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Sammanfattning 

Projektet genomfördes i samarbete med Siemens Healthineers i syfte att utreda 
möjligheter till att prognostisera vårdflöden. Det genom att undersöka hur big data 
tillsammans med maskininlärning kan utnyttjas för prediktiv analys. Projektet utgjordes 
av två fallstudier med mål att, baserat på data från tidigare MRT-undersökningar, 
förutspå undersökningstider för kommande undersökningar respektive identifiera 
patienter som riskerar att missa inbokad undersökning. Fallstudierna utfördes med 
hjälp av programmeringsspråket R och tre olika inbyggda funktioner för 
maskininlärning användes för att ta fram prediktiva modeller för respektive fallstudie. 
Resultaten från fallstudierna gav en indikation på att det med en större datamängd av 
bättre kvalitet skulle vara möjligt att förutspå undersökningstider och vilka patienter 
som riskerar att missa sin inbokade undersökning. Det talar för att den här typen av 
prediktiva analyser kan användas för att prognostisera vårdflöden, något som skulle 
kunna bidra till ökad effektivitet och kortare väntetider i vården. 

Nyckelord 

Big data, maskininlärning, prediktiv analys, dataanalys, modellering, vårdflöden. 
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Abstract 

This project was performed in cooperation with Siemens Healthineers. The project 
aimed to investigate possibilities to forecast healthcare processes by investigating how 
big data and machine learning can be used for predictive analytics. The project 
consisted of two separate case studies. Based on data from previous MRI examinations 
the aim was to investigate if it is possible to predict duration of MRI examinations and 
identify potential no show patients. The case studies were performed with the 
programming language R and three machine learning methods were used to develop 
predictive models for each case study. The results from the case studies indicate that 
with a greater amount of data of better quality it would be possible to predict duration 
of MRI examinations and potential no show patients. The conclusion is that these types 
of predictive models can be used to forecast healthcare processes. This could contribute 
to increased effectivity and reduced waiting time in healthcare. 

Keywords 

Big data, machine learning, predictive analytics, data analytics, modeling, healthcare 
processes, clinical pathways. 
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Ordförklaringar 

 
Förkortningar 

 
AUC – Area Under the Curve. Arean under en kurva. 
 
MAE – Mean Absolute Error. Medelvärdet av de absoluta skillnaderna mellan två kontinuerliga 
variabler.  
 
RMSE – Root Mean Square Error. Medelvärdet av standardavvikelserna mellan två kontinuerliga 
variabler.  
 
ROC – Receiver Operating Characteristic. En ROC-kurva illustrerar en klassificeringsmodells 
förmåga att utföra prediktioner. 
 

Maskininlärningsmodeller i R 

 
rpart – Recursive partitioning, en modell för att bygga upp beslutsträd.  
 
ctree – Conditional partitioning, en modell för att bygga upp beslutsträd. 
 
randomForest – En modell som byggs upp av flera beslutsträd. 
 

Statistiska mått för pålitligheten hos ett binärt klassifikationstest 

 

Sensitivitet = 
𝑆𝑃

𝑆𝑃+𝐹𝑁
 

 

Specificitet = 
𝑆𝑁

𝑆𝑁 + 𝐹𝑃
 

 

Noggrannhet = 
𝑆𝑃 + 𝑆𝑁

𝑆𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝑆𝑁 + 𝐹𝑁
 

 
SP – sant positiva 
FP – falskt positiva 
SN – sant negativa 
FN – falskt negativa  
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1 Introduktion 

Långa väntetider och låg effektivitet präglar vårdsektorn idag1,2. Det ställs allt högre 
krav på effektivitet samtidigt som belastning på personal och system ökar. Den digitala 
utvecklingen gör det möjligt att förändra och skapa helt nya möjligheter för hälso- och 
sjukvården. Big data kan användas tillsammans maskininlärning för att utföra 
prediktiva analyser, något som skulle kunna utnyttjas för att ta fram nya effektiva 
lösningar i vården.  
 
