar på ett rationellt sätt 
“Konsten att skapa maskiner som att utföra funktioner 
som kräver intelligens när det utförs av människor” 

“Datavetenskapens gren som handlar om automatisering 
av intelligent beteende” 

Figur 1 Indelning och exempel på AI definitioner, baserat på Russell och Norvig (2010). 

I den här uppsatsen definierar vi AI som datorprogram som uppvisar mänsklig intelligens. 
Datorprogrammen består av algoritmer som kan utföra komplicerade uppgifter, eller uppgifter som 
normalt kräver mänsklig intelligens, som exempelvis förmågan att lösa problem samt att lära sig av 
det (Mazourowski et al., 2018; Tang et al., 2018). Exempel på sådana uppgifter är klassificering, 
diagnostisering, beslut m.m. (Inera, 2017). Det som skiljer AI åt jämfört med andra datorprogram är 
att AI kan tänka själv, förstå omvärlden, ta egna beslut utan att vara förprogrammerade att göra vissa 
uppgifter på ett visst sätt (SKL, 2017). 

Forskningen inom den samlade beteckningen AI har pågått sedan 1950-talet och har stadigt 
utvecklats sedan dess men stannade sedan upp då förhoppningarna på AI visade sig vara 
överoptimistiska, vilket ledde till minskad finansiering av forskningen under de senare decennierna 
(Vinnova, 2018). Men under de allra senaste åren har utvecklingen och forskningen av AI gått snabbt 
framåt, som bland annat beror på att man har bättre tillgång till stora mängder data och bättre 
teknik som till exempel snabbare processorer (Inera, 2017). 

AI delas in i tre olika nivåer: Smal intelligens, generell intelligens och superintelligens (Inera, 2017; 
SKL, 2017). Smal intelligens innebär att ett system endast kan lösa ett väldefinierat problem. 
Möjligheten för ett system att ta itu med olika problem är känt som generell intelligens. Att ha 
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generella system som kan lösa flera problem är viktigt när det kommer till tolkning av medicinska 
bilder, eftersom att det är ovanligt att en undersökning bara består av en fråga eller ett problem. 
Inom till exempel mammografi behöver ett system kunna besvara två frågor då det oftast handlar 
om en patient har bröstcancer eller inte (Erickson et al., 2018). Superintelligens är system som är 
smartare än mänskliga experter inom ett eller flera områden. Dessa områden kan vara till exempel 
vetenskap, allmänkunskap, kreativitet och socialt beteende (SKL, 2017).  

2.1.1 Artificiella neurala nätverk  
För att AI ska ha möjlighet att lära sig saker skapades artificiella neurala nätverk (ANN). ANN är 
baserat på den mänskliga hjärnans uppbyggnad och funktion, och efterliknar sättet som hjärnan kan 
behandla information på (Erickson et al., 2018; Fazal et al., 2018; Mayo & Leung, 2018; Nawrocki et 
al., 2018; Tang et al., 2018). ANN kan lära sig saker på samma sätt som den mänskliga hjärnan kan, 
men till skillnad från människor så glömmer inte systemet vad det har lärt sig. ANN kan lära sig av till 
exempel bilder och mänskliga observationer, vilket gör det möjligt att uppdatera ANN med 
expertkunskap (Fazal et al., 2018).  
 
ANN består av ett antal sammankopplade enheter som kallas för neuroner. Neuronerna är ofta 
organiserade i olika lager. Traditionella ANN brukar användas i maskininlärning som vanligtvis 
innehåller två till tre lager av neuroner (Mazurowski et al., 2018). ANN har blivit en populär teknik 
inom modern medicin, bland annat för att ANN kan utvecklas och förbättras genom erfarenhet, vilket 
bidrar till mer pålitliga diagnoser. Det är vanligt att ANN-system används vid bildbehandling i 
Computer Aided Detection program (CAD), där ANN då används som mjukvara i programmet för att 
analysera bilder och för att belysa orosområden (Fazal et al., 2018).  
 
2.1.2 Maskininlärning 
Maskininlärning (ML) är ett underområde till AI, och innebär att program kan lära sig att utföra 
komplicerade uppgifter och dra slutsatser genom att ha tillgång till stora mängder data. ML har 
förmågan att självständigt se och känna igen mönster och behöver inte programmeras till att utföra 
specifika uppgifter. Ju mer data som programmen har tillgång till och ju fler uppgifter som 
programmen löser, desto bättre blir de. Man kan helt enkelt säga att ML lär sig genom erfarenhet 
(Mayo & Leung, 2018; Mazurowski et al., 2018; Nawrocki et al., 2018; SKL, 2017; Tang et al., 2018). 
ML kan lära sig ifrån olika typer av data, till exempel från forskning, artiklar, bilder mm. (SKL, 2017). 
Idag finns ML i många vardagliga applikationer, så som online-sökningar, taligenkänning och 
översättning mellan språk.  

2.1.3 Djupinlärning 
Djupinlärning (DL), också känt som deep neural network learning, är en ny form av maskininlärning 
samt ett område under AI (Erickson et al., 2018; Giger, 2018; Mazurowski et al., 2018). DL har fått 
namnet djup på grund av att det finns så många lager i nätverket. De flesta DL-system idag har fler än 
20 lager, jämfört med traditionella ANN som vanligtvis har två till tre lager (Erickson et al., 2018; 
Mazurowski et al., 2018; Nawrocki et al., 2018; Olczak et al., 2017; Tang et al., 2018). Anledningen till 
att de tidigare nätverken hade färre lager är att datorkraften inte klarade av att rymma fler lager. I 
varje lager finns ett antal noder som utför liknande operationer. Varje lager tar emot information 
från ett tidigare lager som sedan bearbetar informationen och matar ut det till nästa lager, vilket 
leder till en högre nivå av abstraktion (Nawrocki et al., 2018).  

Djupinlärningsalgoritmer lär sig genom att studera stora mängder data och kan använda alla olika 
typer av data för att komma fram till slutsatser på liknande sätt som människor kan (Nawrocki et al., 
2018). Algoritmerna kan användas för att till exempel lokalisera och klassificera objekt i en bild eller 
hitta mönster i data för att lösa komplexa problem som sedan kan hjälpa till vid beslutsfattande 
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(Mayo & Leung, 2018; Mazurowski et al., 2018; Olczak et al., 2017). När det kommer till uppgifter 
som har med bilder att göra har dessa algoritmer visat sig prestera väldigt bra. Eftersom att radiologi 
till stor del handlar om att hämta ut användbar information från bilder har det därför blivit ett 
naturligt område för DL (Mayo & Leung, 2018; Mazurowski et al., 2018; Olczak et al., 2017).   

Djupinlärningsalgoritmer kräver enorma mängder data samt mer avancerad datorkraft i jämförelse 
med traditionell maskininlärning. Ofta tar det längre tid att träna en djupinlärningsalgoritm eftersom 
att det finns ett stort antal parametrar att ta hänsyn till. Dock lönar sig detta eftersom algoritmerna 
fungerar väldigt snabbt och är mycket effektiva (Nawrocki et al., 2018). En annan viktig skillnad när 
det kommer till djupinlärning jämfört med traditionell maskininlärning är en process som kallas för 
extraktion, som utförs vid klassificering av objekt. Vid traditionell maskininlärning behöver 
utvecklaren manuellt bestämma vilka egenskaper eller funktioner som är viktiga hos objektet och 
sedan implementera algoritmer som kan fånga dessa. Den processen kan vara problematisk eftersom 
att utvecklaren ofta behöver gissa vilka funktioner som kommer att användas för en viss uppgift och 
riskerar då att lägga in onödiga och överflödiga funktioner eller att missa viktiga och användbara 
funktioner. När det kommer till djupinlärning behöver inte utvecklaren göra några val. Nätverk inom 
djupinlärning kan istället lära sig vilka egenskaper eller funktioner som är relevanta och välja ut dessa 
själv. Att låta nätverket välja funktioner själv kräver dock större mängder data att träna på 
(Mazurowski et al., 2018; Nawrocki et al., 2018).  

2.1.4 Convolutional Neural Network 
Det finns flera typer av djupinlärningsnätverk som används på olika sätt beroende på vad syftet är. 
Den vanligaste typen av nätverk som används vid bildanalys är Convolutional Neural Network (CNN) 
(Erickson et al., 2018; Mazurowski et al., 2018; Nawrocki et al., 2018). Denna typ av nätverk har visat 
sig vara väldigt effektivt när det kommer till bildigenkänning och klassificering (Erickson et al., 2018; 
Giger, 2018; Nawrocki et al., 2018). CNN har funnits i många år men var inte lika effektiv på grund av 
tekniken som fanns då. Nu för tiden har djupinlärning använts med CNN vilket har lett till stora 
framsteg inom just klassificering av bilder (Erickson et al., 2018; Giger, 2018). CNN ärver egenskaper 
från ANN men har även sina egna egenskaper och funktioner. CNN kan till exempel ha ungefär 10 till 
30 lager men i extrema fall kan nätverket uppnå 1000 lager (Mazurowski et al., 2018). Nätverket 
kräver väldigt stora och korrekta mängder data samt beräkningsresurser för att kunna bearbeta 
komplicerade data (Erickson et al., 2018; Giger, 2018).  

2.1.5 Träning av AI  
Litteraturen nämner olika sätt att träna AI eller någon av dess underliggande kategorier på och därför 
ansåg vi att det är ett koncept värt att förklara. Nedanstående avsnitt kommer ta upp de diskussioner 
kring träning av AI och dess underkategorier som uppkommit i litteraturen i en generell överblick 
utan att beskriva varje underkategoris träning. 

Ett genomgående mönster som vi upptäckte i litteraturen är kravet på en enorm mängd data för att 
träna AI eller dess underliggande strukturer (Berg, 2017; Erickson et al., 2018; Giger, 2018; Massat 
2018a; Mayo & Leung, 2018; Mazurowski et al., 2018; Nawrocki et al., 2018; Tang et al., 2018; Thrall 
et al., 2018; Vinnova, 2018). Brist på tillräckligt data kan leda till att resultaten blir mindre träffsäkra 
och svåra att generalisera (Thrall et al., 2018). Detta problem kan även kallas överanpassning eller 
”overfitting” som är en utmaning vid bland annat träning av djupa neurala nätverk (Erickson et al., 
2018; Mazurowski et al., 2018; Thrall et al., 2018). Det nämns även att man kan upptäcka 
överanpassning när dess utförande är betydligt sämre på testdata än på träningsdata (Erickson et al., 
2018). Mazurowski et al. (2018) samt Tang et al. (2018) talar om överförbar inlärning och off-the-
shelf funktioner (eller djupfunktioner) som lösningar på överanpassning. Ett annat problem när det 
gäller stora mängder data är de olika lagar som hindrar delning av patientinformation och därmed de 
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etiska aspekterna som ofta diskuteras i samband med AI inom vården (Olczak et al., 2017; Tang et al., 
2018). 

Det talas även om övervakad och oövervakad träning (Fazal et al., 2018; Mayo & Leung, 2018; 
Mazurowski et al., 2018; Nawrocki et al., 2018; Tang et al., 2018; Thrall et al., 2018), och ofta i 
samband med stor datamängd (Mayo & Leung, 2018; Nawrocki et al., 2018; Tang et al., 2018; Thrall 
et al., 2018). Övervakad träning är enkelt förklarat att programmeraren skickar in exempelvis bilder 
på en kvadrat och en triangel med tillhörande etiketter för att träna och vägleda AI:n mot rätt 
slutsatser. På detta sätt försäkrar man sig om att systemet vet att det är en kvadrat som analyseras, 
och inte en triangel, samt kan skilja dessa åt. Algoritmernas utdata blir då en kategorisering av dessa 
former; en kvadrat eller en triangel. Denna träning kan sedan appliceras på nya indata för att få fram 
rätt utdata utan hjälp av en programmerare (Fazal et al., 2018; Nawrocki et al., 2018; Tang et al., 
2018). Detta skapar ett krav på att den stora mängd data som krävs för övervakad träning också har 
rätt etiketter annoterat av experter inom området (Olzcak et al., 2017; Vinnova, 2018;), i detta fall 
expertradiologer eller annan kunnig medicinsk personal. Att sätta dessa annoteringar är tradigt och 
tar tid, menar Tang et al. (2018) och tar fortsatt upp att dessa etiketter kräver en absolut sanning 
som är erkänd inom det aktuella området. Thrall et al. (2018) menar på att den absoluta sanningen 
krävs inom all träning vare sig det är övervakad eller oövervakad sådan. Att få tag på dessa 
annoteringar från experter menar Tang et al. (2018) är väldigt dyrt, medan Thrall et al. (2018) menar 
att det är dyrt att få tag i stor mängd träningsdata överhuvudtaget. Båda artiklarna menar att det 
vore av stor betydelse om man kunde dela sina kunskaper och data mellan institutioner. 

Oövervakad träning får samma indata – en kvadrat och en triangel – men till skillnad mot övervakad 
träning så har indata inga etiketter. Programmet ser två olika typer av data och kommer fram till att 
ena är en form och den andra är en annan form. Oövervakad träning kan med enbart indata lösa 
komplexa problem och skapa potentiella lösningar på sätt som människor vanligtvis inte skulle 
överväga (Fazal et al., 2018; Nawrocki et al., 2018; Tang et al., 2018). Ytterligare menar Nawrocki et 
al. (2018) att oövervakad träning kommer närmare ”riktig” artificiell intelligens då den lär sig 
identifiera komplexa processer och mönster utan fortsatt vägledning av en människa. Både mänskliga 
observationer och bilder kan användas som indata i både övervakad och oövervakad träning (Fazal et 
al., 2018).  

En oväntad oenighet upptäcktes i analyseringen av litteraturen när det kommer till tiden att träna två 
av de underliggande kategorierna till AI. Nawrocki et al. (2018) och Erickson et al. (2018) är oense om 
det tar längre tid att träna DL än det tar att träna ML, där Nawrocki et al. (2018) är för att det tar 
längre tid att träna DL då de innehåller en enorm rad parametrar, och där Erickson et al. (2018) 
menar att det går snabbare att träna DL men att den behöver stora mängder data och noggrann 
vägledning i utdataresultatet.  

Kravet på stor mängd data för att träna AI och/eller dess underkategorier är vital för att minska 
feldiagnostiseringar och öka träffsäkerheten för AI. Massat (2018a) talar om en upptränad AI vars 
träffsäkerhet ökade enormt samt var mer exakt än i jämförelse med en radiolog. Mayo och Leung 
(2018) menar att en AI lär sig mer effektivt genom att bli vägledd och i deras fall få svar på om det är 
cancer eller inte cancer. 
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2.2 Radiologi 
Radiologi är en del inom det medicinska området som handlar om bildanalys av olika typer av 
medicinska bilder för att upptäcka och kategorisera olika typer av sjukdomar, samt för att kunna 
ställa diagnoser (Mazurowski et al., 2018). Radiologi omfattar klassisk röntgen (konventionell 
röntgen), datortomografi (CT), magnetkamera (MR), nuklearmedicin, positronemissionstomografi 
och ultraljud (US) (Aspelin & Pettersson, 2008).  

För att kunna ställa diagnoser på olika typer av sjukdomar är det viktigt att kunna ta fram bilder av 
kroppens inre. Röntgenstrålar har länge använts som ett medel för att göra just detta. Idag kan vi 
använda oss av flera olika tekniker för att se inuti kroppen beroende på vad man väljer att fokusera 
på. Detta utan att behöva göra ett operativt ingrepp (Berglund & Jönsson, 2007). Diagnostisering 
inom radiologi är en föränderlig process som hela tiden påverkas av snabba förändringar och 
förbättringar av teknologin som används. Antalet tekniker för bildframtagning inom radiologin har 
ökat, samtidigt som teknikerna hela tiden förbättras och förfinas (Brant & Helms, 2012). 

2.2.1 Konventionell röntgen 
Klassisk röntgen, eller så kallad konventionell röntgen, genererar bilder av patientens organ med 
hjälp av röntgenstrålning från en viss vinkel eller riktning. Med hjälp av kontrastmedel, som gör att 
organ syns tydligare på röntgenbilderna, kan man även göra en så kallad genomlysning av exempelvis 
tarmar eller blodkärl (Berglund & Jönsson, 2007). I vissa fall kan konventionell röntgen inte ge 
tillräcklig information då de delar man vill undersöka döljs av annan vävnad vilket gör det svårt att 
urskilja det man faktiskt vill titta på (Berglund & Jönsson, 2007). CT, MR, US är tekniker som 
undersöker kroppen ur ett tredimensionellt perspektiv, och genererar ett tvådimensionellt resultat i 
form av en bild som tagits i flera dimensioner (Brant & Helms, 2012).  

2.2.2 Datortomograf/CT 
I användningen av en CT, eller så kallad datortomograf, roterar ett röntgenrör runt patientens kropp. 
På detta vis kan man framställa tvärsnittsbilder av kroppen och dess organ. Det är även möjligt att 
framställa tredimensionella bilder med hjälp av CT (Berglund & Jönsson, 2007). CT rekonstruerar 
tvärsnittsbilder som liknar “skivor” eller skikt av kroppen. Dessa skikt av kroppen visas sekventiellt i 
anatomisk ordning, där varje skikt hör ihop med det skiktet innan och efter. Man visar med fördel 
dessa typer av bilder i systemet PACS, där den som tolkar bilderna kan scrolla fram och tillbaka 
mellan de olika skikten av kroppen och manipulera bilderna efter behov.  

2.2.3 Magnetkamera/MR 
Magnetkamera, magnetisk resonanstomografi eller förkortat MR/MRI/MRT, använder sig av 
magnetiska fält och radiovågor för att producera tomografiska bilder, vilket är bilder i skikt eller snitt. 
MR påverkar kroppens atomkärnor med hjälp av radiovågor. När atomkärnorna sätts i rörelse fångas 
en radiosignal upp och genererar en mycket detaljerad avbild av vävnad och strukturer i kroppen 
(Berglund & Jönsson, 2007). Till skillnad från CT analyserar MR flera typer av vävnad samtidigt. MR är 
den bästa metoden för att analysera olika typer av mjuk vävnad och presentera bilder på ett 
anatomiskt plan, men är mindre bra för att visa benstrukturer och bendensitet. MR har även 
begränsad spatial upplösning i jämförelse med CT, och är en dyrare teknik att använda (Brant & 
Helms, 2012). Styrkan med MR är dock att tekniken skapar mycket detaljerade bilder (Berglund & 
Jönsson, 2007).  

2.2.4 Nuklearmedicin 
Röntgen syftar till att visa anatomiska bilder, det vill säga hur kroppen ser ut inuti och dess 
organstruktur. Vill man däremot få förståelse för fysiologiska förlopp använder man sig av 
nuklearmedicin, vilket innebär metoder för att se olika organs funktionalitet. Vid användning av 
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denna teknik injiceras små mängder radioaktiva ämnen i kroppen, som i sin tur sänder ut 
gammastrålning. Strålningen registreras sedan av ett system där man kan se hur ämnet sprids och 
fördelas i ett organ, och sedan förs vidare mellan olika organ. Tekniken som används här kallas SPECT 
eller PET (positronemissionstomografi). Man kan även använda kombinationer av tekniker, så som 
SPECT/PET/CT, för att ta fram en sammanslagen bild med ett bredare användningsområde för 
exempelvis kirurgi eller cancerbehandling (Berglund & Jönsson, 2007). 

