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Generiske teknikker!

All utvikling potensielt 

anvendbar i medisin





Utfordringer
for dyp læring i medisin



Mangler teori

Hva gjør en modell bedre 

enn en annen?

Black box “Explainable AI”

Why did you do that?

Why not something else?

When do you not succeed?

When do you fail?

When can I trust you?

How can I correct an error?

Adversarial examples
De-anonymization-angrep

Model inversion

Membership attack

Federated learning

Differential privacy

Og mer...

Data hungry!

Personvern

Beskytte data

Datatilgang

Juss

Tillit

Usikkerhet

Software engineering 

best practices

Deployment, maintenance, 

unit testing, hidden technical debt, ...

Klinisk validering!

Workflow-integrasjon

Fairness
Reproduserbarhet

Modeller mangler 

forståelse

Utdanning

Annotering 

av data

https://github.com/yenchenlin/awesome-adversarial-machine-learning








Aging

Brain tumors

Assistive robots

Drug discovery
Brain-gut axis

(IBS)

Active learning

Transfer learning

Federated learning 
(learning across hospitals)

Musculoskeletal

AI product 

evaluation

Explainable AI

...

Integration with 

hospital infrastructure 



Active learning with human-in-the-

loop: spine segmentation

Pulmonary nodule classification in 

lung cancer from 3D thoracic CT 

scans using fastai

Segmentation of primary tumor in 

endometrial cancer   



Pulmonary nodule classification in lung cancer from 3D 

thoracic CT scans using fastai 
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- I 2017 sto lungekreft for nær 20 prosent av dødsfallene av kreft i Norge 

- Diagnostisering og oppfølging av pasienter med lungekreft krever 

identifisering av ondartede svulster som vises som lungeknuter

- Vanskelig å skille godartede og ondartede lungeknuter 
- Forskjellene kan være subtile

- Viktig informasjonskilde for diagnose og evaluering av progresjon og 

behandlingsrespons



Tradisjonell maskinlæring og dyp læring 

Feature engineering Decision tree

Malignant

Benign

Malignant

Benign



Scan CAM

Avg volume = 4939.86 mm³ Avg 

max diameter = 23.8 mm 

Avg volume = 3003.13 mm³   Avg 

max diameter = 31.08 mm 
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Input shape

88 x 91 x 62

Resized from

5 x 5 x 3

Grad-CAM

Resized from

5 x 5 x 3

Predicted class [Malignant], probability = 0.99

Predicted class [Malignant], probability = 0.93

Explainable AI



Segmentation of primary tumor in endometrial cancer (EC)
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- Livmorkreft er den fjerde hyppigste kreftformen hos kvinner 
- I 2015 fikk 779 kvinner livmorkreft i Norge

- Retrospektiv studie med data samlet lokalt på sykehuset fra 2009 til 2019

- 3D masker annotert av to radiologer

- Data for trening og validering (n=105, 1 radiolog)

- Test data (n=34, 2 radiologer) 



Bland-Altman plott av tumorvolum



Segmentering av ryggvirvler

- Segmenterte 5 T1-vektede MR bilder i samarbeid med Ansgar Espeland - Segmenterte 5 T1-vektede MR bilder i samarbeid med Ansgar Espeland 

Utfordringer:

- Lite annoterte data

- Tidkrevende

- Data kan variere mellom institusjoner 

- Segmenterte 5 T1-vektede MR bilder i samarbeid med Ansgar Espeland 

Utfordringer:

- Lite annoterte data

- Tidkrevende

- Data kan variere mellom institusjoner 

Hvordan kan vi håndtere dette? 

- Aktiv læring 

- Læringsoverføring (transfer learning)



Active learning with human-in-the-loop

Training data Deploying model
Trained model is 

deployed to predict 

labels on  raw data 

Deployed model
Predict most likely labels 

Raw data

Data with predicted labels

Active learning
Select data based on  

uncertainty sampling 

(e.g. least confidence, 

entropy-based, etc) 

Annotation
Expert refinement or 

corrections

Training model



Training data Deploying model
Trained model is 

deployed to predict 

labels on  raw data 

Deployed model
Predict most likely labels 

Raw data

Data with predicted labels

Active learning
Select data based on  

uncertainty sampling 

(e.g. least confidence, 

entropy-based, etc) 

Annotation
Expert refinement or 

corrections

Training model

Transfer learning
Using a pre-trained 

model as starting point



Transfer learning 

Source task
with lots of data

Trained model

Target task
with less data

Transfer

Trained model

Data LabelsData Labels



Transfer learning 



Anvendt KI

forskning

Klinikk





https://mmiv.no/conference-2020



Takk for meg!

https://mmiv.no

https://skaliy.github.io

https://mmiv.no