Det finns i dagsläget stora mängder data i vården som skulle kunna utnyttjas bättre än 
vad den gör idag genom att med hjälp av prediktiv analys identifiera olika trender och 
mönster3. Vilken belastning olika patienter skulle utgöra för vården skulle kunna 
förutspås och med hjälp av det skulle vårdflöden kunna effektiviseras. 
 
Det finns ett stort intresse på Siemens Healthineers att kunna utnyttja hälsodata för att 
utföra prediktiva analyser. Det är något som enligt dem dels kan effektivisera 
vårdflöden men även förbättra både kliniska och ekonomiska resultat i vården. Det var 
med anledning av det intresset som det här projektet utfördes hos Siemens 
Healthineers. 
 
När en undersökningstid för magnetresonanstomografi (MRT) ska schemaläggas väljs 
tiden rutinmässigt enbart baserat på undersökningens typ och med en viss 
tidsmarginal. Undersökningar tar ofta kortare eller längre tid än planerat vilket gör att 
systemen inte används effektivt. Om man kunde beräkna hur lång tid en MRT-
undersökning kommer ta för varje specifik patient skulle det vara möjligt att optimera 
användandet av MRT-systemen. Data från tidigare MRT-undersökningar skulle 
tillsammans med maskininlärning kunna användas för att ta fram en prediktiv modell 
för att förutspå en mer exakt undersökningstid för varje patient. 
 
Det förekommer att patienter missar sin bokade undersökning, vilket kan resultera i att 
det reserverade systemet står oanvänt. Det finns inte resurser i vården för att se till att 
varje enskild patient bekräftar sin bokade tid. Om gemensam karaktäristik så som 
exempelvis kön och ålder skulle kunna urskiljas hos de patienter som tenderar att missa 
sin undersökning, skulle den informationen kunna användas för att förutspå vilka 
patienter som riskerar att inte infinna sig på undersökningen. Om vården får en 
tydligare bild av vilka de patienterna är skulle endast de kunna kontaktas för att 
bekräfta den bokade tiden. Data från tidigare MRT-undersökningar skulle kunna 
användas även i det här fallet för att identifiera samband mellan de patienter som har 
missat sin undersökning och skulle tillsammans med maskininlärning kunna användas 
för att ta fram en modell för att förutspå vilka patienter som riskerar att missa 
undersökningen. 
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1.1 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att, i samarbete med Siemens Healthineers, utreda möjligheter 
till utveckling och optimering av sjukvården med hjälp av prediktiv analys. 
 
Projektets mål är att undersöka om prediktiv analys skulle kunna användas för att 
förbättra planeringen i vården. Det med hjälp av en fallstudie kring huruvida 
undersökningstiden kan förutspås på ett bättre sätt än vad den görs idag (fallstudie I), 
samt en fallstudie kring om det är möjligt att förutspå vilka patienter som riskerar att 
missa sin inbokade MRT- undersökning (fallstudie II). Data från tidigare MRT-
undersökningar ska användas för att testa tre enklare maskininlärningsmodeller och 
därigenom undersöka om det över huvud taget är möjligt att utföra den typen 
prediktioner.  
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2 Bakgrund 

I följande kapitel beskrivs rutiner kring MRT-undersökningar samt begrepp och 
metoder relaterade till prediktiv analys. Maskininlärningsmodellerna som använts i 
projektet beskrivs på ett överskådligt sätt i kapitel 2.7.1 med syfte att ge läsaren en 
övergripande uppfattning om hur modellerna fungerar. 

2.1 Bokning och rutiner vid MRT-undersökningar 

Rutiner kring bokning och genomförande av MRT-undersökningar ser olika ut på olika 
sjukhus. Det är därför omöjligt att ge en allmängiltig beskrivning av förloppet. I det här 
kapitlet beskrivs tillvägagångssättet utifrån de rutiner som finns på Karolinska 
Sjukhuset, då ett studiebesök gjorts på deras MRT-avdelning (2017-04-13). 
 