2.2.5 Ultraljud/US 
Ultraljud eller US innebär användningen av en ekopulsteknik, där högfrekvent ljud pulserar och 
träffar vävnad i kroppen. Ljudvågorna fångas sedan upp som ett eko, som sedan används för att 
generera en avbild (Brant & Helms, 2012). Beroende på vilken typ av vävnadstruktur som ljudvågorna 
träffar avbildas de på olika sätt, och på så sätt kan man utläsa information om olika typer av vävnad 
och strukturer i kroppen (Berglund & Jönsson, 2007). Denna typ av teknik används vanligen vid 
observation av vävnad som är i rörelse, så som ultraljud av foster, och även för att se exempelvis 
andnings- och hjärtrörelser (Brant & Helms, 2012). Fördelen med tekniken är att den är billig och kan 
genomföras relativt snabbt. Nackdelen är att ekopulstekniken inte fungerar speciellt bra på ben och 
luft (Berglund & Jönsson, 2007). 

2.2.6 Nuvarande systemteknik och hjälpmedel 
Genom att ha läst vår valda litteratur upptäckte vi en återkommande teknik, CAD (computer aided 
detection/diagnosis). Vid fortsatt analysering upptäckte vi även PACS (Picture Archiving and 
Communication System) som förekom i flera artiklar och rapporter. Båda tekniker används inom 
radiologi och bilddiagnostik och är därför relevanta för denna litteraturstudie. Tillsammans blev 
dessa två tekniker nyckelkonceptet nuvarande systemteknik inom radiologi. I följande avsnitt 
kommer vi att förklara vad CAD och PACS är samt hur dessa hjälper till i radiologens vardagliga 
arbete. 

PACS är ett digitalt bildarkiv och kommunikationssystem som lagrar och överför diagnostikbilder. 
Systemet är till för att ge läkare och vårdpersonal omedelbar tillgång till relevanta bilder för att 
kunna ställa rätt diagnos. PACS tillåter bildmanipulering medan man visar och tolkar bilder. Digitala 
bilder från CT, MR och US är optimala för denna typ av lagring och tolkning/manipulering (Brant & 
Helms, 2012). 

CAD är ett system som assisterar radiologer i bildanalysprocessen. I USA används CAD främst inom 
området mammografi (Fazal et al., 2018; Nawrocki et al., 2018; Recht & Bryan, 2017).  Genom att 
undersöka litteraturen har vi upptäckt att CAD kan delas upp i tre olika delar; computer aided 
detection (CADe), computer aided diagnosis (CADx), samt computer aided triage (CADt) (Giger, 2018; 
Massat, 2018b; Recht & Bryan, 2017; Tang et al., 2018). Utifrån litteraturen förklaras CADe som ett 
hjälpmedel för läkare där dess uppgift är att markera bekymmersamma områden för fortsatt 
analysering utan att ge en diagnos (Giger, 2018; Tang et al., 2018). CADx å andra sidan används för 
att ge en diagnos eller en differentialdiagnos till en läkare genom att klassifiera och estimera 
sannolikheten för en sjukdom (Giger, 2018; Syeda-Mahmood, 2018; Tang et al., 2018). Litteraturen 
talar även om radiomics, en utökning av CADx (Giger, 2018; Liew, 2018). Det förklaras av Tang et al. 
(2018) som en process som extraherar ett stort antal kvantitativa egenskaper från medicinska bilder 
och att denna funktion dels kan användas för att utveckla beslutsstödsverktyg. I Recht och Bryans 
(2017) artikel skrivs computer aided diagnosis och detection förkortat som CADD. För enkelhetens 
skull benämner vi alla dessa tekniker som CAD i denna studie.  

Mayo och Leung (2018) menar att CAD försöker uppfylla fyra ändamål; Förbättra radiologens 
utförande, spara tid, vara integrerad i arbetsflödet, samt att minska kostnader. Fazal et al. (2018) 
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menar att det finns två sätt som CAD kan användas på. Första sättet är att radiologen analyserar 
bilderna först själv utan CAD och sedan begära att se vad CAD kommit fram till för att efter det ställa 
en slutlig diagnos. Denna metod påverkar dock bildanalytikerns första diagnos, samt påverkar 
tolkningstiden rejält. Det andra sättet radiologer kan använda CAD på är genom att radiologen först 
ser vad CAD-systemet kommit fram till och tolkar resultatet som sedan ställer den slutgiltiga 
diagnosen. Detta sätt kan inge falskt förtroende för CAD-systemet och i sin tur öka felaktiga 
diagnoser (Fazal et al., 2018). 

De negativa aspekterna med CAD som litteraturen diskuterar handlar främst om ”false positives”. 
CAD:s främsta svaghet är att tekniken returnerar en stor procent av dessa feldiagnoser (Fazal et al., 
2018). Massat (2018b) menar att denna felbedömning ökar mängden återkallade patienter. Detta 
intygar Fazal et al. (2018) och påpekar ytterligare att denna konsekvens påverkar 
sjukvårdskostnaderna. Mayo och Leung (2018) talar för att dessa ”false positives” stör radiologen i 
bildanalyseringsprocessen. Dessutom ger CAD-systemen inga alternativ till den satta diagnosen 
(Massat, 2018a; Syeda- Mahmood, 2018) eller förklarar hur de kommit fram till en viss diagnos 
(Giger, 2018). Detta menar Syeda-Mahmood (2018) är en betydande anledning till varför CAD endast 
kommer att användas som ett sekundärt hjälpmedel i bildanalyseringsprocessen. De förklarar att 
CAD:s användningsområde blir att kontrollera att radiologen inte missat några anomalier. Den 
ständiga utvecklingen av CAD och dess algoritmer minskar procenten av feldiagnoser av CAD och 
förväntas bli högt effektiv (Fazal et al., 2018). Recht och Bryan (2017) menar att CAD-systemets värde 
baseras på dess träffsäkerhet. En annan aspekt som tas upp i litteraturen är att förbättrad teknik 
kommer underlätta och effektivisera radiologers jobb, men samtidigt minska personalefterfrågan 
inom yrket (Recht & Bryan, 2017). Recht och Bryan (2017) påtalar flera gånger att CAD inte skulle 
ersätta radiologer utan assistera dem.  

Fazal et al. (2018) tar upp att CAD och PACS integrerat tillsammans har en lovande framtid. Att ett 
sådant system kommer vara betydligt mer intelligent som kan identifiera flera, utmanande diagnoser 
och röra sig mot mer individualiserade patientutfallsprognoser baserade på AI-analys. De menar 
ytterligare att en sådan integration med stor sannolikhet kommer uppmuntra radiologer att lita på 
CAD-systemets resultat som ett primärt diagnostiseringsverktyg istället för att använda det som 
sekundär åsikt vilket görs idag (Fazal et al., 2018). 

2.2.7 Nuvarande problem inom vården och radiologi 
För att kunna förstå de olösta aspekterna och se hur AI kan användas i bildanalysering inom radiologi 
måste man först urskilja de olika problem som existerar i vården och inom radiologi i dagsläget. Detta 
avsnitt kommer först att handla om problematiken i vården generellt och sedan problematiken inom 
radiologiområdet.  

En återkommande aspekt som tas upp i rapporterna Vinnova (2018) och Inera (2017) är den ökade 
bristen på vårdpersonal i Sverige samtidigt som antalet patienter ökar i takt med att den äldre 
befolkningen blir allt fler. “Inom bara ett par år måste färre vård- och omsorgsanställda kunna hjälpa 
fler invånare” (Inera, 2017). Vinnova (2018) menar att man måste öka effektiviteten enormt om 
vården ska kunna bevara samma kvalitet i framtiden som i dagsläget. “Efterfrågan på vård 
överensstämmer inte alltid med vårdbehov” (Inera, 2017). Rapporten från Inera (2017) menar att 
detta är ett problem orsakat av individer där de människor med mer kunskap och status efterfrågar 
vård i högre grad än vad de faktiskt behöver, i jämförelse med människor med mindre kunskaper 
som gärna ber om vård i för liten utsträckning. 

Det förekommer i dagsläget även en problematik gällande ekonomiska resurser. McKinsey & 
Company (2016) visar statistik på att kostnaden inom sjukvården i Sverige ökar med 4,2% i snitt varje 
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år. Rapporten menar att det inte är en ovanlig trend utan att den stadigt växande 
sjukvårdskostnaden även sker i resten av västvärlden. Massat (2018b) menar att vården generellt 
ligger efter 10 till 15 år när det kommer till användningen av ny avancerad teknik i jämförelse med 
andra organisationer. Vinnova (2018) menar på att den svenska offentliga sektorns marknad för 
digitala tjänster och system är liten och att det påverkar investeringarna för området. Än mindre 
kommunalt, menar Vinnova (2018), där betalningsviljan är begränsad.  

McKinsey & Company (2016) tar även upp ett problem med patientdatalagen. De menar att viktig 
information som vårdpersonal behöver tillgång till kan nekas då patientdatalagen kan tolkas alldeles 
för strikt. Detta, menar rapporten, resulterar i att säker vård och vård av bra kvalitet sätts på spel. 
Ytterligare en aspekt som tas upp är den att journalsystemen inte längre är effektiva verktyg för 
vårdpersonal på grund av den enorma ökningen av vårddata (McKinsey & Company, 2016). Thrall et 
al. (2018) menar att ett annat problem är att det inte finns något datadelningssystem inom radiologi i 
dagsläget. De menar även på att den tekniska kompetensen inte är tillräcklig i dagsläget. 

När det kommer till själva diagnosprocessen är en av de utmaningar som man stöter på som radiolog 
att upptäcka små och få avvikelser i bilderna de analyserar. Därefter är utmaningen att ställa en 
diagnos samt hantera de effekter som kan uppstå efter avsedd behandling (Mazurowski et al., 2018). 
Mayo och Leung (2018) talar om hur tekniken CAD kan störa radiologen i dess diagnostisering genom 
att meddela “false positives”. “False positives” innebär att man felaktigt får en diagnos, med andra 
ord feldiagnostisering. En diagnos som är fel resulterar i att resurser används i onödan enligt Massat 
(2018a). Detta genom att behandling eller operation ges till patienter som inte har behov av dem. En 
radiologs misstag resulterar i missar och förseningar i diagnoser (Fazal et al., 2018). Thrall et al. 
(2018) menar att diagnostiseringstiden ökar när köerna för patientfall blir långa. Detta menar Fazal et 
al. (2018) kan påverka patienternas utfall negativt. Mazurowski et al. (2018) menar på att alla 
uppgifter som en radiolog gör dagligen skulle kunna effektiviseras med hjälp av avancerad teknik.  
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3 Metod 
Vi har genomfört en systematisk litteraturstudie som innebär att man söker efter litteratur på ett 
systematiskt sätt genom att leta i ledande journaler inom olika områden (Webster & Watson, 2002). 
Vidare har ytterligare litteratur hittas via referenser och citeringar. Metodavsnittet för 
litteraturstudien består av litteratursökning och urval som beskriver hur olika typer av litteratur har 
hittats samt analys och sammanställning av den litteratur som valts ut. Som komplement till 
litteraturstudien har vi valt att göra en mindre empirisk undersökning av radiologipraktiken i form av 
en skuggning av en ST-läkare. Detta kommer vidare att presenteras i avsnittet metod för skuggning. 

3.1 Litteratursökning och urval 
Vår målsättning med sökandet var att samla ihop vetenskaplig litteratur som erkänner någon av 
följande inklusionskriterier:  

• Litteratur som handlar om AI och hur bildanalys fungerar i diagnostisering inom radiologi  
• Litteratur som definierar AI eller dess komponenter  
• Litteratur som specifikt nämner AI och bildanalys och/eller radiologi i titeln, 

sammanfattningen, nyckelorden eller i brödtexten  

Anledningen till att vi har inklusionskriterier är för att rikta in vår sökning på rätt spår och hitta 
litteratur som är relevant för vårt ämne, samt för att ha något konkret att stämma av emot. Vi fick 
inspiration till användningen av inklusion- och exklusionskriterier av Günther, Rezazade Mehrizi, 
Huysman & Feldberg (2017). 

Sökningen påbörjades genom att definiera aktuella nyckelord och söktermer som sammanställdes i 
en lista, för att på ett strukturerat sätt kunna söka efter litteratur i olika databaser. Oates (2006) talar 
för att sammanställa en lista med potentiella och användbara termer för att förenkla sökarbetet och 
uppnå ett så brett resultat som möjligt. Utifrån vårt syfte och frågeställning valde vi ut termerna 
artificiell intelligens, radiologi och bildanalys. Vi lade även till synonymer, engelska översättningar 
och förkortningar i vår lista. För att se vår fullständiga lista med söktermer, se Appendix A. De 
söktermer som sedan använts och genererat relevanta träffar i vår sökning är “AI”, “artificial 
intelligence”, “imaging” och “radiology”. De övriga söktermerna fick inga önskvärda resultat, bland 
annat på grund av att de flesta vetenskapliga artiklarna inom ämnesområdet är på engelska. 
Termerna användes också i olika kombinationer tillsammans med booleska uttryck. Oates (2006) 
rekommenderar att man använder booleska uttryck i utförandet av en litteraturstudie där 
sökningarna sker digitalt, för att få med alla söktermer i en och samma sökning.  Ett exempel på 
booleskt uttryck använt under sökandet från studien är “(AI OR artificial intelligence) AND 
(radiology)”. 

Sökandet resulterade i olika typer av litteraturmaterial som vetenskapliga artiklar, rapporter och 
böcker. Genom att använda flera olika typer av källor får vi även en mer heltäckande bild av området 
(Oates, 2006).  

3.1.1 Vetenskapliga artiklar 
Vi påbörjade vår sökning inom “Basket of eight”, eftersom den innefattar de ledande journalerna 
inom informatik (Association of Informations Systems, 2018). Vi märkte dock ganska tidigt att det 
inte fanns relevanta publikationer inom basket of eight för vårt ämne, då denna studie sträcker sig 
över två områden; både informatik och medicin. Webster och Watson (2002) talar för att man bör 
söka information inom andra discipliner då informatik är ett tvärvetenskapligt område. Därför 
påbörjade vi vår litteratursökning i Primo, för att få en så bred utgångspunkt som möjligt. Primo är en 
generell söktjänst som innehåller de flesta av Örebro universitetsbiblioteks samlingar. Genom att 
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söka i Primo kunde vi ta reda på vilka databaser vi kunde använda i framtida sökningar utifrån de 
resultat som genererades. I Primo fick vi 3535 träffar när vi sökte på (AI OR artificial intelligence) AND 
(radiology). Detta resulterade i att fyra artiklar valdes ut som uppfyllde inklusionskriterierna för vår 
litteraturstudie. Utifrån den sökningen kom vi fram till att utöka sökandet i databaserna Medline och 
Cinahl Plus with Full Text, då vi upptäckte att de flesta relevanta artiklar var publicerade i medicinska 
journaler med inriktning på radiologi. Med sökorden “(AI OR atrificial intelligence) AND (radiology)” i 
databasen Cinahl Plus with Full Text fick vi ett sökresultat på 985, där vi slutligen valde ut tio stycken 
artiklar till vår litteraturstudie. Vi använde även sökorden “(artificial Intelligens OR AI) AND (imaging)” 
i samma databas och fick 1,012 träffar, varav vi valde ut en artikel. När vi gjorde samma sökningar i 
Medline kunde vi hitta de artiklar som vi fick i sökningarna i Cinahl Plus with Full Text. Dock fanns inte 
tillvalet “peer-reviewed” (se definition nedan) i Medline, vilket gjorde att vi höll oss till resultaten i 
Cinahl Plus with Full Text. Eftersom att sökresultaten i de olika sökningarna genererade ett stort antal 
träffar valde vi att endast titta på de fem första sidorna med sökträffar, då artiklarna automatiskt 
sorteras efter relevans. Anledningen till att vi valde de fem första sidorna var att vi behövde ha en 
gräns att förhålla oss till. Eftersom artiklarna sorteras efter relevans anser vi att vi bör ha hittat en 
representativ grupp artiklar utifrån de fem första sidorna. 

Vi använde oss även av söktjänsten Google Scholar, som visar resultat av vetenskapliga publikationer 
och tidskrifter. Sökresultat i Google Scholar visar även hur många som refererat till en viss 
publikation. Om den har citerats många gånger styrker det artiklarnas trovärdighet (Oates, 2006; 
Webster & Watson, 2002). I Google Scholar sökte vi på en artikel av författaren Max Gordon, som 
forskar om djupinlärning på Karolinska Institutet. Utifrån denna artikel kunde vi hitta 17 andra 
artiklar i Google Scholar som citerat denna, varav två artiklar uppfyller åtminstone ett av 
inklusionskriterierna. Att utgå från referenser och citeringar är ett tillvägagångssätt för att hitta 
relevant litteratur, och är något som Oates (2006) föreslår. Vi valde att uppmärksamma material som 
citerats av många, då det tyder på att materialet är tillförlitligt och erkänt (Oates, 2006; Webster & 
Watson, 2002). 

 

Figur 2 sökning- och urvalsprocessen av vetenskapliga artiklar och rapporter. Inspiration hämtad från Günther 
et al. (2017). 
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Under sökandets gång såg vi till att alla vetenskapliga artiklar följer de tidigare nämnda 
inklusionskriterierna, samt att de är peer-reviewed vilket innebär att de har blivit granskade av 
akademiker vilket ökar artiklarnas tillförlitlighet (Oates, 2006). De vetenskapliga artiklar som 
behandlar både radiologi och AI valde vi att ta ut källor som inte var äldre än 2016, för att 
informationen ska vara relevant i och med dagens snabba tekniska utveckling. Detta med tanke på 
att Oates (2006) talar för att man kan använda sig av vetenskapliga artiklar för att skapa förståelse 
för det aktuella läget inom ett område, men även belyser att artiklar snabbt blir föråldrade. 
 
3.1.2 Urval av vetenskapliga artiklar 
Vi sållade i sökresultaten genom att läsa artiklarnas titel och nyckelord samt sammanfattning för att 
få en övergripande uppfattning om artikelns innehåll. I de fall där sammanfattningen presenterat 
information, som är i enighet med studiens syfte, har vi även läst artikelns introduktion och slutsats, 
samt underrubriker och brödtext för att avgöra dess lämplighet för studien (Se figur 2). Oates (2006) 
förespråkar att man i utförandet av en litteraturstudie läser igenom artiklar på detta sätt för att 
snabbare få en bra uppfattning av vilket material man kan använda sig av. I de fall där artiklarna inte 
haft en sammanfattning har vi läst igenom hela artikeln för att bilda oss en uppfattning om dess 
relevans. Vissa artiklar som verkade intressanta utifrån rubriken eller sammanfattningen fick väljas 
bort på grund av att de inte gick att få åtkomst till eller krävde olika typer av medlemskap. 

Vi valde bort artiklar med följande exklusionskriterier: 

• Artiklar som enbart handlar om hur AI kan användas i organisationer som inte inkluderar 
vården  

• Artiklar som inte definierar vad AI innebär i tillräcklig utsträckning och dessutom behandlar 
en kontext utanför vården 

• Artiklar som handlar om AI på enbart en teknisk nivå, utan att ta hänsyn till användarna  
• Artiklar som enbart behandlat radiologiområdet eller varit inriktade på medicin, men inte 

lagt någon vikt vid implementering av AI.  
• Även de artiklar som inte uppfyller någon av inklusionskriterierna valdes bort. 

