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Vinnovafinansierat projekt

Projektets målsättning är att utveckla och implementera algoritmen i befintlig 
plattform och process. 

Jämföra algoritmens svar med dermatologernas svar

Ej mål att ta fram ”världens bästa algoritm” – i detta projekt



Hudcancer - Idag en av Sveriges
vanligaste cancerformer
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Långa väntetider



Befintlig process

Primärvården
Primärvårdsläkare tar 

anamnes, fotograferar och 

skickar via mobil applikation

Diagnos och rekommendation 

inom 3 dygn

Hudspecialist
Hudspecialister analyserar 

fall, diagnostiserar och ger 

rekommendation

Bedömning av minst två 

specialister i konsensus

Patient med 

hudförändring

DermicusPatienter
Patientdata lagras även i 

befintligt journalsystemet  
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Förutsättningar

Strukturerad information och hög kvalité på bilderna i ett samlat system (Dermicus)

Analyserade av hudspecialister, taggade och PAD-verifierade

10.000 patientfall att utgå från, 40.000 bilder

Ej selekterad grupp från hudklinik, utan från besök på Vårdcentral

Bilder tagna med dermatoskop - ej bilder tagna av patienten själv

Kontinuerligt inflöde av nya patientfall/bilder

Modern plattform för implementering av algoritm



Tillvägagångsätt

4500 patientfall var sorterat till benign, melanom, eller andra tumörer

Test av flera olika modeller och jämförelse av olika modeller 

Algoritmer tränad med ImageNet data – ResNet modell 

Ändring av visa lager för en binär klassificering 

Focus på dermatoskopiska bilder med polariserad ljus

Förbättring av algoritmer med sannolikhet 



CNN (Convolutional neural network)

CNN har visat bästa resultat med bilder



Tillvägagångsätt

An overview of the presented convolutional neural networks (CNNs) methods and the corresponding categorization.



Arbete pågår…



Arbete pågår…

Metric (%) ResNet_v1_50 ResNet_v1_101 ResNet_v1_152

Accuracy
88.6 91.4 89.2

Precision (PPV)
Positive predicted value 70 60.3 61.2

Recall /sensitivity
38.4 75.9 71.2





Nästa steg

• Avsluta och summera detta projekt

• Hur ska AI användas i Dermicus och i processen?

• Nya samarbeten för fortsatt utveckling av algoritm och teknologi

• Nya samarbeten för fortsatt utveckling av faktiska funktioner i Dermicus

och studier kring användandet och vårdens implementering.
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