När en MRT-undersökning bokas in och schemaläggs på Karolinska Sjukhuset väljs 
tiden enbart baserat på undersökningens typ. Det finns förplanerade körprotokoll för 
olika typer av undersökningar och frågeställningar. Det är känt utifrån dem hur lång tid 
undersökningen vanligtvis tar och tiden väljs utifrån det. En tidsmarginal räknas med i 
den tiden som sedan bokas. Det förekommer att undersökningstiden förlängs av olika 
anledningar, som till exempel att patienten är orolig, har svårt att ligga stilla eller inte 
kan hålla andan. Det kan orsaka fördröjningar under resten av dagen. Vidare 
förekommer det att undersökningar varar kortare tid än väntat, vilket kan orsaka luckor 
i schemat. 
 
Undersökningens start- och stopptid registreras manuellt av röntgenpersonalen som 
har hand om patienten, något som enligt dem själva sällan genomförs på ett noggrant 
och pålitligt sätt. Det leder till att den undersökningsdata som lagras inte alltid är 
korrekt och således innehåller kvalitetsbrister. 
 
Samtliga patienter ska ringa och bekräfta sin inbokade undersökningstid, något som 
inte alltid görs. Vissa av dem infinner sig på undersökningen i alla fall medan vissa 
uteblir. Det har gjorts försök på Karolinska Sjukhuset till att fånga upp de patienterna 
men det finns inget tydligt system för hur situationer då patienten inte bekräftat sin tid 
ska hanteras. Om sjukhuset får veta i god tid att en patient inte ämnar närvara kan den 
bokade tiden tilldelas en annan patient, annars står det reserverade systemet oanvänt. 

2.2 Big data 

Det genereras en enorm mängd data på internet och i samhället varje dag4. Statistik från 
kollektivtrafiken, korttransaktioner, hälsoinformation, klimatdata, inlägg på sociala 
medier och internetsökningar är några exempel på sådant som lagras av företag och 
myndigheter.  
 
Nationalencyklopedin definierar big data som information av storleken terabyte till 
petabyte (1012–1015 byte)5. Big data kan också definieras med hjälp av tre V: volume, 
variety och  velocity6. Det ger en kvalitativ beskrivning av big data som en stor, ständigt 
växande datamängd innehållandes olika typer av data. För att kunna extrahera 
meningsfull information ur big data krävs förmåga att bearbeta data5. 
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2.3 Prediktiv analys 

Med prediktiv analys menas algoritmer och verktyg som utnyttjar big data genom att 
extrahera information, identifiera mönster och prognostisera trender7. Prediktiv analys 
är alltså en typ av dataanalys där olika matematiska verktyg används för att dra 
slutsatser utifrån mönster i en stor datamängd. 
 
Syftet med analysen är att förutspå utfall för en viss studerad händelse eller ett visst 
studerat förlopp . Utifrån det fås tillräckligt med kunskap för att fatta beslut med grund i 
analysen. 

2.4 Maskininlärning 

Maskininlärning är ett område inom datalogi med ursprung i teorier inom 
mönsterigenkänning och karaktäriseras av att algoritmer byggs upp baserat på data och 
utvecklas i takt med att mer data matas in, istället för att följa förprogrammerade 
kommandon8. Med den typen av algoritmer kan prediktiva modeller byggas upp. 
 
Algoritmer som används inom maskininlärning delas in i två kategorier baserat på 
dataanalysens syfte, övervakad inlärning och oövervakad inlärning8. Projektet 
innefattar övervakad inlärning och det är den typ av maskininlärning som kommer 
beskrivas. 
 
Övervakad inlärning innebär att maskininlärningsalgoritmer tränas till att förutspå 
utfall utifrån strukturerad data och prediktioner om ny data görs baserat på egenskaper 
från historisk data8. Datamängden som undersöks består ofta av flera variabler. Den 
variabel vars utfall ska förutspås kallas i den här rapporten för den studerade variabeln. 
Prediktionen utförs baserat på de andra variablerna, som kallas prediktorvariabler.  
 