För en sammanställning av de vetenskapliga artiklar som valts ut till denna litteraturstudie samt 
tillhörande journaler och söktermer, se Appendix B   

3.1.3 Rapporter 
Vi har även genom studier av referenser hittat fyra rapporter som inkluderats i denna studie, samt 
blivit tipsade om en rapport från Vinnova (2018). Vi valde att använda oss av rapporter från Vinnova 
(2018), Inera (2017), SKL (2017) samt McKinsey & Company (2016) som bland annat definierar 
centrala begrepp, diskuterar det framtida användandet av AI inom vården samt vilka positiva och 
negativa följder dessa implementationer resulterar i. Oates (2006) menar att man ska vara kritisk till 
vem som skrivit rapporten och till den statistik som framgår, då den kan vara riktad efter författarens 
eller organisationens syfte. Vi menar dock att de rapporter som valts ut är användbara för denna 
studiens syfte, då de relaterar AI till den rådande kontexten i Sverige. De framtidsutsikter som 
framgår samt den övriga informationen är även intressant för kommande diskussion. 

Rapporter valdes bort på samma grund som beskrivits ovan i avsnitt 2.1.2. Istället för 
sammanfattning och nyckelord läste vi rapporternas introduktion, eventuella slutsats och 
innehållsförteckning för att skapa oss en bild av dess innehåll. 

3.1.4 Böcker 
Örebro universitetsbiblioteks söktjänst primo användes för att hitta de tre böcker som används i 
studien, en bok för AI och två inom området radiologi. Vi har använt oss av boken Artificial 
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Intelligence - A Modern Approach av Russell och Norvig (2010) hittad på Örebros universitetsbibliotek 
för att definiera AI. Boken (upplaga 2016) är citerad 34 831 gånger enligt Google Scholar, och 
används som kurslitteratur vid KTH och Umeå universitet.  

För att definiera radiologi har vi använt boken Radiologi av Aspelin och Pettersson (2008), då vi blev 
rekommenderade att använda denna av en universitetsadjunkt vid Örebro universitet inom 
institutionen för hälsovetenskaper. Denna bok används som kurslitteratur vid Luleå- och Linköpings 
universitet, vilket styrker dess lämplighet till syftet att definiera området radiologi. När vi gjorde 
sökningen på boken av Aspelin och Pettersson (2008) genomförde vi även en generell sökning i 
Örebro universitetsbibliotek på termen radiologi, vilket resulterade i att vi hittade boken 
Fundamentals of diagnostic radiology av Brant och Helms (2012) samt Medicinsk fysik av Berglund 
och Jönsson (2007), som vi också använt för att definiera radiologi. Enligt Oates (2006) är böcker ett 
användbart medel för att introducera och förklara ett ämne eller ett fenomen, och vi har därför valt 
att använda böcker som grundkällor när vi definierar AI respektive radiologi. 

3.2 Analys och sammanställning av litteratur 
Vår analys fokuserar på att analysera och sammanställa materialet på ett strukturerat och 
systematiskt sätt. Vi utgår ifrån Webster och Watson (2002) samt hämtar inspiration från en 
litteraturstudie skriven av Günther et al. (2017) för att strukturera vårt material. Sammanställningen 
och analysen av litteraturen påbörjades genom att skapa en matris innehållande våra tre 
inklusionskriterier som vi sorterade artiklarna utifrån för att visa varför vi har valt ut dem (se 
Appendix C). Webster och Watson (2002) samt Oates (2006) rekommenderar att man utgår från 
koncept för att bestämma relevansen av den artikel man studerar, för att skapa en så kallad koncept-
centrerad litteraturstudie. Detta bidrar till bättre kvalitet på litteraturstudien samt att man får ett 
tydligt avgränsningsområde. När vi hade läst igenom artiklarna så diskuterades varje koncept för att 
avgöra vilka som var nyckelkoncept för vår studie, samt för att få en enhetlig bild av varje koncept 
(Webster & Watson, 2002). De koncept som förekommer flest gånger i artiklarna och rapporterna 
har vi identifierat som nyckelkoncept (se Appendix D), vilka kommer att presenteras i delen för 
analys och resultat. Vi anser att nyckelkoncepten bidrar till att förstå och uppnå vårt syfte med 
litteraturstudien.  

De nyckelkoncept som vi identifierat har vi även valt att dela in i fyra övergripande kategorier: 
Artificiell intelligens, Radiologi, AI inom Radiologi, samt Olösta aspekter kring AI inom radiologi. 
Utifrån vår diskussion av nyckelkoncepten togs dessa kategorier fram för att sammanfatta de olika 
koncepten och skapa struktur av vårt material (Se figur 3). Vi har hämtat inspiration till detta från 
Günther et al. (2017), där de gör på ett liknande sätt för att strukturera sitt material. För utförlig lista 
av all litteratur kopplat till kategorier och koncept, se Appendix D. 



   
 

 

Figur 3 Sammanställning av nyckelkoncept och dess indelning i fyra kategorier, samt exempel på vilken litteratur som tar upp konceptet. Inspiration hämtad från Günther et 
al. (2017). För utförlig lista av all litteratur kopplat till kategorier och koncept, se Appendix D. 



   
 

3.3 Metod för skuggning  
Vi har genomfört en kvalitativ skuggning av en ST-läkare inom radiologi på Universitetssjukhuset i 
Örebro (USÖ), med syftet att få inblick i radiologens arbete, samt att kunna jämföra resultatet av 
denna skuggningsstudie med de resultat vi funnit i litteraturen. 

3.3.1 Insamling av data 
Skuggning är en forskningsteknik och en form av deltagande observation som kort innebär att en 
forskare följer en person med en viss roll inom en viss organisation (Oates, 2006). Under skuggningen 
kan forskaren ställa frågor till personen, vilket leder till löpande kommentarer från personen. Dessa 
frågor kan till exempel vara klargöranden eller frågor som ställs för att uppnå ett visst syfte 
(McDonald, 2005). Till skillnad från skuggning innebär deltagande observation att forskaren både är 
deltagare och observatör i den sociala miljön som studeras (Czarniawska, 2007). Oates (2006) 
förespråkar att man utför en skuggning om de rätta kvalifikationerna för deltagande inte finns. I vårt 
fall är skuggningen därför en mer passande teknik eftersom att studien utfördes på enbart en person 
i en sjukhusmiljö där vår möjlighet till deltagande var begränsad på grund av läkarens roll och 
arbetsuppgifter.   

Skuggning skiljer sig åt på två sätt i jämförelse med traditionella former av kvalitativ forskning. Det 
första är analysnivån, eller “level of analysis”, som handlar om att data som samlats in genom en 
skuggning är mer detaljerad än data som samlats in på andra sätt. Dessutom innehåller det 
insamlade materialet inte enbart individers syn på sin roll i en organisation, utan kan också ge svar på 
sådant som kan vara svårt att redogöra för, till exempel vardagliga saker som man inte tänker på. Det 
andra sättet som skuggning skiljer sig på är analysens olika delar, eller “unit of analysis”. Det innebär 
att skuggningen undersöker personer på ett holistiskt sätt där man kan få fram både åsikter och 
beteende. Enligt McDonald (2005) bidrar skuggningen till en omfattande och rik uppsättning av data 
som ger en detaljerad och bred bild av rollen, uppgiften eller tillvägagångssättet som personen har. 
Dessa data kan sedan analyseras på samma sätt som andra kvalitativa data. Genom att följa en 
person inom organisationen får forskaren insikt kring arbetet för en specifik yrkesroll och dennes 
erfarenheter och expertis (McDonald, 2005). 

Vi följde ST-läkaren på USÖ under fyra timmar. Under denna tid fick vi se vilken typ av 
arbetsuppgifter läkaren har, hur arbetet ser ut och vilken typ av tekniker de använder sig av på 
avdelningen. Under tiden ställde vi frågor för att få klargörande i det som observerades, samt frågor 
som bidrog till att uppnå syftet med denna studie. Vi antecknade kontinuerligt för att samla in en så 
stor mängd data som möjligt (McDonald, 2005), både saker som observerades av oss samt svaren på 
de frågor vi ställde. Vi följde McDonalds (2005) rekommendation om att man ska skriva alla sina 
anteckningar i ett litet och stabilt anteckningsblock, då vi förflyttade oss en del under skuggningen. Vi 
hade även förberett några frågor inför skuggningen som vi delade upp i två kategorier; allmänna 
frågor och frågor kring AI.  

Allmänna frågor: 

• Vilken typ av läkare är du? Vilka är dina arbetsuppgifter?  
• Vad använder du för system? Vad gör systemet? Används CAD?  
• Använder du någon typ av beslutsstöd?  
• Vilka utmaningar ser du i ditt arbete - och vad kan förbättras? 
• Hur många bilder analyserar du per dag? 

o Är det svårt att analysera bilder? 
o Vilken teknik är svårast eller tar mest tid att använda? 
o Upplever du arbetet med bildanalys stressigt? 



   
 

23 
 

• Vilka jobbar med bildanalysering?  
• Är sjuksköterskor inblandade i diagnosbeslut? 

Frågor kring AI: 

• Använder ni AI i någon teknik? 
o Vet du om det är på gång?  
o Hur går diskussionerna?  

• Vad ser du att det finns för fördelar & nackdelar med AI? 
• Vad tror du krävs för att implementera AI inom radiologi? 
• Finns det olösta aspekter? 
• Vilken teknik som du avvänder tror du skulle fungera bäst med AI? 
• Hur tror du att det kommer se ut i framtiden, relaterat till AI i ditt arbete? 

o Hur tror du att dina kollegor/personalen ställer sig till användningen av AI i 
framtiden? 

En av nackdelarna med skuggning är att det kan vara svårt att få möjlighet att utföra en sådan, 
jämfört med till exempel intervjuer, eftersom att man både måste få tillträde i en organisation och 
även få godkännande av en eller flera individer som ska skuggas (McDonald, 2005). Detta var i vårt 
fall inget problem då vi kunde få träffa en läkare på plats som tog sig tid för att visa oss runt i sitt 
arbete. Ett annat problem med skuggning kan vara att den datamängd som samlats in blir mastig, då 
man samlar in en stor och detaljerad mängd data. I vårt fall var detta överkomligt, då vi endast följde 
ST-läkaren under fyra timmar och inte under en längre period. Relationen mellan forskaren och 
personen som blir skuggad kan också vara en nackdel, då man under tiden lär känna varandra, vilket 
påverkar hur båda parter beter sig. Detta fenomen kallas även ”observer-effect” (McDonald, 2005). 
Vi menar att eftersom tiden vi följde vår kontakt var begränsad och relativt kort, påverkade inte 
“observer-effect” resultatet nämnvärt. 

3.3.2 Sammanställning och analys av skuggningsdata 
Oates (2006) talar för att sammanställa kvalitativa data i ett gemensamt dokument som en 
nödvändig förberedelse inför analysen. Fortsatt menar Oates (2006) att man ska påbörja analysen 
genom att gå igenom all insamlade data för att få en generell överblick över den och sedan dela upp 
data i tre kategorier:  

• Delar som är irrelevanta för vår studie och därmed inte tillför något värde. 
• Delar som har generell information, till exempel att det var en ST-läkare på USÖ som vi 

skuggade. 
• Delar som är relevanta för våra forskningsfrågor och/eller syfte. 

Vi följde Oates (2006) riktlinjer genom att först sammanställa allas anteckningar i ett dokument, där 
vi sorterade in svaren under tillhörande frågor. Vi läste sedan igenom allt för att få en överblick över 
materialet vi samlat in (Oates, 2006). När vi bildat oss en generell uppfattning av materialet började 
vi markera data i färger utifrån de tre kategorierna. Vi använde färgen svart för irrelevant data, gul 
för generell information och grön för relevant data till vårt syfte. Det vi ansåg som irrelevant för vår 
studie handlade dels om teknik utanför området bildanalys inom radiologi samt om andra 
yrkesområden som inte rörde radiologpersonal. Mängden irrelevanta data var dock inte så stor i vårt 
fall, då ST-läkaren höll sig inom ramen för vårt ämne, samt att studien var tidsmässigt begränsad. Det 
generella data vi fann handlade om vår skuggningsperson, att hen var ST-läkare inom radiologi på 
USÖ exempelvis. Det data som vi markerade som relevant sorterades in i kategorierna AI, Radiologi, 
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AI inom radiologi samt olösta aspekter kring AI inom radiologi. Detta för att kunna jämföra resultatet 
från litteraturstudien med resultatet från skuggningen, som presenteras i avsnitt 4.  

3.3.3 Etiska åtaganden 
Vid besöket på USÖ fick vi fylla i en sekretessförbindelse för besökare gällande tystnadsplikt. 
Förbindelsen säger att vi inte får sprida information om patienterna som rör exempelvis 
hälsotillstånd, sociala förhållanden, ekonomi, medicinering eller varför de söker vård. Innan vi satte 
igång med skuggningen berättade vi för ST-läkaren vad syftet med vår studie var, samt vad målet är 
med vår uppsats. Vi tydliggjorde även att all data vi samlar in kommer behandlas anonymt, och vad 
denna data kommer att användas till. Under besöket försäkrade läkaren sig om att de patienter och 
personal som var involverade på ett eller annat sätt i samband med olika typer av tekniska 
undersökningar gav sitt medgivande att det gick bra att vi var med på undersökningen. Vi valde att 
inte spela in skuggningen, dels med anledning av att (McDonald, 2005) förespråkar att det är mer 
praktiskt att anteckna, men framför allt med hänsyn till läkarens anonymitet. Eftersom att 
uppgifterna skulle behandlas anonymt valde vi att inte heller citera. 

I och med att en relativt ny lag trätt i kraft, GDPR, behövde vi vara medvetna om hur det data vi 
samlar in senare hanteras. Vår kontakt på USÖ fick läsa igenom och fylla i en blankett som innehåller 
information om hur vi hanterar hens personuppgifter, att hen kommer vara anonym samt att hen när 
som helst kan ta tillbaka sina uppgifter. 
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4. Analys och resultat  
I analys och resultat presenteras de nyckelkoncept som vi identifierat utifrån litteraturen (se 
Appendix D). Koncepten artificiell intelligens och radiologi har vi valt att presentera tidigare i avsnitt 
2 för att ge en bakgrund till det som kommer presenteras i detta avsnitt. Vårt huvudsakliga fokus i 
denna litteraturstudie ligger på avsnitten om AI inom radiologi samt olösta aspekter när det kommer 
till AI inom radiologi eftersom de är vitala för vår litteraturstudie och dess syfte. Slutligen presenteras 
resultatet av den kvalitativa skuggning som har utförts. 

Konceptet AI inom radiologi presenterar vilka användningsområden som finns, hur det ser ut med 
implementeringen av AI inom radiologi i dagsläget, både i Sverige och globalt, samt vilka fördelar 
implementationen av AI kan medföra. Olösta aspekter tar upp vilka förutsättningar som krävs för att 
AI ska kunna implementeras, vilka tänkbara nackdelar AI inom radiologi kan medföra, de 
kunskapsluckor vi identifierat via litteraturen, samt vilka framtidsutsikter som uppdagas.  

4.1 AI inom radiologi 
Här kommer vi att presentera användningsområdena, hur det ser ut i dagsläget i Sverige och globalt, 
samt vilka potentiella fördelar som finns med AI inom radiologi. 

Digital bildbehandling och bildigenkänning är några av de mest betydande framstegen inom AI. 
Eftersom att radiologi är det mest digitala området inom medicin har det uppstått ett ökat intresse 
för att implementera AI inom medicinsk bildbehandling för att kunna ställa mer noggranna diagnoser 
(Nawrocki et al., 2018). En anledning till det ökade intresset inom just bildbehandling är misstag som 
har uppstått vid undersökningar av bilder och förhoppningar om att AI kan förbättra tillförlitligheten 
och effektiviseringen av bildtolkning. Redan på 1960-talet föreställde man sig att AI skulle kunna 
användas inom bildbehandling, men den rådande tekniken hindrade utvecklingen av det. De stora 
framstegen kom vid introduceringen av ANN och AI baserade programvaror inom CAD, som uppstod 
på 1980-talet och startade integrationen av AI inom radiologi (Fazal et al., 2018).  

Idag har vi tillgång till tiotals miljoner radiologirapporter och miljarder bilder i digital form, vilket 
kallas för big data, som ligger till grund för forskningen inom AI (Thrall et al., 2018). Under det 
närmaste decenniet förväntas det att AI kommer förbättra kvaliteten inom radiologi när det kommer 
till att ge vård till patienter samt att radiologernas arbetsflöden kommer att revolutioneras (Tang et 
al., 2018).  

4.1.1 Användningsområden  
Artificiella algoritmer, maskininlärning- och djupinlärningstekniker har en stor potential att påverka 
radiologernas arbete. I litteraturen har vi identifierat olika användningsområden för AI inom 
radiologi. Här presenteras de som förekommer flest gånger: 

• Att upptäcka förändringar eller sjukdomar (Giger, 2018; Liew, 2018; Mazurowski et al., 2018; 
SKL, 2017; Tang et al., 2018) 

• Att kategorisera och sortera sjukdomar eller förändringar (Mazurowski et al., 2018; Recht & 
Bryan, 2017; Syeda-Mahmood, 2018; Tajmir & Alkasab, 2018; Tang et al., 2018; Vinnova, 
2018) 

• Fungera som beslutsstöd (Massat, 2018b; SKL, 2017; Vinnova, 2018; Inera, 2017; Syeda-
Mahmood, 2018)  

• Underlätta radiologernas arbetsflöde (Massat, 2018b; Mazurowski et al., 2018; Tang et al., 
2018; Liew, 2018; Syeda-Mahmood, 2018).  
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AI är ett kraftfullt verktyg när det kommer till att identifiera mönster, förutse beteende eller 
händelser samt att kategorisera objekt (Tang et al., 2018). Algoritmer kan användas för att hjälpa 
radiologer vid analysering av bilder, inom till exempel mammografi. Algoritmen kan identifiera bilder 
som definitivt är negativa och sortera in dessa i kategorier för att minska antalet bilder som 
radiologen behöver studera, och på så sätt spara tid (Mazurowski et al., 2018). Enligt Tang et al. 
(2018) kan maskininlärningsapplikationer användas inom radiologi för att upptäcka och identifiera 
avvikelser i en bild. Sortering kan också göras på röntgenbilder som baseras på högsta sannolikhet av 
sjukdom, som AI har fastställt med hjälp av bilder och data som verktyget haft tillgång till. Enligt 
Syeda-Mahmood (2018) kan man använda sig av sortering av data i olika kategorier som man sedan 
kan utgå från vid beslut av diagnos. Enligt Vinnova (2018) har AI-teknik börjat användas i begränsad 
utsträckning inom triagering, vilket betyder att sortera och prioritera patienter utifrån 
allvarlighetsgrad. Massat (2018b) ser potential inom djupinlärning när det kommer till att triagera, 
vilket systemet kan göra efter att ha tolkat bilderna eller rapporten.    

Förutom klassificering kan AI-system också utföra uppgifter som har med bildsegmentering att göra. 
Bildsegmentering innebär att man hämtar ut bilder på det området i kroppen som är intressant vid 
undersökningen som ska göras. I det här fallet kan maskininlärningsverktyg användas för att 
automatiskt hämta ut det intressanta området (Tajmir & Alkasab, 2018). Även Liew (2018) pratar om 
automatisk bildsegmentering och menar att det kommer att automatiseras med maskininlärning i 
framtiden. 

