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1 Sammanfattning 
Projektet " Nationell Plattform för AI och Medicinska Bilder - Mammografiscreening" har 
under sitt första år lyckats sätta upp en teknisk plattform för att leverantörers AI-algoritmer 
och Kompletta analyser beräknas vara klara i november 2022. VAI-B har i ett arbetspaket 
under ledning av Bröstcancerförbundet genomfört fokusgruppsdiskussioner om AI i vården 
tillsammans med berörda kvinnor respektive screeningsdeltagare. Med hjälp av befintlig 
finansiering beräknas projektet kunna fortgå till slutet av 2024, och kommer då att ha 
levererat långt över ursprunglig plan. 

2 Bakgrund 

2.1 Syfte och projektmål 
Miljöns mål är att utveckla svensk hälso- och sjukvårds förmåga, över hela landet, att 
genomföra systematisk klinisk validering av kommersiellt tillgänglig AI-programvara som är 
tänkt att fungera som beslutsstöd inom bilddiagnostik med fokus på bröstcancer. Initialt 
handlar validering om att undersöka flera algoritmers träffsäkerhet och robusthet med 
avseende på olika regioner, mammografiutrustningar, patientålder och brösttäthet. 
Projektgruppen kommer att dela resultaten med deltagande regioner och AI-företag. I 
förlängningen är målet att plattformen ska kunna användas för jämförelser av AI-algoritmer i 
samband med upphandlingar, och för senare valideringar när deltagande företag utvecklat en 
redan validerad AI-algoritm. Valideringen innebär att vi testar AI-algoritmerna mot en stor 
mängd historiska, väl validerade, data för att avgöra hur hög träffsäkerheten är - jämfört med 
andra tillgängliga AI-algoritmer och jämfört med mänskliga bilddiagnostiker. Det är viktigt 
att de historiska data är representativa, d.v.s. härrör från olika geografiska områden i Sverige, 
med olika typer av utrustningar, och med olika sammansättning av patientunderlaget 
avseende ålder, kön och etnicitet. 
 

2.2 Projektorganisation 
Projektets huvudgrupp består av:  
Fredrik Strand (huvudforskare), Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset 
Sophia Zackrisson (vice huvudforskare), Lunds Universitet och Region Skåne 
Carl Barck Holst IT-arkitekt, konsult 
Fernando Cossío Ramirez, projektingenjör Karolinska Institutet 
Haiko Schurz, biostatistiker Karolinska Institutet 
Håkan Gustavsson, plattformsutvecklare Linköpings Universitet och Region Östergötland 
Ann-Sofi Mikaelsson, administrativ projektledare, konsult 
Claes Lundström, arenaledare AIDA Linköpings Universitet  
 
Projektets styrgrupp består av: 
Carl Backman (ordf), NPO Medicinsk diagnostik, Västra Götalandsregionen  
Jonas Cederberg, NPO Medicinsk diagnostik, Region Västmanland  
Katrine Riklund, NPO Medicinsk diagnostik, Region Västerbotten  
Johan Ahlgren, RCC i samverkan 
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2.3 Historik 
Mammografiscreening är en metod för tidig upptäckt av bröstcancer som är etablerad i 
Sverige sedan många år tillbaka. I utvärderingar har det visat sig att dödligheten i 
bröstcancer är avsevärt lägre för de kvinnor som deltar i screening jämfört med de som inte 
deltar. I nuläget är det cirka tre fjärdedelar av alla kvinnor mellan 40 till 74 år som deltar i 
mammografiscreening. Även om screeningen är en välbevisad och välfungerande metod finns 
det problem. Ett av dessa är att cirka 30% av all cancer hos kvinnor som deltar i screening 
ändå inte upptäcks på mammografi. Dessa cancrar kallas intervallcancer och kan bero på att 
kvinnan har hög brösttäthet, att cancern är mycket snabbväxande eller att radiologen missat 
tecken till cancer. Ett annat problem är att det råder stor brist på bröstradiologer. Många 
läkare jobbar långt efter pensionsåldern på grund av att behovet är så stort och tillgången på 
röntgenläkare låg.  
 
De senaste åren har bildanalys baserad på artificiell intelligens (AI) visat sig kunna upptäcka 
bröstcancer i mammografibilder på ungefär samma nivå som röntgenläkare, enligt 
retrospektiva studier där man låter dem analysera redan existerande bilder. De tillgängliga 
studierna är genomförda av olika forskargrupper på enstaka centrum i olika länder, vilket gör 
att det är svårt att jämföra resultaten och vara helt säker på hur AI-algoritmerna skulle 
fungera i Sverige.  
 
Vårt projekt syftar därför till att sätta upp en enhetlig nationell plattform för AI-baserad 
analys av bröstradiologiska bilder (framförallt mammografi). Utöver den tekniska och 
avtalsmässiga uppbyggnaden är syftet också att involvera både patient-representanter och 
berörda offentliga myndigheter för att undersöka hur plattformen bäst byggs upp och 
förvaltas på längre sikt. 
 