Datamängden delas in i tränings- och testdata. Träningsdata används för att skapa en 
maskininlärningsalgoritm som baserat på prediktorvariabler ska förutspå utfall för den 
studerade variabeln. För att sedan testa algoritmen matas testdata in. Algoritmen blir 
bättre om en stor mängd data med väldefinierade variabler använts. Då algoritmen 
utvecklas i takt med att mer data matas in kan den med tiden göra bättre prediktioner9. 

2.5 Regressionsanalys 

Regressionsanalys är ett namn för en viss typ av metoder och modeller. Regression 
används för att bestämma samband mellan en beroende variabel (ofta kallad Y) och en 
eller flera oberoende variabler (ofta kallade X), alltså mellan en studerad variabel och 
prediktorvariabler. 
 
Oftast vill man veta om och hur mycket de oberoende variablerna inverkar på den 
beroende variabeln10. Värdet på Y bestäms genom att ta fram ett matematiskt samband 
mellan en grupp av oberoende variabler X. Det är vanligt att regressionssambandet 
används för prediktion av olika slag. 
 
Två grundläggande typer av regression är linjär regression och multipel regression. Vid 
linjär regression används en oberoende variabel för att förutsäga utfallet på den 
beroende variabeln. Vid multipel regression används två eller fler oberoende variabler. 
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För mer komplicerade samband krävs icke-linjär regression. Det är en form av 
regressionsanalys där data anpassas till en funktion11. Logaritmiska funktioner, 
trigonometriska funktioner och exponentialfunktioner är vanligt förekommande. 

2.6 Beslutsträd 

Beslutsträd är en typ av övervakad maskininlärningsmetod som fungerar både som en 
prediktiv och deskriptiv modell. Beslutsträd används för att konstruera prediktiva 
modeller från en datamängd och modellen kan sedan visualiseras med hjälp av 
beslutsträdet självt12.  
 
Ett beslutsträd består av en rotnod, noder och lövnoder. Rotnoden finns högst upp i 
trädet och lövnoderna längst ned. Såväl rotnoden som noderna innehåller vardera en 
binär fråga för att stegvis tilldela data ett utfall. Till slut nås lövnoderna som samtliga 
representerar varsitt utfall för den data som når respektive lövnod.  
 
I figur 1 finns ett enkelt beslutsträd konstruerat i R baserat på data från det så kallade 
Titanic-fallet, ett inom maskininlärning vanligt träningsfall. Beslutsträdet illustrerar hur 
stor andel av olika passagerargrupper som överlevde respektive dog i Titanic-olyckan 
baserat på deras kön, ålder samt vilken klass passagerarna färdades i. Under rotnoden 
och noderna finns en binär fråga för att tilldela varje passagerare en viss 
passagerargrupp. Är svaret på frågan ”ja” betyder det vänster i trädet och ”nej” betyder 
höger. Baserat på svaret nås olika noder som innehåller en ny binär fråga. Till slut nås 
lövnoderna som varje motsvarar en färdig passagerargrupp. Varje nod i hela trädet 
motsvarar olika grupperingar av passagerare och procentsiffran anger hur stor andel av 
det totala antalet passagerare som noden utgör. Mittenraden i varje nod består av två 
decimaltal. Det till vänster motsvarar andelen passagerare som dog och det till höger 
andelen som överlevde. Siffran högst upp anger vilket av de två utfallen som var 
dominerande för varje passagerargrupp, 0 (grön nod) innebär att de flesta passagerarna 
i gruppen dog och 1 (blå nod) att de flesta överlevde. 
 