När en avvikelse har upptäckts i bilden är det dags att ställa diagnos. Djupinlärningsalgoritmer har 
förmågan att bedöma ett stort antal funktioner för att snabbt kunna komma fram till en slutsats 
(Mazurowski et al., 2018). Enligt SKL:s (2017) rapport finns det datorprogram med AI som används 
inom sjukvården för att stödja personalen vid beslut om diagnos och behandling. Programmen 
bearbetar ett fall eller en fråga för att komma fram till ett svar. När ett potentiellt svar har tagits fram 
analyseras och rankas svaret efter hur pass säker datorn är på att svaret är korrekt. Sedan är det 
läkaren som fattar det slutgiltiga beslutet om vilken diagnos som ska ställas. Genom att arbeta med 
frågor och hitta svar blir systemet bättre och får mer erfarenhet vilket leder till bättre precision (SKL, 
2017).  

Förutom att upptäcka förändringar eller sjukdomar, ställa diagnos och karaktärisera sjukdomar kan 
AI underlätta radiologernas arbetsflöde medan de tolkar bilder. AI kan bland annat användas till att 
hitta och presentera data, som till exempel att utvärdera en patients tidigare bildbehandling, ta fram 
undersökningar som innehåller relevanta kroppsdelar och bedöma det område i kroppen som är 
intressant att undersöka, för att minska radiologens arbetsbörda (Mazurowski et al., 2018). 

Enligt Massat (2018b) är ett potentiellt användningsområde för AI att hämta ut den mest relevanta 
informationen från data som kommer från CT och MRI. Dessa metoder genererar enorma mängder 
data och för att minska radiologernas ansträngning kan AI hämta ut informationen automatiskt i 
förväg, vilket kommer att leda till mindre arbetsbelastning och bättre arbetsflöde för radiologerna.  

4.1.2 AI inom radiologi i dagsläget i Sverige och globalt 
Något de flesta artiklarna och rapporterna har gemensamt är att de i stor utsträckning talar om hur 
AI potentiellt kan komma att implementeras inom radiologi. Några nämner även hur det faktiskt ser 
ut i dagsläget, globalt och i Sverige (Berg, 2017; Erickson et al., 2018; Fazal et al., 2018; Inera, 2017; 
Liew, 2018; Massat, 2018a, 2018b; Nawrocki et al., 2018; Recht & Bryan, 2017; SKL, 2017; Syeda-
Mahmood, 2018; Tajmir & Alkasab, 2018; Tanenbaum, 2018; Tang et al., 2018; Thrall et al., 2018; 
Vinnova, 2018).  
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Maskininlärningsalgoritmer används i dagsläget tillsammans med CAD för att hjälpa till att undersöka 
bröstcancer, diagnostisera polyper i tarmen och upptäcka lungnoduler, men även andra 
användningsområden håller på att utforskas (Nawrocki et al., 2018; Recht & Bryan, 2017). I nuläget 
tränar man AI på stora datamängder som analyserats av radiologer för att kunna försäkra sig om att 
data som används är en säker källa att träna systemen på. Man prioriterar analys av tumörer i lungor 
med hjälp av AI, som annars kan vara en komplex uppgift för radiologerna att analysera. Man tränar 
även granskning och analys av konventionella röntgenbilder, där granskningen är av samma kvalitet 
som hos en erfaren radiolog, och inom en snar framtid kan hastigheten av denna typ av analys ha 
multiplicerats (Berg, 2017). Erickson et al. (2018) talar om att man fortfarande är i en 
experimenteringsfas där man undersöker vilken typ av AI:s olika arkitekturer som passar till vilka 
uppgifter inom radiologi. Även de nämner mammografi som ett område där framsteg görs. 

CAD-system har länge varit en del av radiologernas verktyg för olika typer av undersökningar, men 
används främst i samband med screeningundersökningar (Tang et al., 2018). I USA används AI-
baserad CAD för screening av bröstcancer vid mammografi. Detta system ger radiologen en andra 
åsikt vid en första bedömning av ett mammogram, och är tänkt att stärka radiologens beslut snarare 
än att ta över hela analysprocessen. Mycket studier och undersökningar har utförts på denna typ av 
AI-baserad analys av mammografibilder, och hittills är fördelarna med AI-baserad CAD i samband 
med mammografi tvetydiga (Fazal et al., 2018). Massat (2018a) menar att man med hjälp av AI-
baserad CAD inom mammografi kan undvika att lägga onödiga resurser på falska positiva biopsier. AI-
baserad CAD tillsammans med radiologens analys är även aktuellt i samband med noduldetektering i 
lungor av röntgenbilder och CT-bilder (Fazal et al., 2018; Liew, 2018). Detta har visats sig vara mer 
effektivt än om arbetet utförs av systemet eller radiologen var för sig. Det finns även intresse i att 
använda denna typ av teknik vid analys av benskanningar (Fazal et al., 2018). Liew (2018) tillägger 
även att man kan använda samma typ av teknik för att upptäcka lunginflammation. 

I Massat (2018b) ger man flera konkreta exempel på vilka AI-baserade bildanalys-applikationer som 
håller på att implementeras på sjukvårdsmarknaden på olika platser i världen. Massat (2018a, 2018b) 
menar att AI kan göra CAD ännu mer intelligent och fungera som ett effektivt stöd i radiologernas 
beslutsprocess och analys. Dagens nuvarande CAD-system uppfyller inte de förväntningar som ställs 
på ett beslutsstöd. Ett problem med det nuvarande CAD-systemet är antalet falska positiva analyser, 
som i sin tur leder till högt antal återkallade patienter. CureMetrix är ett företag som utvecklar ett 
CAD-system, cmAssist, som faktiskt fungerar för att komma runt problemet. Målet är att kombinera 
AI systemet med “riktig intelligens”, och på så sätt assistera radiologerna i sitt arbete. Företaget 
fokuserar på mammografi där AI kan hjälpa till att upptäcka avvikelser, samt hjälpa radiologerna att 
förstå vilken typ av upptäckt som görs. Mammografin har blivit prioriterad på grund av möjligheterna 
till att förbättra klinisk effektivitet och kliniska resultat (Massat, 2018b). 

Enligt SKL (2017) har andelen felaktiga diagnoser i USA i bröstcancer minskat med 85 % när 
avancerade AI-beslutsstöd används. I dagsläget utvecklas dessa typer av avancerade beslutssystem 
på flera sjukhus som med hjälp av AI kan assistera och fungera som stöd för läkare. SKL (2017) menar 
att detta framsteg kommer att förbättra för både patient och läkare, samt att man kan bespara både 
mänskligt lidande och stora kostnader. 

I USA har “Food and Drug Administration” (FDA) godkänt AI applikationer för att exempelvis assistera 
vid segmentering av avancerade 4D-MR bilder av hjärta och kärl, samt assistera vid onkologiska 
undersökningar av lever och lungor. FDA har även godkänt applikationer för att kunna prioritera 
patienter med ökad risk för hjärnblödning, och för att kunna upptäcka tecken på stroke på CT-bilder. 
Det finns även AI verktyg som marknadsförs som ska minska skanningstiden för MR med närmare 30 
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%. GE Healthcare utvecklar ett DL-baserat verktyg som ska minska antalet upprepade MRI-skanningar 
genom att använda sig av en vinkeloptimering och bredare skanningstäckning (Tanenbaum, 2018). 

Rapporten från Vinnova (2018) belyser att USA och Kina är de främsta aktörerna när det kommer till 
AI-området i allmänhet, både inom AI-forskning och på ett kommersiellt plan. Detta baseras på de 
bidrag som gjorts till de ledande AI-konferenserna globalt, där USA och Kina har högst deltagande 
(Vinnova, 2018). I Sverige bedrivs den största delen av AI-forskningen vid KTH och Linköpings 
Universitet, där de starkaste forskningsmiljöerna finns. Jämfört med ledande forskningsmiljöer 
globalt är dock Sveriges miljöer relativt små. Sveriges position inom AI-forskning ses inte som den 
starkaste, baserat på den bibliometriska analys som görs i Vinnovas rapport. Detta i jämförelse med 
AI-forskningen globalt, samt övrig forskning som bedrivs inom Sverige. Vinnova (2018) menar även 
att Sveriges närvaro vid de ledande AI-konferenserna är låg, vilket också kan vara en bidragande 
faktor till varför Sveriges position inom AI-forskning anses vara relativt svag i dagsläget. Ineras (2017) 
rapport instämmer detta och menar att Sverige hittills inte legat i framkant när det kommer till 
forskning, utveckling eller användning av AI. Det är nyligen AI kommit på tal inom offentlig sektor och 
börjat användas inom landsting, då i specialiserad sjukvård (Inera, 2017). 

Avancerade beslutsstödsystem med AI, eller så kallade superdatorer, används inom sjukvården för 
att hjälpa läkarna ställa diagnoser och avgöra lämplig behandling (SKL, 2017). Systemen har tillgång 
till många olika datakällor med forskning och beprövad erfarenhet, vilket snabbt ger ett brett 
underlag till det beslut som sedan tas. Läkaren matar in den information som krävs för att systemet 
ska kunna genomföra en analys baserad på patientens journal, liknande fall, aktuell forskning, 
sjukhusets riktlinjer, för att sedan komma med förslag på en diagnos. Saknas information frågar 
systemet om data för att kunna precisera sin analys, till exempel “Hostar patienten blod?”. För varje 
omgång systemet får jobba ökar dess träffsäkerhet och prestanda; det lär sig genom erfarenhet. I 
Sverige används avancerade beslutsstödsystem med AI bland annat inom cancersjukvården (SKL, 
2017). 

Även rapporten från Vinnova (2018) säger att AI hittills har börjat användas som beslutsstöd inom 
vården, men även inom triangering som innebär att systemet prioriterar patienter efter 
allvarlighetsgrad. Region Östergötland använder AI inom bland annat bilddiagnostik som exempelvis 
digital patologi. Stockholms läns landsting har flera pågående AI-projekt. De ser bland annat potential 
inom analys, beslutsstöd, diagnoser och rådgivning. Elektra och Sectra är de två största medicinsk-
tekniska företagen i Sverige, och här bedöms AI-metoder som fokuserar på bildanalys ha stark 
påverkan på vilken riktning forskningen kommer ta. Sectra har i dagsläget medicinska bilder som ett 
av sina huvudområden.  

AIDA är ett nationellt projekt i Sverige för forskning och innovation inom AI och medicinsk bildanalys. 
Projektet har som mål att förbättra sjukvården med hjälp av AI, bland annat genom analys av stora 
datamängder för att öka träffsäkerheten när man ställer en diagnos. Inom AIDA ingår sjukvård, 
industri och akademi, där de olika aktörerna möts för att skapa nya AI-innovationer. Genom detta 
samarbete kan man skapa AI-baserade beslutsstöd för ökad patientnytta i vården, vilket i sin tur 
resulterar i en stor förbättring av sjukvården i sig. AIDA-projektet leds av Linköpings Universitet, och 
inkluderar flera universitet, sjukhus, högskolor och företag (Vinnova, 2018). 

4.1.3 Potentiella fördelar med AI inom radiologi 
Potentiella fördelar som kan uppnås genom att implementera AI inom radiologi har identifierats i 
litteraturen. De fördelar som förekommer flest gånger är:  
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• Ökad effektivitet (Inera, 2017; Liew, 2018; Massat, 2018b; McKinsey & Company, 2016; 
Nawrocki et al., 2018; Recht & Bryan, 2017; SKL, 2017; Tanenbaum, 2018; Tang et al., 2018; 
Thrall et al., 2018; Vinnova, 2018). 

• Förbättrad ekonomi (Jha & Topol, 2016; Liew, 2018; Massat, 2018a; McKinsey & Company, 
2016; Thrall et al., 2018; Vinnova, 2018). 

• Säkrare och mer noggranna diagnoser (Berg, 2017; Fazal et al., 2018; Giger, 2018; Liew, 2018; 
Massat, 2018a, 2018b; Mayo & Leung, 2018; Mazurowski et al., 2018; McKinsey & Company, 
2016; Nawrocki et al., 2018; Olczak et al., 2017; Recht & Bryan, 2017; SKL, 2017; Syeda-
Mahmood, 2018; Tanenbaum, 2018; Tang et al., 2018; Thrall et al., 2018; Vinnova, 2018). 

Andra potentiella fördelar som har identifierats är att AI kan hitta information och se förändringar i 
bilder som kan vara svårt att upptäcka för en människa, minska risken för felaktigheter och på så sätt 
undvika felbehandlingar av patienter, stödja personal i beslut om diagnos och vård samt göra vården 
mer tillgänglig (Erickson et al., 2018; Inera, 2017; McKinsey & Company, 2016; SKL, 2017; Syeda-
Mahmood, 2018; Thrall et al., 2018). 

AI vill utmana radiologer när det kommer till att ställa diagnos. En svår utmaning anses vara att 
kunna känna igen och skilja på normala och onormala förändringar i bilder vilket ibland kan leda till 
att viktiga fynd förbises av den som tolkar bilden. Det kan resultera i förseningar i diagnosen som i sin 
tur kan leda till sämre utfall för patienterna (Fazal et al., 2018). En annan utmaning när det kommer 
till att ställa diagnos är antalet falska positiva svar, vilket betyder att patienten inte får den korrekta 
diagnosen och kan påbörja en behandling som egentligen inte hade behövts. Inom AI har man 
fokuserat utvecklingen på att förbättra känslighet och specificitet för att kunna hjälpa radiologer att 
upptäcka förändringar och även att förstå vad som har upptäckts. En sådan mjukvara har testats 
inom bland annat mammografi och det resulterade i ett extremt lågt antal av falska positiva svar 
(Massat, 2018b). Vid användning av avancerade beslutsstöd med AI i USA har andelen felaktiga 
diagnoser i bröstcancer minskat med 85 %. En studie som jämförde prestationen av erfarna 
radiologer och djupinlärningssystem, när det kommer till att upptäcka bröstcancer i mammografi, 
visade att det inte finns några signifikanta skillnader mellan systemen och radiologerna (Massat, 
2018a). Enligt Vinnova (2018) finns det stora möjligheter att förbättra träffsäkerheten vid 
bildundersökningar som leder till säkrare diagnoser.  

AI är inte bara tillförlitligt utan kan också bidra till snabbare bildtolkning (Fazal et al., 2018). AI kan till 
exempel användas i systemet PACS och arbeta i bakgrunden med att identifiera potentiella och 
kritiska fynd i de olika bilderna som radiologen sedan kan titta närmre på. AI kan också användas för 
att snabbt identifiera negativa fall. Det kan underlätta för radiologerna då det finns stora volymer av 
bilder och på så sätt spara radiologens tid som istället kan läggas på annat (Mayo & Leung, 2018). 
Som nämnt tidigare är en stor utmaning vid undersökning av bilder att kunna skilja på normala och 
onormala förändringar, särskilt om det ska göras snabbt. Genom att använda en AI-algoritm för att 
identifiera bilder som är negativa kan ansträngningen som krävs för att tolka stora mängder bilder 
minskas (Mazurowski et al., 2018). Djupinlärningsalgoritmer har potentialen att bedöma ett stort 
antal funktioner och komma fram till en slutsats på en bråkdel av den tid som det tar för en människa 
(Mazurowski et al., 2018). Massat (2018b) skriver om en studie som utfördes där ett system, byggt av 
djupinlärningsmodeller, användes för att upptäcka frakturer i handleder. Studien mätte 
noggrannheten och effektiviteten hos tre specialiserade radiologer. På vissa fall fick de hjälp av 
systemet och vissa inte. Studien fann att radiologer som fick stöd av systemet var 21 % snabbare, 11 
% mer känsliga och 9 % mer specifika i sin tolkning av bilderna. Enligt Nawrocki et al. (2018) kan 
mjukvaruapplikationer som baseras på maskininlärning hjälpa radiologer genom att ta över enkla 
uppgifter som är repetitiva och tidskrävande, vilket leder till en förbättrad produktivitet. Om 
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radiologer kan arbeta tillsammans med AI-tekniken kan det bidra till bättre noggrannhet, säkerhet, 
effektivitet och produktivitet vilket möjliggör att radiologer kan ge bättre vård till patienterna 
(Nawrocki et al., 2018).  

Implementering av AI inom radiologi kan också bidra till billigare bildtolkning (Fazal et al., 2018). Liew 
(2018) menar att om man till exempel integrerar maskininlärning vid bilddiagnostisering skulle det 
kunna sänka kostnaderna för både patienter och försäkringsbolag till hälften. Att installera så kallade 
maskininläringschip, som kan bearbeta 260 miljoner bilder per dag, kan kosta så lite som 1000 
amerikanska dollar. Vinnova (2018) menar att det finns en potential för att spara pengar om 
tidskrävande metoder kan automatiseras. Om AI-tekniken kan effektivisera till exempel lung-och 
bröstcancerundersökningar kan det utföras till en bråkdel av kostnaderna (Jha & Topol, 2016). Enligt 
SKL (2017) kan både mänskligt lidande och pengar sparas om diagnoser kan ställas snabbt och med 
större träffsäkerhet.  

Förutom förbättrad ekonomi, effektivitet och noggranna diagnoser kan tillgängligheten förbättras 
med AI. Detta gäller bland annat för patienter som bor i avlägsna områden eftersom att de kan få 
tillgång till bildbehandling lättare och behöver inte åka till större sjukhus för att göra undersökningar 
(Liew, 2018). AI-teknik kan också förbättra tillgängligheten på mindre sjukhus eftersom att tekniken 
kan användas dygnet runt, som till exempel på natten när radiologer eller annan personal inte är 
tillgängliga (Olczak et al., 2017). 

4.2 Olösta aspekter kring AI inom radiologi 
I detta avsnitt presenteras de olösta aspekterna vi har kunnat identifiera utifrån litteraturen. Dessa 
aspekter innefattar de förutsättningar, nackdelar och kunskapsluckor kopplat till AI inom radiologi. Vi 
presenterar även de framtidsutsikter som framkommit under vår litteraturstudie. 

4.2.1 Förutsättningar för AI inom radiologi 
De flesta artiklar och rapporter lyfter fram datamängden som en fundamental förutsättning för att AI 
ska kunna implementeras och uppfylla de krav och förväntningar som finns (Giger, 2018; Inera, 2017; 
Jha & Topol, 2016; Liew, 2018; Massat, 2018a, 2018b; McKinsey & Company, 2016; Mayo & Leung, 
2018; Nawrocki et al., 2018; Syeda-Mahmood, 2018; Tajmir & Alkasab, 2018; Tanenbaum, 2018; Tang 
et al., 2018; Thrall et al., 2018; Vinnova, 2018). Rapporten från Vinnova (2018) vill tydliggöra att om 
AI baseras på felaktiga data, eller för liten mängd data, riskerar man att dra felaktiga slutsatser som 
kan få allvarliga konsekvenser. För att ett AI-system ska tränas framgångsrikt behöver systemet 
baseras på en stor mängd data. Datamängden anses även vara en fundamental förutsättning för att 
AI ska fungera på ett säkert sätt (Massat, 2018a, 2018b; Nawrocki et al., 2018). För att AI ska kunna 
användas och tränas behöver data även vara av en hög kvalitet, detta för att resultatet av 
bildanalysen ska vara god och tillförlitlig (Massat 2018a; Vinnova, 2018).  

