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Sundhedsplatformen (SP)
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SP og Østdanmark: 

➢ Ca.  50.000 slutbrugere

➢ Ca. 3 mio. patienter 

➢ Ca. 110.000 arbejdsstationer & mobile enheder

➢ Ca. 3.500 medicinsk udstyr

➢ CPR nummeret er unikt

Data (Februar 2021): 

❖ SP databasen indeholder 320.581.128.052 rækker

❖ fordelt på 11.774 tabeller
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AI modeller i Sundhedsplatformen

Risiko for patientudeblivelse [Gyldenkærne et. al. 

2020]

• Prædikterer risikoen for patientudeblivelse

• Baseret på 10 input variable inklusiv, højde, 

vægt, køn, postnummer, lead time, 

aftalelængde…

• Retunerer et enkel tal som mål for risiko for 

udeblivelse

• Simpelt kunstigt neuralt netværk udviklet

(Keras, Python)

• Videreudvikles lige nu til skaleret version til

brug på alle afdelinger på tværs af de to 

regioner
5



Risiko for udeblivelse

Output i Sundhedsplatformen:
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Tidspunkt Afsnit CPR Navn Kontakt

nummer

Besøgstype Ressource Tolk Transport Risiko for 

udeblivelse

15-10-2021

09:00

M-Y XXXXXX-XXXX Tante 

Ursula

12345678 Konsultation Læge 44 %

15-10-2021

09:00

M-Y XXXXXX-XXXX Benny 56781234 Lunge-

funktionstest

Sygeplejerske 87 % 

15-10-2021

09:15

M-X XXXXXX-XXXX John 87654321 Blodprøve Sygeplejerske Fransk 20 %

… … … … … … … … … …

… … … … … … … … … …

… … … … … … … … … …
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Infektioner I patienter med kronisk lymfatisk leukæmi

(CLL) [CLL-TIM, Agius et al., Nat Comm, 2020]

• Prædikterer risikoen for fremtidig livstruende infektion

I patienter diagnosticeret med kronisk lymfatisk

leukæmi (CLL) 

• Pilot-implementering på Rigshospitalet

• Ensemble model bestående af 28 AI algoritmer

(python)

• Bl.a. baseret på laboratoriesvar, familiær historie, 

cancer staging 

• Retunerer risiko og konfidens sammen med en række

risikofaktorer



Kronisk lymfatisk leukæmi

Output i Sundhedsplatformen:
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Name and CPR Anna – XXXXXX-XXXX

Risk High

Confidence High

Risk factor 1 – high score Binet Stage B,C or unknown

Risk factor 2 – high score Platelets  - Value

Risk factor 3 – high score Absolute Erythrocyte Count

Risk factor 1 – low score Age

Risk factor 2 – low score Creatinine - value

Risk factor 3 – low score IGHV unmutated
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Projekter under implementering i SP



Projekter under implementering i SP
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Early detection of sepsis – EPIC model

• Tidlig advarsel (6 timer) omkring udvikling af

sepsis

• Baseret på laboratoriesvar, puls, temperature, 

respiration mm.

• Bliver I øjeblikket performance testet på SPs 

patientdatabase

• Videre randomiseret studie følger hvis

performance er høj nok



Projekter under implementering i SP
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Early detection of sepsis – EPIC model

• Tidlig advarsel (6 timer) omkring udvikling af

sepsis

• Baseret på laboratoriesvar, puls, temperature, 

respiration mm.

• Bliver I øjeblikket performance testet på SPs 

patientdatabase

• Videre randomiseret studie følger hvis

performance er høj nok

Iskæmiske hjertesmerter

• Prædiktiv overlevelseskurve over kommede måneder

og år

• Bl.a. baseret på laboratoriesvar, familiær historie, 

EKG, puls, temperatur

• Bliver også implementeret I Norge og Island



Projekter under implementering i SP

Akutte psykiatriske genindlæggelser

• Prædikterer risikioen for en akut

genindlæggelse for psykiatrisk indlagte patienter

• I øjeblikket under udvikling I samarbejde med 

forskningsgruppe fra PC København

• Planlagt første klinisk implemetering slut 2022
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• Massere af forskningsmæssig udvikling som ikke bliver anvendt I praksis

• Modeloutput skal vises inde I EPJ systemet for optimal brug

Hvad er udfordringen?
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Prædiktion af akutte psykiatriske genindlæggelser
(initialt arbejde på registre data)

Formål: Identificere personer med høj risiko for akutte 

genindlæggelse inden for 30 dage efter udskrivning fra en 

psykiatrisk afdeling

Baggrund: akutte genindlæggelser der ikke er planlagte 

anses for uhensigtsmæssige og der er et ønske om at 

reducere forekomsten for at forbedre behandlingen
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Prædiktion af akutte psykiatriske genindlæggelser
(initialt arbejde på registre data)

Clinical Risk 

chart

1-factor* 3-factor** 5-factor***

ROC-

AUC

95%CI ROC-

AUC

95%CI ROC-

AUC

95%CI

2015 

(training 

data)

0.728 0.722-

0.734

0.745 0.738-

0.751

0.747 0.741-

0.754

1995-2015 NA NA 0.724 0.722-

0.725

0.730 0.728-

0.731

2016 (test 

data)

0.733 0.727-

0.739

0.749 0.743-

0.755

0.751 0.745-

0.756
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• Forskningsidé

Steps i udvikling og implementering af AI model
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• Forskningsidé

Steps i udvikling og implementering af AI model

• Data
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• (Gen)validering på SPs

database

Steps i udvikling og implementering af AI model



• Byg af visning i SP
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database

Steps i udvikling og implementering af AI model

• Monitorering af 

modelperformance
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Roadmap til implementering af AI modeller:
fra forskningsmiljø til Sundhedsplatformen

SP data

Andre 

datakilder

Dataanalyse

Modeludvikling

Modelvalidering

SP 

Sundhedsdata
Forsknings-

gruppe

Data til 

publicering

AI model til 

implementering
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Roadmap til implementering af AI modeller:
fra forskningsmiljø til Sundhedsplatformen

SP data

Andre 

datakilder

Dataanalyse

Modeludvikling

Modelvalidering

SP 

Sundhedsdata
Forsknings-

gruppe

Data til 

publicering

AI model til 

implementering

• Øget datakvalitet

• Hurtigere implementering i SP

• Symbiose mellem AI model og 

visning til klinikere

• Datasikkerhed
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Performance af AI model på tværs af datasæt
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Moor et al, Arxiv, “PREDICTING SEPSIS IN MULTI-SITE, 

MULTI-NATIONAL INTENSIVE CARE COHORTS 

USING DEEP LEARNING”, 2021



AI modelmonitorering
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• Definition af performance

• Definition af target og tidsskala kan gøre

monitorering kompleks

• Ansvar for gen-træning
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Positive Predictive Value, BFH No-Show model
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Opdatering af koden til 

V21 Måned før opdatering 

af koden

1 måneds interval

• Positive Predictive Value:

Reciprok værdi af hvor mange 

skal man ringe til før man har en

‘no-shower’ i røret.

Coin flip 

performance



Tak for jeres opmærksomhed

• Spørgsmål?
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Kontakt: anders.christian.riis-jensen.01@regionh.dk