 
Figur 1 – Beslutsträd konstruerat i R. 
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Trädet byggs upp baserat på en träningsdatamängd, sedan används en testdatamängd 
för att se hur väl modellen kan förutspå utfall i ny testdata. Det är en iterativ process, 
om utfallet inte är tillfredställande korrigeras trädets uppbyggnad och en ny 
testprediktion görs med testdatamängden. När utfallet av testprediktionen är till 
belåtenhet kan modellen användas på okänd data. 
 
Klassificeringsträd och regressionsträd är två varianter12. Modellerna erhålls genom att 
rekursivt dela upp datamängden och bygga en enkel prediktiv modell inom varje 
uppdelning. 
 
Klassificeringsträd används då den studerade variabeln är binär eller antar ett ändligt 
antal oordnade värden. I ett klassificeringsproblem utgörs träningsdatamängden av n st 
observationer av en studerad variabel Y och p stycken prediktorvariabler X1,X2....,Xp. 
Målet är att finna en modell för att kunna förutspå värden på Y utifrån nya värden på X. 
 
Regressionsträd används i de fall då den studerade variabeln antar kontinuerliga eller 
ordnade diskreta värden. Ett regressionsträd är snarlikt ett klassificeringsträd, förutom 
att den studerade variabeln Y antar ordnade värden, och att en regressionsmodell 
anpassas till varje nod för att ge de predikterade värdena på Y13. 
 
Ett problem som kan uppkomma vid konstruktion av beslutsträd är att modellen 
anpassar sig till träningsdata i för stor utsträckning och således blir för specifik, något 
som kallas overfitting14. Konsekvensen av overfitting är att den framtagna modellen 
fungerar utmärkt på träningsdata men inte är generell nog att använda på okänd data. 

2.7 R 

För att på ett systematiskt sätt kunna hantera, analysera och dra nytta av big data, samt 
för att bygga maskininlärningsmodeller och utföra prediktiva analyser krävs verktyg i 
form av programvara för datahantering. Med hjälp av sådana kan data struktureras och 
komplexa analyser genomföras. 
 
R (The R Foundation., Vienna, Austria) är en utvecklingsmiljö och ett 
programmeringsspråk som är open source och är därmed tillgängligt för alla utan 
kostnad. Det är till för statistiska beräkningar och det finns olika inbyggda tekniker för 
att utföra dataanalyser och bygga maskininlärningsmodeller15. 
 
Stora datamängder kan läsas in i R som en dataframe, en inbyggd datatyp i R. Det finns 
mängder av användbara funktioner associerade till dataframe som gör det möjligt att 
arbeta med data på ett lätthanterligt och översiktligt sätt. 

2.7.1 Modelleringsfunktioner 

Det finns flera paket i R innehållandes funktioner för att konstruera 
maskininlärningsmodeller i form av beslutsträd. Exempel på sådana funktioner är rpart, 
ctree och randomForest. 
 
Samtliga kan användas genom att beslutsträd byggs upp baserat på en 
träningsdatamängd. Vilken variabel som ska studeras samt vilka som ska vara 
prediktorvariabler specificeras. Därefter kan ett kommando för prediktion, predict, 
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användas på den framtagna modellen tillsammans med testdata för att se hur väl 
modellen kan förutspå utfall i testdata. 
 
Med kommandot rpart från paketet “rpart” kan både klassificeringsträd och 
regressionsträd konstrueras med hjälp av rekursiv uppdelning. Rpart står för Recursive 
partitioning och kommandot fungerar enligt följande16: 
 

1. Den prediktorvariabel som bäst delar upp datamängden i två grupper 
identifieras. Det sker på olika sätt beroende på om det är ett klassificerings- eller 
regressionsproblem. 

2. Datamängden separeras och rotnoden delas upp i två dotternoder, därefter 
appliceras samma process på varje dotternod.  

3. Steg 1 och 2 upprepas rekursivt tills noderna antingen når en minimistorlek, 
eller tills inga fler förbättringar kan göras. 