Vinnova (2018) förespråkar att en standardisering av data ska genomföras, som innebär en 
gemensam semantik för data, samt att format och annoteringar ska vara generella. Genom denna 
typ av standardisering underlättar man systemets hantering av data, vilket möjliggör användningen 
av AI. För att AI ska kunna tränas övervakat på en datamängd bör data även vara uppmärkt med 
“etiketter”, så systemet vet vad den tittar på under träningen. Dock är denna typ av data inte alltid 
lättillgänglig, då det kan handla om begränsad åtkomst och vem som har rätten att använda data 
(Massat, 2018a). Kvalitén av data är något som borde prioriteras i första hand för att kunna skapa 
vettiga algoritmer enligt Massat (2018b). I andra hand kan vi avgöra om algoritmerna faktiskt 
besvarar de frågor som vi ställer på ett riktigt sätt. Tang et al. (2018) menar att man bör dela upp 
data i större dataset för träning med kända diagnoser, och i mindre dataset för testning med okända 
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diagnoser. Data behöver hela tiden vara uppdaterad med de senaste medicinska fynden, samt att 
data även är anonym och ej kan kopplas till patienter (Tang et al., 2018). 

Datatillgången är en annan förutsättning som nämns av Tanenbaum (2018) och Nawrocki et al. 
(2018), då det är problematiskt att dela olika typer av patientdata. AI-företag jobbar för att forma 
allianser mellan radiologer globalt för att motverka detta problem (Tanenbaum, 2018). Problemet 
med stora datamängder är hur det sparas och hanteras på ett effektivt och säkert sätt (Massat, 
2018b). Massat (2018b) och Liew (2018) förutspår att lagring i molntjänster kommer bli aktuellt 
framöver. För att AI ska kunna implementeras måste man etablera nationella och internationella 
bilddelningsnätverk, samt använda sig av data som har validerats och testats innan AI kan tränas på 
data. Man behöver ha ett stort antal prövade fall som grund för att träna och testa AI-system. Därför 
kan det vara bra att ha tillgång till data från flera olika institutioner för att kunna bygga upp tillräcklig 
mängd data (Thrall et al., 2018). I dagsläget finns tiotals miljoner rapporter och bilder digitalt inom 
radiologi, som exemplifierar det så kallade “big data” som kan användas inom AI-forskning kopplat 
till radiologi (Thrall et al., 2018). 

Sjukhusets IT-chef är ansvarig för att AI-initiativ implementeras på ett bra sätt med hänsyn till 
patientsäkerhet och integritet, samt att man lyckas integrera de nya systemen med de gamla (Liew, 
2018). Man behöver lösa problemet med integrationen av nuvarande system, som exempelvis CAD 
och PACS, vid implementeringen av en ny AI-lösning (Massat, 2018a; Tang et al., 2018), samt med 
röntgeninformationssystemet RIS (Liew, 2018). AI behöver integreras med dessa typer av system för 
att kunna användas effektivt inom bildanalys, och för att integreras i radiologernas arbetsflöde (Tang 
et al., 2018). Integration med PACS är avgörande för framgången med AI inom radiologi (Tang et al., 
2018), då systemet besitter mycket värdefulla data att träna AI på. Om sjukhuset har en dataansvarig 
(datachef/CDO) kommer denne ansvara för hanteringen av det data som används för validering och 
träning av AI (Liew, 2018). Man behöver även ta fram riktlinjer och ramverk inom 
radiologiverksamheten som definierar stegen för att kunna implementera AI inom radiologi på ett 
lämpligt sätt, samt för att ha en gemensam standard för denna typ av avancerad teknologi inom 
radiologi (Liew, 2018). Massat (2018b) menar att det behövs en förbättring av den infrastruktur som 
finns inom radiologin för att vara redo för en implementering av nya tekniker som exempelvis AI, big 
data och data analytics. Eftersom AI-lösningar kräver stor mängd data för att fungera behövs även 
förbättrad datorkraft (Inera, 2017). Kriterier för standardisering och optimering för bildprotokoll som 
kan användas av AI är grundläggande, då det förekommer stora variationer i hur en viss typ av 
protokoll utförs, samt att det finns stora variationer mellan protokoll som utförts av olika 
institutioner. Man behöver även ett gemensamt lexikon för att kunna beskriva och rapportera AI-
system, detta för att öka förståelsen mellan användarna och de inblandade aktörerna (Thrall et al., 
2018). 

Radiologernas roll för implementering av AI är av största vikt, då de behöver delta aktivt i 
implementeringsprocessen för att göra systemet till en naturlig del av deras arbetsmiljö och anpassa 
verktyget efter deras behov. En av deras uppgifter kommer att vara att tillgodose AI-systemet med 
validerat data som kan användas för träning av AI. De kommer även att fungera som konsulter för AI-
företagen i framtagningsprocessen av AI-system, där de kan vara med och ta fram krav och testa 
produkten (Liew, 2018). Med hjälp av ACR Imaging 3.0 initiative, ett program för radiologer som ska 
hjälpa dem att hantera implementeringen av AI inom medicinsk bildbehandling, kommer 
radiologerna inta positionen som bildkonsulter med expertis inom bildanalys och AI (Mayo & Leung, 
2018; The American College of Radiology, uå). Tajmir & Alkasab (2018) betonar att radiologernas roll 
vid implementeringen av AI kommer att vara fundamental, då de har förståelse för kärnkoncepten 
inom användningskontexten där teknologin ska tas i bruk. Radiologerna har möjlighet att tillgodose 
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AI-systemet med rätt typ av data, men de behöver ha en förståelse för hur de ska använda systemet 
på ett bra sätt, och framförallt vara medvetna om vilka svagheter och fallgropar som finns i samband 
med användningen av AI inom radiologi. 

Det finns begränsat med personer som har utbildning inom både AI och radiologiområdet. Man 
behöver ta in forskare inom AI och placera dem inom radiologin, samt införa AI inom 
radiologiutbildningen. Thrall et al. (2018) menar att bristen på kompetens inom området inte 
kommer vara ett långvarigt hinder, då historiskt sett nya områden som uppmärksammats inom 
teknik blivit ett område som många människor söker sig till. De flesta nya teknologier genomgår en 
cykel där teknikens potential från början överdrivs, den genomgår en fas av hype. När den sedan 
implementeras, misslyckas den ofta att möta alla krav som förväntats från början (Liew, 2018). De 
flesta nya teknologier behöver tid, erfarenhet och prövning innan det kan implementeras fullt ut 
(Thrall et al., 2018). Att rekrytera kompetent personal inom AI och data science är nödvändigt för att 
lyckas med en implementering av AI, samt att man ser till att detta blir till en hybridkompetens inom 
den relevanta kontexten där AI ska implementeras (Vinnova, 2018).  

Enligt rapporten från McKinsey & Company (2016) så dröjer det några år innan AI implementeras på 
bred front inom vården, då det är en stor förändring som innebär nya arbetssätt och ett kulturskifte 
hos personalen. Rapporten pekar också på att tiden från att ny teknik är i ett forskningsstadie till dess 
att det blir en del av det vardagliga arbetet inom vården kommer att ta några år. Lagen om offentlig 
upphandling pekas också ut som ett problemområde. Då nya tekniker ska upphandlas finns det en 
risk att de specificeras för detaljerat på grund av de processer som redan existerar. Konsekvensen blir 
att vissa leverantörer av AI förbises trots potential att förändra verksamheten på ett positivt sätt, 
men även att man utesluter andra leverantörer på grund av krav som egentligen inte är legitima 
(McKinsey & Company, 2016). Patientens acceptans av att det är ett system som analyserar bilder 
och ställer diagnosen, utan att en radiolog är inblandad, pekar bland annat Mazurowski et al. (2018) 
och Recht och Bryan (2017) ut som en utmaning och förutsättning för att AI ska införas på ett lyckat 
sätt. 

4.2.2 Tänkbara nackdelar med AI inom radiologi 
En stor del av den litteratur vi granskat tar upp aspekter som kan ha en negativ påverkan i samband 
med implementering av AI inom radiologi (Fazal et al., 2018; Giger, 2018; Inera, 2017; Liew, 2018; 
Massat, 2018a; Mazurowski et al., 2018; McKinsey & Company, 2016; Nawrocki et al., 2018; Olczak et 
al., 2017; Recht & Bryan, 2017; SKL, 2017; Syeda-Mahmood, 2018; Tanenbaum, 2018; Tang et al., 
2018; Thrall et al., 2018; Vinnova, 2018). Dessa nackdelar presenteras nedan. 

Är AI ett hot mot radiologens jobb? 
De flesta artiklar pekar på att AI kommer påverka radiologernas jobb, men inte ersätta dem (Inera, 
2017; Liew, 2018; Nawrocki et al., 2018; Recht & Bryan, 2017; SKL, 2017; Thrall et al., 2018). Vi kan 
förbereda oss på att den kommer ske en förändring i resursbehovet av radiologer då AI 
implementerats på ett bra sätt inom radiologin så effektiviteten och produktiviteten ökar. En 
minskning av arbetskraften beror exempelvis på att mindre tid läggs på klassiska radiologiska 
uppgifter, så som noduldetektering och mätning (Liew, 2018). Liew (2018) menar vidare att 
radiologens roll kommer att förändras, vilket innebär att vissa arbetsuppgifter kommer skötas av ett 
system, men även att helt nya arbetsuppgifter tillkommer. Ett bekymmer som Liew (2018) belyser är 
oron som radiologerna uttrycker för vilka arbetsuppgifter som kommer automatiseras samt vilka som 
radiologerna fortfarande kommer att ansvara för. Tanken eller hypotesen om att radiologerna 
tillsammans med ett AI-system är överlägsna i beslut och diagnosticering står stark, jämfört med 
enbart radiologens eller enbart ett AI-systems enskilda bedömning. Dock har vissa studier visat att AI 
kan överträffa människan i smala, precisa arbetsuppgifter inom radiologi. Exempelvis har ett AI-
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beslutsstödsystem kunnat uppnå större träffsäkerhet på benfrakturer än enbart radiologer, samt 
många gånger bättre än traditionella databaserade metoder (Liew, 2018). För att AI ska kunna 
ersätta radiologerna behöver dock systemet klara av tusen olika smala, precisa algoritmer, varav 
varje algoritm behöver ha tillgång till en stor, validerad databas. Detta skulle bli en omfattande 
kostnadsfråga. En radiologs arbetsuppgifter innefattar ju så mycket mer än bara bildanalys. Det 
handlar om att kommunicera upptäckter, kvalitetssäkring och förbättring, utbildning samt olika typer 
av procedurer som inte kan tas över av ett AI-system (Nawrocki et al., 2018). Även Recht & Bryan 
(2017) tar upp värdet av radiologernas arbete, där de sammanfattar det hela med att fokus alltid 
kommer ligga på värde istället för volym när det kommer till att ställa diagnoser. Ett AI system kan 
inte utföra värdefulla uppgifter som att exempelvis interagera med patienten, delta på utvecklande 
konferenser eller rådgöra med kollegor från andra domäner. Förmågan att ge en tolkning av 
komplexa fynd med hänsyn till flera aspekter är svårt att simulera med hjälp av ett AI-system 
(Nawrocki et al., 2018). 

Mazurowski et al. (2018) menar att AI inom radiologi i nuläget är långt ifrån ett läge där systemet 
kommer att ersätta radiologerna i hela deras diagnostiseringsarbete. Mazurowski et al. (2018) tar 
upp studier som påvisat fall där AI haft resultat jämförbara med mänskliga experter, dock 
representerar dessa studier endast en liten del av alla de arbetsuppgifter som radiologerna utför. 
Beslutet om uppdelning av arbetsuppgifter kommer landa på en politisk nivå (Liew, 2018). Slutsatsen 
Liew (2018) drar i sin artikel är att den mänskliga bedömningsförmågan kommer att vara kvar inom 
radiologin, med olika grader av AI-stöd i beslutsfattningen. 

Etik, moral och integritet 
AI-system kommer att behöva tillgång till en stor mängd privat och skyddad hälsoinformation, 
antingen på plats eller i en molnbaserad lagringsform. Detta utgör ett hot mot patientens integritet 
(Liew, 2018; Tang et al., 2018). Detta paradigmskifte inom radiologin, i och med implementeringen av 
AI, utmanar den individuella kontrollen och påverkar hur personuppgifter hanteras (Tang et al., 
2018). Tillgången av denna typ av känsliga data bör granskas av relevanta myndigheter för att skydda 
dataanvändningen samt för att säkerställa patientens samtycke till användning av data (Liew, 2018). 
Tang et al. (2018) håller med om att datahanteringen behöver granskas och regleras, och detta med 
etik och juridik i åtanke. SKL (2017) menar att det är viktigt att man tydliggör för patienten vilken typ 
av data som samlas in och hur den kommer att användas i samband med AI. Patienten har rätt till sitt 
data, rätt att välja vem som ska ha tillgång till den samt hur den ska användas. 

Rapporten från SKL (2017) lyfter frågan som handlar om ifall artificiella system kommer att kunna 
ersätta den mänskliga faktorn, det vill säga förnuftet, omdömet, och den mänskliga intuitionen. 
Rapporten ifrågasätter hur en maskin eller ett system ska kunna hantera mänskliga värderingar samt 
inkludera etik och moral i sitt beslutsfattande. Även faktorer som jämlikhet och rättvisa är saker man 
behöver ta hänsyn till. Alla dessa aspekter är svåra att ta med i programmeringen och träningen av 
AI. Även om ett system anses vara rationellt och inte känslomässigt inblandad i beslutsfattningen, 
framhäver SKL (2017) att det kan bli svårt att se varje unik individ och dennes behov när en diagnos 
och behandling ska fattas. Rapporten tar även upp problemet med att man inte kan följa ett systems 
beslutsprocess, det vill säga hur den har kommit fram till ett visst beslut. Är det då rimligt att vi litar 
på att systemet tagit ett korrekt och riktigt beslut? Slutsatsen som görs i rapporten är att i takt med 
implementering av AI, kommer även kravet på mänskligt omdöme att öka (SKL, 2017). En annan 
aspekt som rapporten belyser är människors behov och drivkrafter. Människor känner stolthet och 
glädje i att utföra vissa typer av aktiviteter och arbetsuppgifter. Hur påverkar det oss när ett system 
tar över dessa aktiviteter? Vad blir konsekvenserna för vårt mående när vi i allt större utsträckning 
blir hänvisade till maskiner och robotar som saknar den mänskliga faktorn?  
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Beslutsprocessen för AI saknar transparens 
Ett annat problem som tas upp är att AI baserad CAD, det vill säga CAD som baseras på artificiella 
neurala nätverk (ANN), inte kan ge en förklaring till hur eller varför en diagnos ställts. Systemet har 
inte förmågan att återge resonemang och beslutsfattning, vilket gör att man saknar förståelse varför 
en diagnos ställts (Fazal et al., 2018). Dock ligger ansvaret hos radiologen som ska granska och 
analysera bilderna i CAD att avgöra om diagnosen ställts på ett riktigt sätt. Det är få läkare som 
godtar en diagnos utan att förstå på vilken grund och resonemang denna diagnos har ställts (Fazal et 
al., 2018). Det är även svårt att ta bort eller ändra en koppling systemet redan har gjort, vilket kan 
innebära att systemet blir baserat på inaktuella data. Nawrocki et al. (2018) hävdar att till och med 
de som utvecklar AI-system inte alltid förstår de bakomliggande beslutsprocesserna som görs i 
systemet. Inera (2017) betonar även problemet med komplexiteten i AI systemen i samband med 
beslutsprocessen, och menar att det krävs forskning om säkerhet och tillförlitlighet i samband med 
detta för att vi människor ska kunna acceptera AI. 

Problematiskt att generalisera AI-data 
Den största begränsningen för AI inom bildanalys kan vara förekomsten av naturliga variationer 
(Thrall et al., 2018). Man måste på något sätt träna in omfånget av naturliga variationer inför varje 
typ av bildanalys, alltså fördefiniera vad som är “normalt”. Detta problem kommer uppstå när man 
exempelvis vill sätta kriterier och standarder för organstorlek. För att AI ska kunna tränas på exempel 
behöver systemet baseras på data som anses vara “absolut sanning” för varje enskild diagnos (Thrall 
et al., 2018). Detta för att systemet sedan ska kunna ställa korrekta och träffsäkra diagnoser utifrån 
träningsdata. Datakällan som används kan till exempel vara patientdata och data från andra typer av 
metoder som studerar liknande fall. Datakällan, eller den “absoluta sanningen”, måste explicit anges 
för varje AI-program som utvecklas för klinisk användning, vilket i sin tur är en utmaning (Thrall et al., 
2018). En annan utmaning som Thrall et al. (2018) belyser är att beslutsystem som används i kliniskt 
bruk måste vara tillräckligt snabba i akuta fall eller då man ställer brådskande diagnoser. Man 
behöver även tänka på huruvida man kan applicera resultat från ett AI-baserat system på en större 
folkmängd till skillnad mot en mindre, där man överväger att välja mellan robusta, generaliserbara 
system med lägre träffsäkerhet och noggrannhet, eller väldefinierade system som fokuserar på 
specifika patientpopulationer. Det kan även vara problematiskt om ett system generaliserar sina 
bedömningar mellan olika typer av grupper, som exempelvis mellan barn och vuxna. Saker som 
organstorlek och förekomsten av en sjukdom inom en folkmängd kan också ställa till problem när 
man tränar AI. Utsätts ett AI-system för data som det inte tränats på kan det uppstå fel (Thrall et al., 
2018). Det finns även en risk för överanpassning, eller så kallad “overfitting”. Detta innebär att de 
självlärande algoritmerna inom AI fungerar väl på träningsdata, men sämre vid andra typer av data 
som den exponeras för. Man förlorar generaliserbarheten (Olczak et al., 2017; Thrall et al., 2018). 
Tang et al., (2018) talar också om problemet med applicerbarhet mellan olika folkgrupper. Data som 
systemet tränats på representerar en del av befolkningen, och det är inte säkert att det data går att 
applicera på en annan del av befolkningen. Om man inte uppmärksammar detta i samband med 
implementering av AI, riskerar systemet att göra missbedömningar som i sin tur påverkar 
patienternas hälsa. 

Juridiska aspekter vid implementering av AI 
Det finns även oklarheter kring ansvar och juridiska frågor när det kommer till AI-implementering 
inom radiologi och bildanalys (Fazal et al., 2018; Mazurowski et al., 2018; Thrall et al., 2018). Om ett 
fel görs av ett AI-baserat system i samband med en diagnostisering, är det radiologens eller 
systemtillverkarens ansvar? Om ett AI-system gör fel i samband med diagnostiseringen eller orsakar 
skada, bör man kunna avgöra vad som gick fel. För att avgöra detta bör det finnas en mänsklig 
granskare av processen för att kunna tilldela juridiskt ansvar till en människa (Liew, 2018). Thrall et 
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al. (2018) uttrycker att processen för att validera AI inom radiologin fortfarande är relativt oklar. De 
lägger även till att ansvaret i samband med användningen av AI handlar bland annat om att definiera 
vem som äger data, samt vem som har rätt att använda den. Det krävs en hel del reglering av 
användningen av AI inom radiologi samt vidare prövningar och studier innan man kan implementera 
det på ett lämpligt sätt (Liew, 2018). Tang et al., (2018) talar för att AI bör granskas och testas som 
annan medicinsk utrustning och läkemedel innan det implementeras kliniskt inom radiologi. Detta på 
grund av de etiska och juridiska problemen som kan uppstå då man använder AI-verktyg inom 
radiologi. Fortsatt nämner Tang et al. (2018) att ett AI-system kan direkt influera hanteringen och 
diagnostiseringen av en patient. Därför bör det professionella ansvaret tas på allvar av radiologerna, 
samt de som arbetar inom datavenskap, i samband med detta. Eftersom AI fungerar som en “black 
box”, utan att man vet hur processerna ser ut eller hur besluten tas av systemet, får detta minst sagt 
ovanliga juridiska konsekvenser (Nawrocki et al., 2018). Om AI självständigt används som 
beslutsfattare inom radiologi finns risken att ansvaret hamnar hos AI-tillverkarna eller de som 
utvecklar dess algoritmer. Om AI istället används som ett beslutsstöd i diagnosprocessen av 
radiologerna flyttas ansvaret bort från de som tillverkar systemet (Recht & Bryan, 2017). 