2.4 Använda metoder 
Projektet utförs i form av ett forskningsprojekt med Karolinska Institutet (KI) som primär 
huvudman och med övriga myndigheter som deltagande huvudmän. Den tekniska 
plattformen är en hybrid mellan molnlösning och lokal server på KI.  Molndelen används för 
lagring av pseudonymiserade bilder och för bearbetning av AI-algoritmer. Lokala servrar 
används för lagring av klinisk information inklusive röntgenläkarnas utlåtanden och utfall i 
form av tumöregenskaper. Lokal server används även för att utföra analyserna, jämförelsen 
av vad AI-algoritmerna bedömde och faktiskt utfall, vilket utgör kärnan i utvärderingen och 
vår plattform. Se appendix 2 för detaljerad information. 
 

3 Projektets resultat kontra projektmål 

3.1 Projektresultat 

 
NAMN PÅ AKTIVITET  UPPNÅDDA MILSTOLPAR ELLER RESULTAT, KOMMENTAR  

  

Etikgodkännande Etikgodkännandet fick vi i början av mars månad, 2022. 
Utse plattformsleverantör Avtal har skrivits med plattformsleverantören Collective Minds. 
Samarbetsavtal med AI-
leverantörer 

Samarbetsavtal har skrivits med tre AI leverantörer: Therapixel från 
Frankrike, Vara från Tyskland och Lunit från Sydkorea 
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3 deltagande regioner Vi har fått beslut om datauttag från tre regioner, Östergötland, 
Sörmland och Västmanland. 

Datauttag från NKBC Vi har fått godkänt och genomfört datauttag från NKBC av 
Regionalt cancercentrum. 

Datauttag Vi har genom regionernas IT-leverantör Sectra genomfört datauttag 
av röntgenbilder och utlåtanden från deltagande regionerna. 

AI-processning AI algoritmerna applicerade på bilderna 
Publicering Artikel skickad till Journal of Medical Imaging, Special Section of 

Informatics and Imaging Data Management. 
Internationell spridning Europeisk utvidgning av VAI-B är en del av EUCAIM, som 

preliminärt beviljats medel inom Digital Europe. 
 

3.2 Preliminära analysresultat 
 
Från de tre regioner som ingår i pilotprojektet, Östergötland, Västmanland samt 
Södermanland, har vi totalt identifierat 8088 individer med bröstcancer och 
mammografibilder. Av dessa har hittills 6412 laddats upp till plattformen, och för de 
återstående fortsätter uppladdningsarbetet. Den region som är mest komplett är 
Södermanland. Inom denna har vi låtit två algoritmer bearbeta bilderna, från företagen 
Therapixel och Lunit. Jämfört med den dubbelgranskning av två röntgenläkare som 
ursprungligen genomfördes, ökade sensitiviteten (detekterad bröstcancer) med 13% om ett 
av röntgenläkarbesluten byttes ut mot beslut av Lunit. Den ökade med 11.4% för Therapixel. 
Samtidigt   
 
 

3.3 Kostnader 
 
Upplupna kostnader till och med 30 september 2022 var totalt 587.325 kr. Kostnaderna har 
hållits långt under budget eftersom vi erhöll finansiering för infrastrukturen från Vinnova, 
och medlen från RCC har i stor utsträckning därför reserverats för att kunna etablera 
plattformen kliniskt fram till 2024-12-31. Kostnaderna fördelades enligt: Fakturerat av 
samverkande huvudmän 366.000 kr, konsulttjänster IT-utveckling 190.512 kr, 
administrativa avgifter 28.869 kr, övrigt 1.944 kr. Det noteras att en viss eftersläpning i 
fakturering av upplupna kostnader gör att den egentliga summan är högre.  
 

4 Plan framåt (2023-24) 
 
Projektet har nyligen rekryterat en partneransvarig som kommer att verka för att utökad 
antalet medverkande regioner och AI-företag. Rekrytering av programmerare och 
forskningsingenjör pågår och beräknas avslutas inom en månad. Det finns flera komponenter 
i planen för 2023-24: 
 
- Öka kännedom om plattformen hos regioner och beslutsfattare i Sverige 
- Öka kännedom om plattformen hos AI-företag internationellt 
- Genomföra vetenskapliga publikationer 
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- Utarbeta möjlighet även för akademiska grupper att få algoritmer utvärderade på ett mer 
standardiserat och mindre kostsamt sätt 
- Genom ett nyligen beviljat EU DIGITAL-projekt, EUCAIM, kommer vi att verka för att 
lärdomar från VAI-B-plattformen tas till vara vid skapandet av en europeisk federerad 
infrastruktur för bilddiagnostik inom cancer 
- Göra presentationen av resultat från plattformen interaktiv så att en region/sjukhus eller ett 
AI-företag kan undersöka olika aspekter av hur träffsäker algoritmen är beroende på olika 
parametrar i bildtagningen och hos patienterna och cancertumörerna 

5 Appendix 
 

- Beskrivning av den tekniska plattformen och tillvägagångssättet (på engelska)  
- Resultat från utvärdering av två AI-algoritmer för data från en region (på engelska) 
 
Båda dessa bifogade dokument syftar till vetenskaplig publikation varför de bör hållas 
konfidentiella och inte spridas vidare. 
 
 