 
Det är möjligt att overfitting inträffar vid konstruktion av trädet som då blir mycket 
stort och komplext. Det sista steget i konstruktionen är att besluta hur mycket av 
modellen som ska behållas. Det går ut på att trädet trimmas med en teknik som kallas 
pruning. Pruning gör beslutsträdet mindre, enklare och mer generellt genom att minska 
mängden overfitting i trädet, något som förbättrar modellens prediktiva noggrannhet17.   
 
Med kommandot ctree från paketet “partykit” kan både regressions- och 
klassificeringsträd konstrueras med hjälp av binär rekursiv uppdelning. Ctree står för 
Conditional inference trees och kommandot fungerar enligt följande18: 
 

1. En global nollhypotes om oberoende mellan någon av prediktorvariablerna och 
den studerade variabeln testas. Om det inte finns något beroende mellan någon 
av prediktorvariablerna och den studerade variabeln avslutas rekursionen. Om 
det finns ett beroende mellan någon av prediktorvariablerna och den studerade 
variabeln mäts associationen mellan alla prediktorvariabler och den studerade 
variabeln. Den prediktorvariabel som har starkast association väljs. 

2. Den valda prediktorvariabeln delas binärt upp i två, datamängden separeras och 
två dotternoder bildas. 

3. Steg 1 och 2 upprepas rekursivt med olika uppdelningar av den valda 
prediktorvariabeln. 

4. Rekursionen avslutas då den globala nollhypotesen inte kan förkastas. 
 
Med kommandot randomForest från paketet “randomForest” skapas en samling av 
klassificerings- eller regressionsträd som samverkar i en “skog”, om inget annat anges 
skapas 500 träd19. Baserat på vilken typ av data som används som argument i 
funktionen avgör R automatiskt huruvida skogen ska konstrueras av regressionsträd 
eller klassificeringsträd. För både klassificerings- och regressionsträd fungerar 
randomForest-algoritmen enligt följande20: 
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1. n stycken bootstrap-prov dras från orginaldatamängden. En förklaring av 
bootstrap följer nedan. 

2. För vart och ett av dessa prov konstrueras ett otrimmat klassificerings- eller 
regressionträd med en modifiering: istället för att välja den bästa uppdelningen 
bland alla prediktorvariabler vid varje nod, samplas ett slumpmässigt antal 
prediktorvariabler m och istället väljs den bästa uppdelningen bland dessa 
variabler. 

3. Ny data predikteras genom att prediktionerna av de n stycken träden aggregeras. 
För klassificeringsproblem är det den klassificering som flest träd har kommit 
fram till och för regressionsproblem är det medelvärdet av samtliga träds utfall 
som blir utfallet från hela skogen. 

 
Bootstrapping är en stickprovsteknik inom statistiken och fungerar enligt följande21: 
Ett stickprov erhålls ur ett dataset X1,X2….,Xp genom att slumpmässigt och med 
återläggning dra p stycken observationer. Detta upprepas ett stort antal gånger, till 
exempel i storleksordningen 1000 eller 10000.  
 
Till samtliga tre nämnda modelleringsfunktioner finns flera tillhörande 
kontrollparametrar som kan korrigeras manuellt för att anpassa modellen efter det 
specifika problemet och för att användaren själv ska kunna kontrollera modellens 
komplexitet. Kontrollparametrarna för rpart, ctree och randomForest har inbyggda 
defaultvärden, eller defaultmetoder för att tillsätta värden, som fungerar bra för de 
flesta problemen19,22,23.  

2.7.2 Valideringfunktioner 

En vanlig metod för att validera prediktiva regressionsmodeller är  
Root Mean Square Error (RMSE). Med RMSE, som är ett mått på medelvärdet av 
standardavvikelserna, mäts skillnaden mellan av en modell predikterade värden och 
faktiska värden. I R kan RMSE beräknas med hjälp av funktionen rmse som finns i 
paketet “metrics”24. I samma paket finns funktionen mae som tar fram Mean Absolute 
Error (MAE) som är medelvärdet av de absoluta felen. RMSE och MAE är mått på 
mängden fel i modellen och det är önskvärt med så låga värden som möjligt.  
 