Säkerhetsaspekter 
Säkerhetsmedvetenheten är hög inom svensk hälso- och sjukvård. Man måste hela tiden försöka 
balansera det informationsbehov mot de lagkrav som finns, som i exempelvis patientdatalagen 
(Inera, 2017). Ett AI-system måste valideras som säkert innan man kan använda det i en medicinsk 
kontext och involvera patienter (Liew, 2018). Det finns stränga etiska principer och standarder som 
läkare måste följa för att skydda patientsäkerheten. Rapporten från Vinnova (2018) menar att 
samtidigt som AI kan vara värdeskapande för samhället finns det även stora risker med 
implementeringen av denna nya teknik. AI kan utnyttjas för att skada samhället och dess 
verksamheter, vilket kommer att påverka den enskilda individen. Det finns stora risker att data 
medvetet manipuleras för att systemet ska dra fel slutsatser (Vinnova, 2018). 

Ekonomiaspekter 
Rapporten från Inera (2017) tar upp kostnadsaspekten när det kommer till implementering av AI. 
Man vill tillgodose det ökade vårdbehovet trots personalbrist, och därför ta till vara på 
digitaliseringens möjligheter, det vill säga AI. Dock är kostnaderna för denna typ av tekniska lösning 
stora och kommer att öka. 

4.2.3 Kunskapsluckor 
Utifrån litteraturen har vi kunnat identifiera två typer av kunskapsluckor inom ämnet. Den ena 
kunskapsluckan handlar om att begreppet AI allmänt behöver tydliggöras, vilket är ett koncept som 
flera källor tar upp (Mayo & Leung, 2018; Nawrocki et al., 2018; Tanenbaum, 2018; Vinnova, 2018). 
AI blir allt mer diskuterat i litteratur och på nationella möten (Mayo & Leung, 2018). Även om AI får 
stor uppmärksamhet och är ett hett och aktuellt ämne, är AI fortfarande ett diffust och brett begrepp 
som skapar förvirring. Rapporten från Vinnova (2018) menar att AI inte har någon entydig definition. 
De termer som används för att förklara de olika delarna av AI förväxlas ofta med varandra (Nawrocki 
et al., 2018; Tanenbaum, 2018). Man behöver en tydlig definition av AI för att kunna skapa förståelse 
för tekniken, som i sin tur avgör acceptansen av implementeringen av AI. Genom att skapa en 
förståelse och definiera vad AI faktiskt innebär kan man öka engagemanget i den nya tekniken, vilket 
i sin tur resulterar i nya projekt (Mayo & Leung, 2018).  

Den andra kunskapsluckan är tätt knuten till den första, och handlar om att radiologer saknar 
förståelse för AI, eller att de saknar förståelse för hur AI kan användas inom radiologi (Massat, 2018b; 
Mayo & Leung, 2018; McKinsey & Company, 2016; Nawrocki et al., 2018; SKL, 2017; Tajmir & 
Alkasab, 2018; Tang et al., 2018; Thrall et al., 2018; Vinnova, 2018). Denna problematik lyfter bland 
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annat Nawrocki et al. (2018) som menar att radiologerna, vilka är de som arbetar inom det mest 
digitaliserade området inom medicin, saknar en förståelse för hur AI kan användas. Detta är något 
som kommer att krävas för att radiologerna ska kunna använda tekniken på ett bra sätt i sitt arbete. 
Det finns även brister i förståelsen för vilken påverkan AI skulle kunna ha för radiologin (Nawrocki et 
al., 2018; Tanenbaum, 2018). För att kunna implementera och använda AI i arbetet, samt för att 
kunna kommunicera fenomen relaterat till detta, behöver radiologerna bli bekanta med de termer 
och begrepp som AI innefattar (Mayo & Leung, 2018; Tang et al., 2018). Tang et al. (2018) 
rekommenderar att radiologerna behöver förstå AI och dess olika delar, samt hur hierarkin ser ut 
mellan dessa. Radiologerna behöver även vara bekanta med olika typer av AI tekniker, samt förstå de 
utmaningar och problem som finns relaterade till implementering och användning av AI inom 
radiologi. Det handlar till exempel om att skapa förståelse för fallgropar och potentiella fel som AI 
kan generera i samband med bildanalys, exempelvis när AI utsätts för en ny typ av bild som systemet 
inte är tränat på (Tang et al., 2018). Radiologerna behöver förståelse för möjligheter och 
begränsningar när det kommer till implementering av AI (SKL, 2017). Även Thrall et al. (2018) belyser 
vikten av att radiologerna behöver lära sig om AI, men poängterar även att de inte behöver bli AI-
experter för att kunna använda AI som ett verktyg i sitt dagliga arbete. 

Radiologerna behöver ta del av relevant forskning samt utvecklingen av AI där de kan vara med och 
påverka, eftersom det är de som kommer att använda det i sin arbetskontext. Massat (2018b) 
konstaterar att radiologerna måste vara förberedda på en implementering av AI, samt att de behöver 
förståelse för att kunna lita på AI som ett verktyg i sitt arbete. Verktygen för radiologer bör vara 
designade av radiologer, för att öka användarvänligheten och för att bygga upp tillit till användningen 
av verktyget (Massat, 2018b). Även Tajmir och Alkasab (2018) talar för att en lyckad integration av AI 
inom radiologi kommer att kräva att radiologerna är med i implementeringsprocessen och bidrar 
med en detaljerad beskrivning över bildanalysprocessen. Specialistutbildning av radiologer bör 
integrera kurser om AI, datavetenskap och hälsoinformatik i sin läroplan (Tang et al., 2018; Vinnova, 
2018). Även rapporten från SKL (2017) samt artikeln av Tajmir och Alkasab (2018) belyser att 
utbildning om AI för radiologer är fundamental för en lyckad implementering av tekniken.  

Rapporten från McKinsey & Company (2016) menar att digitaliseringen av hälso- och 
sjukvårdssektorn innebär en stor omställning av nuvarande system, samt att det krävs en förändring i 
arbetssätt och ett kulturskifte hos de anställda och huvudmän inom vården. Kunskap om 
digitalisering menar rapporten är vitalt. Kunskapsansvaret ligger främst på de anställda inom 
vårdsektorn, då de behöver anamma digitaliseringen för att kunna göra den till en del av sin 
kärnverksamhet. Rapporten från Vinnova (2018) ställer sig linkande till denna kunskapslucka, där de 
lyfter fram hur samverkan mellan olika aktörer och kompetenser kommer vara avgörande för hur AI-
utvecklingen kommer att se ut inom vården. Det behövs ett samarbete mellan de som ska använda 
AI samt de som utvecklar AI för att skapa förståelse för användningskontexten (Vinnova, 2018). För 
att kunna dra nytta av en ny teknik som AI krävs förståelse och kompetens inom organisationen där 
det ska implementeras, men även på en nationell nivå som regeringen, regeringskansliet, 
myndigheter, kommuner och landsting. Det är ofta på en högre nivå besluten fattas, vilket påverkar 
organisationen i sig. 

Genom att aktivt involvera alla intressenter, så som patienter, radiologer, läkare, bildtekniker, 
sjukhusadministration, tillsynsorgan, industrin och akademin samt forskning är implementering av AI 
inom en klinisk situation inom radiologi möjlig (Tang et al., 2018; Vinnova, 2018). Det hela avgörs 
genom att alla involverade aktörer får ta del av utbildningen av AI, samt dess för- och nackdelar inom 
radiologi (Tang et al., 2018). 
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4.2.4 Framtidsutsikter 
Framtidsutsikter identifierades som ett nyckelkoncept eftersom att det är något som tas upp i stor 
utsträckning i litteraturen. Framtidsutsikterna går ofta hand i hand med fördelarna, som har 
identifierats tidigare i uppsatsen, eftersom att studieområdet är väldigt nytt och AI inte har blivit 
implementerat i vården i någon större utsträckning ännu. Vi är väl medvetna om att framtidsutsikter 
är mer gissningar eller förhoppningar och vi kommer därför att se på det här avsnittet som 
potentiella indikationer på hur det kan se ut i framtiden inom radiologi vid implementering av AI.  

Något som har identifierats återkommande i litteraturen är om AI kommer att ersätta radiologer eller 
inte, som vi har skrivit om i avsnitt 3.4.1. Mazurowski et al. (2018) skriver att det finns en del som 
förutspår att till exempel djupinlärningsalgoritmer kommer att ersätta radiologer, åtminstone när det 
kommer till att tolka bilder. Det finns studier som visar att algoritmernas prestationer är jämförbara 
med mänskliga experters resultat, men resultaten är bara applicerbara på en väldigt liten del av alla 
uppgifterna som radiologerna utför. Även om djupinlärning har stor potential när det kommer till 
uppgifter som har med bilder att göra, är det långt ifrån att djupinlärningsalgoritmer kommer att 
ersätta hela radiologernas diagnostikarbete. Istället för att ersätta radiologer kan radiologer och AI 
arbeta hand i hand och på så sätt uppnå bättre prestationer. Till exempel kan djupinlärning utföra 
vardagliga uppgifter och ge tid åt radiologer då de kan fokusera på mer intellektuella och krävande 
utmaningar (Mazurowski et al., 2018). Tang et al. (2018) skriver att det i dagsläget inte finns några 
bevis för att AI kan ersätta radiologerna utan att AI istället kan förbättra prestationen för 
radiologerna och om tekniken och radiologerna kan arbeta tillsammans kan bättre resultat uppnås.  

Enligt Nawrocki et al. (2018) är det inte troligt att AI helt och hållet kan ersätta radiologer, utan kan 
istället användas för att underlätta arbetet för dem. Om radiologerna arbetar tillsammans med AI-
teknik kan det förbättra bland annat noggrannhet, effektivitet och produktivitet vilket i slutändan 
gynnar patienterna. Även Massat (2018b) skriver att AI inte ska ses som en konkurrent utan istället 
en förstärkning och utökning av radiologens förmåga. Om radiologerna arbetar tillsammans med AI-
teknik har det också potential att hantera arbetsbelastningen, förbättra individuella prestationer 
samt minska mänskliga fel (Liew, 2018).  

AI, och specifikt maskininlärning, kommer att leda till viktiga förändringar för radiologerna i arbetet. 
Genom att överlåta vissa uppgifter och funktioner till AI, som anses vara tidskrävande och repetitiva, 
kan radiologerna istället fokusera på uppgifter som förbättrar patientvården. Exempel på uppgifter 
som kan övertas av AI är kvantifiering, segmentering och mönsterigenkänning (Recht & Bryan, 2017). 
Nawrocki et al. (2018) menar att maskininlärningsprogram har potential att hjälpa till vid 
diagnostisering, genom att börja med små specifika uppgifter och sen så småningom utvecklas till ett 
mer kraftfullt och allmänt tillämpligt verktyg. Inom en snar framtid kan AI-verktyg också förbättra 
radiologernas arbetsflöden genom att ta över olika administrativa uppgifter, exempelvis att arbeta i 
bakgrunden och hämta information automatiskt som radiologerna behöver (Tang et al., 2018). Jha 
och Topol (2016) föreslår att patologer och radiologer skulle kunna slås ihop till en gemensam enhet, 
så kallade informationsspecialister. Istället för att läkare ska behöva hämta ut information från 
bilderna kan detta istället göras av AI. Informationsspecialisten skulle inte heller behöva spendera tid 
på att gå igenom hundratals bilder för att identifiera avvikelser utan det skulle kunna överlämnas till 
AI. Istället får informationsspecialisten i uppgift att tolka uppgifterna som har identifierats. 
Informationsspecialisten kan också se till att bilderna är av tillräcklig kvalitet och att AI inte ger 
upphov till för många falska positiva eller falska negativa resultat (Jha & Topol, 2016). 

I framtiden finns även stora förhoppningar på hur AI kan användas vid undersökning av bilder. Till 
exempel maskininlärning kan användas vid medicinsk bildtolkning och kan förbättra beslutsstöden 
för radiologerna. IBM arbetar med projektet Watson Health Project, som är en algoritm som redan 
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har blivit testad i sjukvården. Förhoppningarna är att Watson ska kunna klara av att hantera och lära 
sig utifrån 30 miljarder bilder samtidigt som systemet har tillgång till patientinformation, som till 
exempel blodprover, tidigare bilder och sjukdomshistorik. Med hjälp av sådana tillgångar kan AI-
algoritmer bli mer precisa och effektiva vilket kan lösa problemet med false positives och 
återkallningsfrekvenser. Även avvikelser och sällsynta diagnoser kan identifieras tack vare detta. Om 
Watson kommer att hota radiologernas arbete är fortfarande oklart eftersom att systemet inte är 
fullt utvecklat än och den framtida kapaciteten kvarstår att se (Fazal et al., 2018).  

4.3 Resultat - skuggning av läkare 
Vi har utfört en skuggning av en ST-läkare inom radiologi på Universitetssjukhuset i Örebro. I 
skuggningen fick vi se hur läkaren arbetar vid analysering av bilder, vilka system som används samt 
vilka röntgenmetoder läkaren använder sig av. Vi fick även följa med på en rundtur i sjukhuset och se 
vilka röntgentekniker som används. Under skuggningen passade vi på att ställa olika frågor till 
läkaren gällande AI inom radiologi. I det här avsnittet presenteras resultatet av skuggningen i 
kategorierna som har identifierats i resultatet av litteraturstudien. 

4.3.1 Artificiell intelligens 
Enligt ST-läkaren används inte AI inom radiologi på sjukhuset. Det diskuteras då och då om AI bland 
personalen. Något som ofta kommer på tal under dessa diskussioner är om AI kommer att ta över 
radiologers arbetsuppgifter och i framtiden ersätta radiologerna. ST-läkaren tycker att framför allt 
MR skulle passa bra med AI.  

4.3.2 Radiologi 
ST-läkaren menar att en radiologs uppgifter kan variera lite beroende på vilken avdelning man 
arbetar på den dagen, men ofta går det till så att man utgår från en lista med patientremisser i ett 
datorsystem och analyserar bilderna som finns i remissen för att sedan ställa en diagnos. En radiologs 
uppgift är inte att kommunicera diagnosen till patienten, utan det är den läkares uppgift som från 
början skickade remissen. Radiologer kan också vara med och ta röntgenbilderna och för att till 
exempel ge kontrastvätska till patienten. En radiolog måste därför kunna hantera både teknik och 
mänsklig kontakt. 

ST-läkaren berättar att de arbetar i systemet Sectra IDS7 som innehåller PACS och RIS. PACS används 
för att visa bilderna och RIS visar patienternas remisser. I Sectra ser radiologen en översikt över de 
olika avdelningarna på sjukhuset samt vilka ärenden som finns. Radiologen arbetar med tre skärmar, 
en för Sectra där remissvyn visas och de andra två för bilderna. När bilderna analyseras använder 
radiologen tangentbordet och musen för att zooma in och ut i bilden. Skärmarna är specialgjorda för 
att hantera bilder utan att kvalitén försämras. Med hjälp av olika knappar på tangentbordet kan 
bilderna ändras på olika sätt, till exempel kan bilderna roteras och visas från olika håll. Radiologen 
använder en så kallad “speech magic” vid arbetet som är taligenkänning som används för att 
underlätta dokumentering vid bildanalyseringen. Vi frågar om det hade underlättat om ett system 
redan hade gjort en granskning av bilderna som radiologerna sedan kunde ta del av och enligt ST-
läkaren skulle det vara bra. Hen tycker att bilderna från datortomografi (DT) är svårast att analysera 
och tar längst tid. Enligt ST-läkaren används inte CAD på röntgenavdelningen. 

Vi får följa med ST-läkaren på en rundtur på avdelningen och se de olika röntgenteknikerna, bland 
annat genomlysning, CT, ultraljud och MR. Röntgensjuksköterskor arbetar vid maskinerna för att ta 
röntgenbilder. Sjuksköterskorna behöver styra patienterna mycket, förklara hur de ska göra och ge 
tydliga instruktioner. Sjuksköterskorna och läkarna använder datorer med olika system. Vi får 
uppfattningen av att man behöver ha en god datorvana för att arbeta i yrket men framför allt vara 
bra på att ta hand om människor. 
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Enligt ST-läkaren finns det brist på både tid och personal i arbetet. När läkaren arbetar i 
akutgranskningen uppfattas arbetet som stressigt. ST-läkaren säger också att innan man har fått 
tillräckligt med erfarenhet kan arbetet kännas stressigt och tidskrävande. Humöret och 
allmäntillståndet kan påverkas av strålning vilket också är ett problem som läkaren tar upp. Det kan 
även vara ansträngande att analysera så många bilder som en radiolog gör. Det kan handla om 30 till 
40 patienter om dagen vilket kan resultera i tusentals bilder. Ett annat problem som ST-läkaren tar 
upp är att bilderna ibland kan vara otydliga och om patienterna rör på sig kan det påverka bilderna 
som i sin tur försvårar arbetet för radiologen.  

4.3.3 AI inom radiologi 
Enligt ST-läkarens uppfattning är tid, ekonomi och väntetider något som skulle kunna förbättras om 
AI implementerades inom radiologi. Man kan spara tid, få bättre ekonomi och minska väntetiderna. 
ST-läkaren skulle vilja få tillgång till snabbare verktyg och processer, till exempel är ett önskemål att 
MR kan bli snabbare. Ett annat önskemål, som ST-läkaren har i sitt arbete, är tydligare bilder och att 
man inte ska behöva använda kontrastvätska.  

ST-läkaren tycker att det vore bra om AI kan fungera som ett granskningssystem. Helst skulle läkaren 
vilja ha ett beslutsfattande system, alternativt ett beslutsstöd, eftersom att det inte finns något 
system i dagsläget som fungerar som beslutsstöd på sjukhuset. Istället får överläkare eller andra 
kollegor hjälpa till vid beslut genom att analysera bilderna på nytt vilket leder till mer arbete och 
ineffektivitet.  

Enligt ST-läkaren används inte AI inom radiologi på sjukhuset i dagsläget. 

4.3.4 Olösta aspekter kring AI inom radiologi 
Läkare tar hand om patienternas liv och det menar ST-läkaren är oersättligt. Människor har förmågan 
att kunna ta hänsyn till flera aspekter i sin bedömning och det måste AI också kunna göra. AI behöver 
även ha samma träffsäkerhet som radiologerna har för att det ska kunna implementeras. Eftersom 
att alla människor är olika varandra är det svårt att hitta en standard som AI kan baseras på, utan att 
göra generaliseringar. Det finns många olika avvikelser som man behöver ta hänsyn till, menar ST-
läkaren. Det krävs också samtyckte av patienterna vid till exempel bildtagning och bildanalysering om 
det görs av AI. ST-läkaren berättar att det finns en lag som är till för att skydda patienterna och att 
det är något som i så fall måste korrigeras.  

