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•

Der er indhentet godkendelse om forskningshjemmel til opsamling af patientjournaler. Ansøgningen bygger på et
stærkt reduceret datasæt (4000 patienter) og snævert formål (automatisk håndtering af blodprøvesvar i
forbindelse med patienter med KOL og Diabetes).
Der er indsamlet 20 patientjournaler med samtykke med det formål, at AI-folkene i projektet kan orientere sig i
eksempler på rigtige journaler med stort indhold.
Der er udviklet en prototype for en algoritme, der kan prioritere patienter ud fra journalindhold på baggrund af
engelske testdata.
Der er indgået aftale om videregivelse af patientdata fra specifik praksis, og der er indgået aftale med PLSP om
hentning af data fra praksis med efterfølgende ”datavask” (filtrering af journaler, så der kun opsamles de data, der
er givet tilladelse til). Aftalen med PLSP indeholder ligeledes upload af patientjournaler til Aalborg Universitets
dataplatform, der er etableret til formålet. Selve datauploadet finder sted i december 2021.
Region Nordjylland har via deres innovationspulje afsat godt 700.000 kr. til etablering af et nyt projekt, hvor til der
skal arbejdes på at skaffe midler til det fortsatte arbejde med algoritmeudvikling på de indhentede data og
indhentning af data i større skala.

Største risiko i projektet
På trods af, at der er givet forskningshjemmel til opsamling af 4000 patientjournaler, er den største risiko i projektet,
at der ikke kan skaffes forskningshjemmel til opsamling af tilstrækkeligt antal patientjournaler. Det er kendetegnende
for udvikling af AI-algoritmer, at der er behov for store datamængder. Hos Videnskabsetiske komité for Region
Nordjylland, har der været meget usikkerhed på vurderingen af projektet, og der har været en del sparring med
projektet.
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Anmeldelse af projektet til Videnskabsetisk Komité
Godkendelse af videregivelse af journaldata
Systematisk review
Datamanagement platform
Dataindsamling
Udvikling af prototyper som AI-løsning
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30.04.2021 (engelsk data)

Monitorering

Kunstig intelligens i almen praksis
Intet at monitorere for nuværende.
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