En metod för att illustrera och validera en binär prediktion är att använda en så kallad 
Receiver Operating Characteristic-kurva (ROC-kurva)25. Vid en binär prediktion finns 
fyra utfall: sant positiv, falskt positiv, sant negativ och falskt negativ. Utifrån dem kan 
prediktionens sensitivitet, specificitet och noggrannhet räknas ut.  
 
Prediktionen utförs med en viss sannolikhet som tröskelvärde. Det innebär att alla 
observationer som tilldelas en sannolikhet större än tröskelvärdet att resultera i ett av 
de två utfallen bedöms göra det. Genom att plotta sensitivitet mot specificitet för olika 
tröskelvärden på sannolikheten fås en ROC-kurva, där varje punkt på kurvan motsvarar 
ett tröskelvärde. I R görs det med kommandot roc från paktet “pROC”26. Med 
kommandot coords kan det tröskelvärde som ger bäst prediktion identifieras. Arean 
under ROC-kurvan fås med kommandot auc. Area Under the Curve (AUC) antar värden 
mellan 0.5 och 1, där 0.5 innebär att prediktionen inte är bättre än slumpen och 1 är en 
perfekt prediktion. 
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3 Metod 

Datamängden som användes i projektet utgjordes av 733 observationer som 
extraherats ur en större mängd produktionsdata från MRT-undersökningar. Till varje 
bokad undersökning i datamängden fanns information om patientens kön och ålder,  
typ av undersökning, undersökningens prioritet och bokad veckodag samt huruvida 
patienten närvarade eller uteblev från undersökningen. Vidare fanns för varje 
genomförd undersökning en start- och stopptid, information om patienten var sederad 
eller inte samt vilket MRT-system som användes. 
 
För att bearbeta och analysera datamängden användes utvecklingsmiljön och 
programmeringsspråket R 3.3.3, (The R Foundation., Vienna, Austria).  
 
En grundläggande dataanalys genomfördes för att göra datamängden mer överskådlig. 
Den gick ut på att relevant grundläggande information och fördelningar identifierades. 
Datamängdens könsfördelning undersöktes genom att studera hur många kvinnor 
respektive män som fanns representerade. Antal undersökningstyper som förekommit 
studerades, samt hur många av varje som utförts. Andelen patienter som var sederade 
togs fram. Genom att subtrahera starttiden från stopptiden erhölls undersökningstiden 
för undersökningar som genomförts. 
 
Därefter utfördes fallstudie I och II i tur och ordning. Båda följde samma metodik och de 
inleddes med en för fallstudien relevant dataanalys. Därefter följde en modelleringsdel 
och slutligen genomfördes validering av de framtagna modellerna. Inför modellering 
och validering delades datamängden upp i två delmängder, 70 procent träningsdata för 
utformning av modell och 30 procent testdata för validering av modell. Koden från 
dataanalys, modellering och validering finns i bilaga 1, 2 och 3 . 

3.2 Fallstudie I 

I fallstudie I, som syftade till att bestämma förhållanden mellan olika undersöknings- 
samt patientparametrar och undersökningstid, sorterades alla observationer med en 
undersökningstid under 10 minuter bort ur datamängden. De observationerna 
bedömdes till sannolikt innehålla ofullständiga eller felaktigt registrerade 
undersökningstider. Baserat på alla undersökningstider i datamängden togs en 
medeltid och mediantid fram. Därefter studerades förhållanden mellan parametrar i 
datamängden och undersökningstid. 

3.2.1 Modellering och validering 

Den studerade variabeln var i fallstudie I undersökningstid och de parametrar som 
användes som prediktorvariabler var undersökningens typ, patientens ålder och kön, 
bokningens prioritet, huruvida patienten var sederad, använt MRT-system samt på 
vilken veckodag undersökningen utförts. 
 