ST-läkaren är skeptisk mot robotoperationer eftersom att komplikationer har skett samt mot teknik 
som inte har prövats i tillräcklig utsträckning. Hen är rädd för att AI kan ge fel svar, påverka beslut på 
negativt sätt och ha ett negativt inflytande på diagnostisering. ST-läkaren nämner också att förlora 
jobb kan vara en nackdel med implementering av AI inom radiologi. 

Enligt ST-läkarens uppfattning är personalen inom radiologi på USÖ positiva till ny teknik om det kan 
minska arbetsmängden, eftersom att det är många bilder som dagligen behöver granskas. Hen 
berättar att systemet Sectra förnyas väldigt ofta och därför är personalen vana vid förändringar i 
tekniken. De är också vana vid att anpassa sig till ny teknik eftersom att radiologerna är beroende av 
digitala medel i arbetet. ST-läkaren tycker att det vore bra att skapa en medvetenhet om ny teknik 
och en diskussion om hur det kan användas. Attityden till AI är avgörande och man måste börja prata 
om AI för att det ska kunna användas i framtiden, tror ST-läkaren. 

I framtiden tror ST-läkaren att AI kommer vara aktuellt, framför allt för radiologer som ständigt är 
beroende av teknik och att tekniken utvecklas hela tiden. Radiologi är ett högtekniskt område. ST-
läkaren är positiv till ny teknik och AI och enligt hens uppfattning är personalen också positiv till det. 
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Hen är inte rädd för att förlora sitt jobb utan ser det istället som att arbetsuppgifterna kan förändras 
- förhoppningsvis till det positiva.  
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5. Diskussion av litteraturstudiens resultat i relation till praktiken 
I det här avsnittet jämför vi resultaten av litteraturstudien med den kvalitativa skuggningen som vi 
har utfört på Universitetssjukhuset i Örebro, för att se vilka skillnader och likheter som påträffas för 
att uppfylla frågeställningen. Diskussionen är uppdelad i litteraturstudiens forskningsfrågor. 

5.1 Hur kan AI användas inom radiologi?  
Både ST-läkaren och litteraturen pekar ut beslutsstödsystem som ett användningsområde för AI. Om 
ett sådant system skulle implementeras inom radiologi skulle till exempel ST-läkaren inte behöva 
rådfråga sina kollegor när det kommer till olika beslut, vilket skulle spara både tid och arbetskraft. Ett 
annat användningsområde, som har identifierats i litteraturen, är att AI kan upptäcka sjukdomar eller 
förändringar för att sedan sortera in dessa i olika kategorier samt tilldela prioriteringar (Giger, 2018; 
Liew, 2018; Mazurowski et al., 2018; Recht & Bryan, 2017; SKL, 2017; Syeda-Mahmood, 2018; Tajmir 
& Alkasab, 2018; Tang et al., 2018; Vinnova, 2018). ST-läkaren nämner granskningssystem som ett 
potentiellt användningsområde som hen ser behov för i arbetet. Detta skulle kunna uppfyllas med 
hjälp av AI då de kan hjälpa till att granska bilderna i förväg och sortera ut negativa resultat så att 
radiologerna inte behöver titta på alla bilder. Det skulle också spara radiologen tid samt minska 
stressen i arbetet. Vi har identifierat att triagering är en uppgift som AI kan ta över, vilket innebär att 
patienter prioriteras efter allvarlighetsgrad (Vinnova, 2018). Enligt Vinnova (2018) har detta redan 
börjat användas i vården och om det visar sig ge bra resultat skulle det vara en bra idé att 
introducera inom radiologi för att prioritera olika bilder. 

5.2 Vilka för- och nackdelar finns det med implementeringen av AI inom radiologi?  
När det kommer till fördelar med att implementera AI inom radiologi är effektivisering av tid samt 
förbättrad ekonomi något som har identifierats av både ST-läkaren och litteraturen. ST-läkaren 
nämner att väntetiderna behöver kortas ner och om processer och verktyg kan effektiviseras skulle 
det kunna lösa problemet, vilket litteraturen också håller med om. En stor del av litteraturen nämner 
mer noggranna och säkra diagnoser som en fördel med AI. Dock är ST-läkaren rädd för att AI kan ge 
fel svar, påverka beslut på ett negativt sätt eller ha ett negativt inflytande på diagnostiseringen. Fazal 
et al. (2018) menar istället att det är radiologer som kan bidra till felaktigheter i diagnoser, eftersom 
att de kan ha svårt att skilja på normala och onormala förändringar i bilder. Enligt Vinnova (2018) 
finns det stora möjligheter att förbättra träffsäkerheten vid undersökningar och på så sätt ställa mer 
korrekta diagnoser. Vi tror att om kunskapen kan förbättras hos personal gällande AI kan det minska 
rädslor gällande till exempel felaktigheter vid diagnostisering.  

ST-läkaren nämner att en nackdel med AI kan vara att radiologerna ersätts, vilket vi tar upp i avsnitt 
3.4.2 och 3.4.4. Dock är inte ST-läkaren själv orolig för att förlora sitt jobb utan är positiv till ny teknik 
som kan underlätta arbetet. Hen ser det istället som att arbetsuppgifterna kommer att förändras, 
vilket är något som vi också har identifierat i resultatdelen. Enligt en stor del av litteraturen finns det i 
dagsläget inga bevis för att AI kan ersätta radiologerna utan istället menar litteraturen att AI kan 
förbättra radiologernas prestationer (Liew, 2018; Massat, 2018b; Mazurowski et al., 2018; Nawrocki 
et al., 2018; Tang et al., 2018).  

En annan aspekt som har identifierats i resultatet är tvetydigheter angående ekonomiska kostnader, 
när det kommer till implementering av olika AI-tekniker. En del författare (Fazal et al., 2018; Jha & 
Topol, 2016; Liew 2018) menar att det inte är särskilt dyrt och att kostnaderna dessutom kommer att 
tjänas in då arbetet kan effektiviseras med AI. Inera (2017) menar dock att det är dyrt att utveckla 
och implementera AI inom radiologi. ST-läkaren nämner inte kostnader som en nackdel utan istället 
en av fördelarna som kan uppnås genom implementation av AI.  
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5.3 Används AI inom radiologi i Sverige i dagsläget? Hur ser det ut globalt?  
Hur det ser ut i dagsläget med AI inom radiologi är något som har varit svårt att bilda sig en 
uppfattning om. Det är inte alltid tydligt om författarna diskuterar något som faktiskt finns eller om 
det är något som är på väg att tas fram.  

När det kommer till hur AI har implementerats i dagsläget på ett globalt plan har vi identifierat att AI 
ofta integreras med CAD (Nawrocki et al., 2018; Recht & Bryan, 2017). Enligt ST-läkaren används inte 
CAD av radiologerna på USÖ utan att de istället använder systemet Sectra, vilket är en kombination 
av PACS och RIS. Vi får uppfattningen av att CAD inte är något som används inom radiologi i Sverige 
eftersom att den svenska litteraturen inte nämner detta. Enligt Fazal et al. (2018) har AI-baserad CAD 
tillsammans med PACS en lovande framtid inom radiologi. Eftersom att PACS redan används i Sverige 
kan det vara en idé att också implementera CAD och låta dessa system arbeta tillsammans med hjälp 
av AI. 

Hur läget ser ut i Sverige har varit svårare att ta reda på eftersom att rapporterna som vi har studerat 
verkar prata om vården i allmänhet och inte just inom radiologi. Enligt Vinnova (2018) används 
avancerade AI-beslutsstödsystem inom cancervården för att hjälpa till med exempelvis diagnoser 
(SKL, 2017). Vad just cancervården i detta fall innebär har inte framgått, men man kan tänka sig att 
denna typ av lösning även kan appliceras inom radiologi eftersom att olika typer av bildanalyser och 
diagnoser utförs i båda områden. 

5.4 Vilka förutsättningar krävs för att AI ska kunna implementeras inom radiologi? 
Litteraturen betonar att datamängd, datakvalité och standardisering av data är fundamentala 
förutsättningar för att AI ska kunna implementeras, något som ST-läkaren inte la fokus på. ST-läkaren 
menar dock att det är svårt att hitta en standard, eller “absolut sanning” att basera AI på, då alla 
människor är olika och det förekommer naturliga variationer. Detta har vi även fått bekräftat från 
den litteratur vi studerat (Thrall et al., 2018), vilket hänger ihop med datamängd och datatillgång. 
Detta verkar vara ett av de svårare problemen att få bukt med, eftersom man aldrig säkert kan veta 
att en datamängd representerar en folkgrupp till hundra procent.  

Läkaren anser att man behöver testa AI noggrant innan en implementering är aktuell. Både läkaren 
och litteraturen pekar på att det finns strikta lagar som skyddar patienterna, vilka kan sätta käppar i 
hjulet när det kommer till implementering av AI inom radiologi. Om AI ska kunna implementeras i 
stor utsträckning inom radiologi bör sådana lagar anpassas till den nya AI-tekniken, vilket är något 
som vi har identifierat av både läkaren och litteraturen.  

Samtycke av patienterna menar läkaren är nödvändigt för att kunna använda denna typ av teknik. 
Mazurowski et al. (2018) pratar om detta, och menar att det handlar om patientens acceptans av att 
det inte är en radiolog som analyserar bilderna. ST-läkaren menar att personalen som jobbar inom 
radiologi tar hand om patienternas liv, och tar hänsyn till många aspekter i sin bedömning, vilket är 
omöjligt att förbereda ett system på, oavsett hur mycket data det har tillgång till. Enligt våra 
observationer i skuggningen handlar radiologi om så mycket mer än att bara analysera bilder. Även 
om det inte är en primär uppgift för radiologerna, behöver de ändå vara kapabla till att hantera och 
vårda människor, som att hjälpa till vid undersökning. Både litteraturen och läkaren vill poängtera att 
den mänskliga aspekten inte kan förbises. För att AI ska kunna implementeras behöver systemet 
prestera på samma nivå som om jobbet utfördes av en mänsklig radiolog menar ST-läkaren. 
Inställningen till användning av AI och medvetenheten kring denna teknik är avgörande vid 
implementering. Detta stärks av ST-läkaren och litteraturen, som båda hävdar att det behövs 
utbildning och tillgänglig information om AI för att detta ska vara genomförbart.  
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6. Slutsats och bidrag 
Vår studie har som ambition att bidra med en bredare förståelse kring hur AI kan användas inom 
radiologi. Genomförandet av denna litteraturstudie samt kompletterande skuggning har lett till att vi 
kan dra följande slutsatser kring AI inom radiologi, vilka presenteras i följande avsnitt.   

6.1 Hur kan AI användas inom radiologi? 

Det finns olika användningsområden och uppgifter för AI när det kommer till bildanalysering inom 
radiologi. Eftersom att det är viktigt att kunna ställa korrekta diagnoser har utvecklare fokuserat på 
att skapa noggranna och precisa algoritmer som kan upptäcka förändringar i bilder som kan vara 
svårt för människor att se (Fazal et al., 2018; Massat, 2018b). Nedan listas de identifierade 
användningsområdena:  

• Att upptäcka förändringar eller sjukdomar (Giger, 2018; Liew, 2018; Mazurowski et al., 2018; 
SKL, 2017; Tang et al., 2018)  

• Att kategorisera och sortera sjukdomar eller förändringar (Mazurowski et al., 2018; Recht & 
Bryan, 2017; Syeda-Mahmood, 2018; Tajmir & Alkasab, 2018; Tang et al., 2018; Vinnova, 
2018;) 

• Fungera som beslutsstöd (Inera, 2017; Massat, 2018b; SKL, 2017; Syeda-Mahmood, 2018; 
Vinnova, 2018)   

• Underlätta radiologernas arbetsflöde, genom att till exempel utföra tidskrävande och 
repetitiva uppgifter (Liew, 2018; Massat, 2018b; Mazurowski et al., 2018; Syeda-Mahmood, 
2018; Tang et al., 2018).  

6.2 Vilka för- och nackdelar finns det med implementeringen av AI inom radiologi? 
Nedanstående fördelar har identifierats: 

• Ökad effektivitet av radiologens arbete (Inera, 2017; Liew, 2018; Massat, 2018b; McKinsey & 
Company, 2016; Nawrocki et al., 2018; Recht & Bryan, 2017; SKL, 2017; Tanenbaum, 2018; 
Tang et al., 2018; Thrall et al., 2018; Vinnova, 2018). 

• Ekonomiska förbättringar inom vården (Jha & Topol, 2016; Liew, 2018; Massat, 2018a; 
McKinsey & Company, 2016; Thrall et al., 2018; Vinnova, 2018). 

• Mer noggranna och säkrare diagnoser (Berg, 2017; Fazal et al., 2018; Giger, 2018; Liew, 2018; 
Massat, 2018a, 2018b; Mayo & Leung, 2018; Mazurowski et al., 2018; McKinsey & Company, 
2016; Nawrocki et al., 2018; Olczak et al., 2017; Recht & Bryan, 2017; SKL, 2017; Syeda-
Mahmood, 2018; Tanenbaum, 2018; Tang et al., 2018; Thrall et al., 2018; Vinnova, 2018). 

Nedanstående nackdelar har identifierats: 

• Rädsla för att radiologer ska ersättas av AI (Inera, 2017; Liew, 2018; Nawrocki et al., 2018; 
Recht & Bryan, 2017; SKL, 2017; Thrall et al., 2018). 

• Hotad patientintegritet (Liew, 2018; Tang et al., 2018). 
• Juridiska problem när det kommer till ansvar för om något går fel (Fazal et al., 2018; Thrall et 

al., 2018). 
• AI baserade CAD-system har svårt att förklara hur och varför en diagnos har ställts ((Fazal et 

al., 2018; Inera, 2017; Nawrocki et al., 2018). 
• AI behöver generalisera sina svar då datamängden är begränsad, vilket leder till att AI inte 

kan ta hänsyn till alla unika tillstånd och naturliga variationer (Olczak et al., 2017; Tang et al., 
2018; Thrall et al., 2018). 
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6.3 Används AI inom radiologi i Sverige i dagsläget? Hur ser det ut globalt? 

• AI används tillsammans med CAD vid till exempel undersökning av bröstcancer i andra 
länder, bland annat i USA. Då kan de integrerade systemen granska radiologens bedömning 
av bilderna för att sedan ge ytterligare en bedömning (Nawrocki et al., 2018; Recht & Bryan, 
2017).  

• I den svenska sjukvården används avancerade AI-beslutsstödsystem inom cancervården samt 
inom triagering (Vinnova, 2018). Litteraturen beskriver inte om dessa implementeringar 
existerar i samband med bildanalysering inom radiologi och vi uppfattar att rapporterna talar 
om den svenska sjukvården i ett generellt sammanhang.  

6.4 Vilka förutsättningar krävs för att AI ska kunna implementeras inom radiologi? 
• Datamängd och datatillgång beskrivs som fundamentala förutsättningar för att AI ska kunna 

implementeras (Giger, 2018; Inera, 2017; Jha & Topol, 2016; Liew, 2018; Massat, 2018a, 
2018b; McKinsey & Company, 2016; Mayo & Leung, 2018; Nawrocki et al., 2018; Syeda-
Mahmood, 2018; Tajmir & Alkasab, 2018; Tanenbaum, 2018; Tang et al., 2018; Thrall et al., 
2018; Vinnova, 2018).  

• Data som AI baseras på behöver även vara standardiserad och hålla en hög kvalitet, detta för 
att resultatet av bildanalysen ska vara god och tillförlitlig (Massat 2018a; Thrall et al., 2018; 
Vinnova, 2018). 

• För att kunna implementera AI inom radiologi måste beslutsfattare och radiologer vara 
involverade i implementationsprocessen (Liew, 2018).  

• Det krävs ett kulturskifte hos både personal och beslutsfattare (McKinsey & Company, 2016). 
• Riktlinjer och ramverk för implementering av AI inom radiologi behöver tas fram, detta för 

att kunna upprätthålla en gemensam standard inom området (Liew, 2018).  
• Nya AI-system behöver integreras med befintliga system (Liew, 2018; Massat, 2018a; Tang et 

al., 2018), samt att den nuvarande infrastrukturen behöver förbättras (Massat, 2018b). 
• Det råder brist på kunskap och kompetens inom hybridområdet AI och radiologi, detta är 

något som troligtvis inte kommer att vara ett långvarigt problem (Thrall et al., 2018). 

• Acceptansen av att använda ett AI-system är avgörande för hur tekniken kan komma att 
användas (Mazurowski et al., 2018; Recht & Bryan 2017). 

6.5 Vilka likheter och skillnader finns det mellan litteraturen och skuggningen när det 
kommer till hur AI kan användas inom radiologi? 
Hur kan AI användas inom radiologi? 

• Både läkaren och litteraturen talar om ett beslutsstödsystem och ett granskningssystem som 
hjälper radiologerna genom att sortera ut bilder i förväg samt prioritera och kategorisera 
dessa. På så sätt kan arbetet effektiviseras och radiologerna får hjälp i beslutsprocessen.  

Vilka för- och nackdelar finns det med implementeringen av AI inom radiologi? 

• Förbättrad ekonomi och effektivisering av tid är fördelar som lyfts fram av både litteraturen 
och läkaren.  

• Läkaren är rädd för att AI kan ge felaktiga svar och påverka beslut på ett negativt sätt. Dock 
menar litteraturen att det är radiologerna som kan ta felaktiga beslut.  

• Både läkaren och litteraturen uttrycker att radiologer har en rädsla för att förlora sina jobb 
på grund av AI.  
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Används AI inom radiologi i Sverige i dagsläget? Hur ser det ut globalt? 

• Enligt läkaren används inte AI på röntgenavdelningen på Universitetssjukhuset i Örebro. 
Litteraturen menar att beslutsstödsystem med AI används inom cancervården i Sverige.  

• Litteraturen talar mycket om AI i samband med CAD. Enligt läkaren använder radiologerna 
inte CAD på röntgenavdelningen i Örebro, utan istället systemet Sectra.  

• Hur AI används inom radiologi i dagsläget är inte helt tydligt utifrån litteraturen då det är 
svårt att avgöra om de pratar om teknik som används idag eller om det är i ett 
forskningsstadie.  

Vilka förutsättningar krävs för att AI ska kunna implementeras inom radiologi? 

• Litteraturen menar att datamängd och datakvalité är fundamentala förutsättningar för att AI 
ska kunna implementeras inom radiologi. Dock lägger inte läkaren något fokus vid detta.  

• Både litteraturen och läkaren menar att det är svårt att hitta en ”absolut sanning” att basera 
AI på, då det alltid kommer finnas naturliga variationer.  

• Litteraturen och läkaren är enade om att lagar som rör patienter behöver anpassas om AI ska 
kunna implementeras. De nämner även samtycke av patienter som en viktig förutsättning.  

• Inställning och attityd till att använda AI anses vara fundamental för implementation av AI 
inom radiologi.  

6.6 Begränsningar med studien och vidare forskning 
Även om vårt mål har varit att skapa en så heltäckande bild som möjligt av AI inom radiologi, där vi 
studerat en del av den litteratur som finns tillgänglig, finns det fortfarande kompletterande fynd och 
insikter inom ramen för vår studie som inte tagits upp. Det är inte säkert att all relevant litteratur 
använder termerna AI och radiology i titel, sammanfattning eller nyckelord, eller att litteraturen 
använder just de begreppen för att prata om området. Både AI och radiologi är två stora områden i 
sig, och det finns mycket litteratur kring dessa, både inom de specifika områdena och även i andra 
relaterade områden. Det innebär att vi kan ha missat relevant litteratur då vi valt att söka på de 
söktermer vi gjort och sållat på det sätt vi gjort. För att ytterligare kunna bredda förståelsen för AI 
inom radiologi krävs vidare forskning på ämnet och mer djupgående studier, både från AI-
utvecklarnas perspektiv men även från radiologernas. Vi menar att det krävs en viss förståelse för AI 
inom radiologi för att kunna göra denna typ av vidare forskning.  

En annan begränsning med vår studie är att vi endast har skuggat en kunnig person inom området 
och jämfört resultatet med litteraturen. Resultatet av skuggningen kan därför inte ses som något som 
går att generalisera för radiologer, då vi utgår från en persons enskilda uppfattning. Detta ger oss 
endast en insikt i hur arbetet ser ut i verkligheten, samt en indikation på hur arbetet kan påverkas 
med AI.  

En nackdel med dagens AI-system är att systemet inte har förmågan att förklarar varför den ställt en 
viss diagnos eller på vilka grunder diagnosen blivit ställd. Här behöver man forska mer för att på ett 
säkert sätt kunna implementera AI i en klinisk miljö där man ansvarar för människors liv. Något som 
vi har saknat i den litteratur vi har funnit är vad radiologerna tycker om att använda AI i sitt arbete. 
Rädslor om att AI kan ersätta radiologer har identifierats ett antal gånger, men vi skulle vilja se mer 
forskning om radiologers attityder till AI eftersom att vi anser att det är viktigt att ha rätt inställning 
om resultaten ska bli så bra som möjligt. Ett annat förslag till kommande forskning är hur samarbetet 
mellan utvecklare av AI och radiologer kan förbättras. Utvecklare behöver kunna anpassa sina 
produkter till sjukvården och radiologerna behöver kunna förstå hur tekniken ska användas, vilket 
innebär att det krävs en förståelse från båda håll. Eftersom att vi inte kunde hitta några artiklar om AI 
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inom radiologi i basket of eight kan samarbetet mellan radiologer och utvecklare vara en idé för 
kommande forskning inom Informatik. Slutligen vore det intressant att se statistik på hur väl AI som 
beslutsstöd eller som beslutsfattande system i bildanalysering inom radiologi faktiskt fungerar när 
implementeringen verkligen sker på bred front. 

  



   
 

47 
 

7. Källförteckning 
Artificiell. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 2019-01-02 från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/artificiell  

Aspelin, P., & Pettersson, H. (red.) (2008). Radiologi (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Association of Informations Systems. (2018). Senior Scholars’ Basket of Journals. Hämtad 2018-12-12 
från https://aisnet.org/page/SeniorScholarBasket 

Berg, H. E. (2017). Will intelligent machine learning revolutionize orthopedic imaging? Acta 
Orthopaedica, 88(6), 577. Doi: 10.1080/17453674.2017.1387732 

Berglund, E., & Jönsson, B. (2007). Medicinsk fysik (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Brant, W. E., & Helms, C. A. (red.) (2012). Fundamentals of diagnostic radiology (4. uppl.). 
Philadelphia, Pa.: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 

Czarniawska, B. (2007). Shadowing and other techniques for doing fieldwork in modern societies. (1. 
[uppl.). Malmö: Liber. 

 Erickson, B. J., Korfiatis, P., Kline, T. L., Akkus, Z., Philbrick, K., & Weston, A. D. (2018). Deep Learning 
in Radiology: Does One Size Fit All?. Journal of the American College of Radiology, 15(3), 521-526. 
Doi: 10.1016/j.jacr.2017.12.027 

Fazal, M. I., Patel, M. E., Tye, J., & Gupta, Y. (2018). The past, present and future role of artificial 
intelligence in imaging. European Journal of Radiology, 105, 246-250. Doi: 
10.1016/j.ejrad.2018.06.020 

Giger, M. L. (2018). Machine Learning in Medical Imaging. Journal of the American College of 
Radiology, 15(3), 512-520. Doi: 10.1016/j.jacr.2017.12.028 

Günther, W. A., Rezazade Mehrizi, M. H., Huysman, M., & Feldberg, F. (2017). Debating big data: A 
literature review on realizing value from big data. Journal of Strategic Information Systems, 26(3), 
191-209. Doi: 10.1016/j.jsis.2017.07.003 

Inera. (2017). AI och automatisering för första linjens vård - En rapport från Inera AB och förstudien 
Digital sjukvårdsrådgivning. Hämtad från https://www.inera.se/globalassets/projekt/nya-1177-
vardguiden/ineras-rapport-ai-och-automatisering-for-forsta-linjens-vard.pdf 

Intelligens. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 2019-01-03 från 
http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/intelligens  

Jha, S., & Topol, E. J. (2016). Adapting to Artificial Intelligence: Radiologists and Pathologists as 
Information Specialists. JAMA, 316(22), 2353-2354. Doi: 10.1001/jama.2016.17438 

Liew, C. (2018). The future of radiology augmented with Artificial Intelligence: A strategy for success. 
European Journal of Radiology, 102, 152-156. Doi: 10.1016/j.ejrad.2018.03.019 

Massat, M. B. (2018a). A Promising future for AI in breast cancer screening. Applied Radiology, 47(9), 
22-25. https://web-b-ebscohost-com.db.ub.oru.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=6&sid=f0386df8-
765e-4dbc-aebe-994120160f73%40sessionmgr104  

Massat, M. B. (2018b). Artificial intelligence in radiology: Hype or hope? Applied Radiology, 43(3), 22-
26. https://web-a-ebscohost-com.db.ub.oru.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=4d4ce31a-
7164-47c3-b25d-b3733b3acc7d%40sdc-v-sessmgr02  



   
 

48 
 

Mayo, R. C., & Leung, J. (2018). Artificial intelligence and deep learning – Radiology's next frontier? 
Clinical Imaging, 49, 87-88. Doi: 10.1016/j.clinimag.2017.11.007 

Mazurowski, M. A., Buda, M., Saha, A., & Bashir, M. R. (2018). Deep learning in radiology: an 
overview of the concepts and a survey of the state of the art. Cornell University Library. 
https://arxiv.org/pdf/1802.08717.pdf. Publ. 10/2-2018.  

McDonald, S. (2005). Studying actions in context: A qualitative shadowing method for organizational 
research. Qualitative Research, 5(4), 455-473. Doi: 10.1177/1468794105056923  

McKinsey & Company. (2016). Värdet av digital teknik i den svenska vården. Hämtad från 
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/healthcare%20systems%20and%20service
s/our%20insights/digitizing%20healthcare%20in%20sweden/digitizing-healthcare-in-sweden.ashx 

Nawrocki, T., Maldjian, P. D., Slasky, S. E., & Contractor, S. G. (2018). Artificial Intelligence and 
Radiology: Have Rumors of the Radiologist’s Demise Been Greatly Exaggerated? Academic Radiology, 
25(8), 967-972. Doi: 10.1016/j.acra.2017.12.027 

Oates, B. J. (2006). Researching Information Systems and Computing. London: SAGE. 

Olczak, J., Fahlberg, N., Maki, A., Razavian, A. S., Jilert, A., Stark, A., … Gordon, M. (2017). Artificial 
intelligence for analyzing orthopedic trauma radiographs: Deep learning algorithms - are they on par 
with humans for diagnosing fractures?. Acta Orthopaedica, 88(6), 581-586. Doi: 
10.1080/17453674.2017.1344459 

Recht, M. & Bryan, R. N. (2017). Artificial Intelligence: Threat or Boon to Radiologists? Journal of the 
American College of Radiology, 14(11), 1476-1480. Doi: 10.1016/j.jacr.2017.07.007 

Russell, S. J., & Norvig, P. (2010). Artificial intelligence: a modern approach (3. [rev.] uppl.). Boston: 
Pearson Education. 

Sveriges Kommuner och Landsting. (2017). Artificiell intelligens MÖJLIGHETER FÖR VÄLFÄRDEN. 
Hämtad från 
https://skl.se/download/18.1284479015a26d3e16d5373/1486739509125/Artificiell+intelligens.pdf  

Syeda-Mahmood, T. (2018). Role of Big Data and Machine Learning in Diagnostic Decision Support in 
Radiology. Journal of the American College of Radiology, 15(3), 569-576.  
Doi: 10.1016/j.jacr.2018.01.028 

Tajmir, S. H. & Alkasab, T. K. (2018). Toward Augmented Radiologists. Academic Radiology, 25(6), 
747-750. Doi: 10.1016/j.acra.2018.03.007 

Tanenbaum, L. N. (2018). An imaging tool ready to explode. Applied Radiology, 47(7), 26-27. 
https://web-a-ebscohost-com.db.ub.oru.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=ecc756b4-4f1b-
45f3-b8af-0c0fa9ec5fa2%40sessionmgr4009 

Tang, A., Tam, R., Cadrin-Chênevert, A., Guest, W., Chong, J., Barfett, J., … Geis, R. (2018). Canadian 
Association of Radiologists White Paper on Artificial Intelligence in Radiology. Canadian Association 
of Radiologists Journal, 69(2), 120-135. Doi: 10.1016/j.carj.2018.02.002 

The American College of Radiology. (uå). Imaging 3.0. Hämtad 2018-12-20 från 
https://www.acr.org/Practice-Management-Quality-Informatics/Imaging-3  



   
 

49 
 

Thrall, J. H., Li, X., Li, Q., Cruz, C., Do, S, Dreyer, K., & Brink, J. (2018). Artificial Intelligence and 
Machine Learning in Radiology: Opportunities, Challenges, Pitfalls, and Criteria for Success. Journal of 
the American College of Radiology, 15(3), 504-508. Doi: 10.1016/j.jacr.2017.12.026 

Vinnova (2018). Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle - Analys av utveckling och 
potential. Slutrapport. Hämtad från 
https://www.vinnova.se/contentassets/55b18cf1169a4a4f8340a5960b32fa82/vr_18_08.pdf 

Webster, J., & Watson, R. T. (2002). ANALYZING THE PAST TO PREPARE FOR THE FUTURE: WRITING A 
LITERATURE REVIEW. MIS Quarterly, 26(2), 13-23. 
https://lms.oru.se/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_523980_1&c
ourse_id=_15116_1 

  



   
 

50 
 

8. Appendix 

8.1 Appendix A – Potentiella söktermer 

AI 

Artificial intelligence 

Diagnose 

Diagnosis 

Diagnostics 

Imaging 

Radiology 
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8.2 Appendix B – Artikelöversikt med journaler, databaser och söktermer 

Artiklar publicerade i journaler 
 
Artikel Journal Sökning 
Berg, H. E. (2017). Will 
intelligent machine learning 
revolutionize orthopedic 
imaging? 

Acta Orthopaedica 2017 Databas: Google Scholar 
Hittad via referens 

Erickson, B. J., Korfiatis, P., 
Kline, T. L., Akkus, Z., Philbrick, 
K., & Weston, A. D. (2018). 
Deep Learning in Radiology: 
Does One Size Fit All? 

Journal of the American 
College of Radiology 

Databas: Cinahl Plus with Full 
Text 
Söktermer: (AI OR Artificial 
intelligence) and radiology 

Fazal, M. I., Patel, M. E., Tye, J. 
& Gupta, Y. (2018). The past, 
present and future role of 
artificial intelligence in imaging 

European Journal of Radiology Databas: Cinahl Plus with Full 
Text 
Söktermer: (AI OR Artificial 
intelligence) and imaging 

Giger, M. L. (2018). Machine 
Learning in Medical Imaging 

Journal of the American 
College of Radiology 
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Text 
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intelligence) and radiology 

Jha, S. & Topol, E. J. (2016). 
Adapting to Artificial 
IntelligenceRadiologists and 
Pathologists as Information 
Specialists 
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Text 
Söktermer: (AI OR Artificial 
intelligence) and radiology 

Liew, C. (2018). The future of 
radiology augmented with 
Artificial Intelligence: A 
strategy for success 

European Journal of Radiology  Databas: Primo 
Söktermer: (AI OR Artificial 
intelligence) and radiology 

Massat, M. B. (2018a). A 
Promising future for AI in 
breast cancer screening  

Applied Radiology Databas: Primo 
Söktermer: (AI OR Artificial 
intelligence) and radiology 

Massat, M. B. (2018b). 
Artificial intelligence in 
radiology: Hype or hope?  

Applied Radiology Databas: Primo 
Söktermer: (AI OR Artificial 
intelligence) and radiology 

Mayo, R. C., & Leung, J. (2018). 
Artificial intelligence and deep 
learning – Radiology's next 
frontier?  

Clinical Imaging Databas: Primo 
Söktermer: (AI OR Artificial 
intelligence)) and radiology 

Nawrocki, T., Maldjian, P. D., 
Slasky, S. E., & Contractor, S. G. 
(2018). Artificial Intelligence 
and Radiology: Have Rumors of 
the Radiologist’s Demise Been 
Greatly Exaggerated?  

Academic Radiology Databas: Cinahl Plus with Full 
Text 
Söktermer: (AI OR Artificial 
intelligence) and radiology 

Olczak, J., Fahlberg, N., Maki, 
A., Razavian, A. S., Jilert, A., 
Stark, A., … Gordon, M. (2017). 
Artificial intelligence for 

Acta Orthopaedica Hittad via referens 
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analyzing orthopedic trauma 
radiographs: Deep learning 
algorithms - are they on par 
with humans for diagnosing 
fractures? 
Recht, M. & Bryan, R. N. 
(2017). Artificial Intelligence: 
Threat or Boon to 
Radiologists?  

Journal of the American 
College of Radiology 

Databas: Cinahl Plus with Full 
Text 
Söktermer: (AI OR Artificial 
intelligence) and radiology 

Syeda-Mahmood, T. (2018). 
Role of Big Data and Machine 
Learning in Diagnostic Decision 
Support in Radiology 

Journal of the American 
College of Radiology 

Databas: Cinahl Plus with Full 
Text 
Söktermer: (AI OR Artificial 
intelligence) and radiology 

Tajmir, S. H. & Alkasab, T. K. 
(2018). Toward Augmented 
Radiologists: Changes in 
Radiology Education in the Era 
of Machine Learning and 
Artificial Intelligence: Changes 
in Radiology Education in the 
Era of Machine Learning and 
Artificial Intelligence 

Academic Radiology Databas: Cinahl Plus with Full 
Text 
Söktermer: (AI OR Artificial 
intelligence) and radiology 

Tanenbaum, L. N. (2018). An 
imaging tool ready to explode 

Applied Radiology Databas: Cinahl Plus with Full 
Text 
Söktermer: (AI OR Artificial 
intelligence) and radiology 

Tang, A., Tam, R., Cadrin-
Chênevert, A., Guest, W., 
Chong, J., Barfett, J., … Geis, R. 
(2018). Canadian Association 
of Radiologists White Paper on 
Artificial Intelligence in 
Radiology 

Canadian Association of 
Radiologists Journal 

Databas: Cinahl Plus with Full 
Text 
Söktermer: (AI OR Artificial 
intelligence) and radiology 

Thrall, J. H., Li, X., Li, Q., Cruz, 
C., Do, S, Dreyer, K. & Brink, J. 
(2018). Artificial Intelligence 
and Machine Learning in 
Radiology: Opportunities, 
Challenges, Pitfalls, and 
Criteria for Success 

Journal of the American 
College of Radiology 

Databas: Cinahl Plus with Full 
Text 
Söktermer: (AI OR Artificial 
intelligence) and radiology 

 

Artiklar ej publicerade i journaler 
 
Artikel Publicerad av Sökning 
Mazurowski, M. A., Buda, M., 
Saha, A., & Bashir, M. R. 
(2018). Deep learning in 
radiology: an overview of the 
concepts and a survey of the 
state of the art. 

Cornell University Library Hittad via referens 
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8.3 Appendix C – Inklusionskriterier och tillhörande artiklar 

Artiklar Litteratur som handlar 
om AI och hur 

bildanalys  
fungerar i 

diagnostisering inom  
radiologi   

Litteratur som 
definierar AI eller dess 

komponenter   

Litteratur som specifikt 
nämner AI och 

bildanalys och/eller 
radiologi i titeln, 

sammanfattningen, 
nyckelorden eller i 

brödtexten 
Berg, 2017  X  X 
Erickson, et al., 2018  X X X 
Fazal et al., 2018  X X X 
Giger, 2018  X X X 

Inera, 2017   X  
Jha &Topol, 2016  X X X 
Liew, 2018  X  X 
Massat, 2018a  X   
Massat, 2018b X  X 
Mayo & Leung, 2018  X X X 
Mazurowski et al., 
2018  

X X X 

McKinsey & Company, 
2016  

   

Nawrocki et al., 2018  X X X 
Olczak et al., 2017  X  X 
Recht & Bryan,2017  X  X 
SKL, 2017   X  
Syeda-Mahmood, 
2018  

X  X 

Tajmir & Alkasab, 
2018  

X  X 

Tanenbaum, 2018  X X X 
Tang et al., 2018  X X X 
Thrall et al., 2018 X X X 
Vinnova, 2018  X X  

 

  



   
 

8.4 Appendix D – Utvald litteratur kopplad till kategorier och koncept 

Kategorier Artificiell intelligens Radiologi Artificiell intelligens inom radiologi Olösta aspekter kring AI inom radiologi 
Koncept 
 
 
 
Artiklar 

Definition 
av AI och 
dess 
under-
kategorier 

Träning av 
AI 

Radiologi 
och dess 
röntgen-
metoder 

Nuvarande 
system-
teknik och 
hjälpmedel 

Nuvarande 
problem 
inom 
vården och 
radiologi 

Använd-
nings-
områden 
för AI inom 
radiologi 

Dagsläget 
för AI inom 
radiologi i 
Sverige och 
globalt 

Potentiella 
fördelar 
med AI 
inom 
radiologi 

Förutsätt-
ningar för 
AI inom 
radiologi 

Tänkbara 
nackdelar 
med AI 
inom 
radiologi 

Identifierad
e kunskaps-
luckor 

Framtids-
utsikter för 
AI inom 
radiologi 

Berg, 2017  X X X   X X X    X 
Erickson, et 
al., 2018  

X X X   X X X    X 

Fazal et al., 
2018  

X X X X X X X X  X  X 

Giger, 2018  X X X X  X  X X X  X 
Inera, 2017  X  X  X X X X X X  X 
Jha &Topol, 
2016  

X     X  X X   X 

Liew, 2018  X  X X  X X X X X  X 
Massat, 
2018a  

X X X X X X X X X X  X 

Massat, 
2018b 

X  X X X X X X X  X X 

Mayo & 
Leung, 2018  

X X X X X X  X X  X X 

Mazurowski 
et al., 2018  

X X X X X X  X  X  X 

McKinsey & 
Company, 
2016  

X    X X  X X X X X 

Nawrocki et 
al., 2018  

X X X X  X X X X X X X 

Olczak et 
al., 2017  

X X X X  X  X  X  X 
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Recht & 
Bryan,2017  

X  X X  X X X  X  X 

SKL, 2017  X     X X X  X X X 
Syeda-
Mahmood, 
2018  

X   X  X X X X X   

Tajmir & 
Alkasab, 
2018  

X  X X  X X X X  X X 

Tanenbaum
, 2018  

X  X X  X X X X X X X 

Tang et al., 
2018  

X X X X  X X X X X X X 

Thrall et al., 
2018 

X X X  X X X X X X X X 

Vinnova, 
2018  

X X X  X X X X X X X X 



   
 

 