Funktionerna rpart, ctree och randomForest användes för att, baserat på 
träningsdatamängden, konstruera tre prediktiva modeller. Då den studerade variablen 
antog kontinuerliga värden konstruerade samtliga tre funktioner automatiskt 
regressionsträd. De framtagna modellerna testades med testdatamängden genom att 
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med hjälp av funktionen predict förutspå en undersökningstid för varje patient som 
ingick i testdatamängden. 
 
För att visualisera hur väl de predikterade undersökningstiderna stämde överens med 
de faktiska togs densitetsdiagram fram. Densitetsdiagram kan användas för att 
illustrera hur en variabel är fördelad i en datamängd och i det här fallet illustrerades 
hur de faktiska respektive de predikterade undersökningstiderna var fördelade. För att 
till sist validera modellen användes funktionerna rmse och mae.  

3.3 Fallstudie II 

Fallstudie II syftade till att undersöka samband bland de patienter som missat sin 
inbokade undersökningstid. I fallstudie II användes hela datamängden. Förhållanden 
mellan boknings- och patientparametrar och huruvida patienten infann sig på 
undersökningen eller inte studerades. 

3.3.1 Modellering och validering 

I fallstudie II var den studerade variabeln huruvida patienten infann sig på 
undersökningen eller inte. De parametrar som användes som prediktorvariabler var 
patientens kön och ålder, undersökningens typ, bokningens prioritet samt veckodag för 
den bokade tiden. 
 
Funktionerna rpart, ctree och randomForest användes för att baserat på 
träningsdatamängden konstruera tre prediktiva modeller. Då den studerade variabeln 
var binär konstruerades automatiskt klassificeringsträd. De framtagna modellerna 
testades med testdatamängden genom att med hjälp av funktionen predict förutspå 
vilka patienter i testdatamängden som dök upp respektive uteblev.  
 
För rpart respektive ctree bestämdes en sannolikhet för hur stor risk det var att varje 
patient skulle missa undersökningen. För att validera prediktionen togs en ROC-kurva 
fram och utifrån den kunde ett tröskelvärde på sannolikheten tas fram. Andelen sant 
positiva, falskt positiva, sant negativa och falskt negativa utfall beräknades vid 
tröskelvärdet. Därefter beräknades sensitivitet, specificitet och noggrannhet för 
prediktionen. Arean under ROC-kurvan togs fram. 
 
Med randomForest utfördes en binär prediktion direkt och validerades genom att 
studera utfallet. 
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4 Resultat 

I följande kapitel redovisas resultaten från fallstudie I och II med tabeller och grafer.  

4.1 Fallstudie I 

Undersökningstiderna i datamängden var fördelade enligt tabell 1. 
 
Tabell 1 – Fördelning av undersökningstider. 

 

  Min 
1a 
kvartilen Median Medel 

3e 
kvartilen Max 

Tid[minuter] 11 30 39 46 55 148 

 
 

I figur 2, 3 och 4 presenteras densitetsdiagram för den verkliga undersökningstiden 
(rosa) samt för de predikterade undersökningstiderna för respektive modell (blå). På x-
axeln presenteras undersökningstid i minuter. Hur stor andel av undersökningarna som 
har tagit en viss tid presenteras på y-axeln. 
 

 
Figur 2 – Densitetsdiagram för prediktion med rpart (blå) och faktisk undersökningstid (rosa). 
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Figur 3 – Densitetsdiagram för prediktion med ctree (blå) och faktisk undersökningstid (rosa). 

 

 
Figur 4 – Densitetsdiagram för prediktion med randomForest (blå) och faktisk undersökningstid (rosa). 

 
I tabell 2 nedan presenteras RMSE och MAE för respektive modell.  
 
Tabell 2 – RMSE och MAE för de olika prediktionerna. 

 

  rpart ctree randomForest 

RMSE [min]  13  14 14  

MAE [min]  10  10 10 
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4.2 Fallstudie II 

Resultaten från prediktionerna med rpart och ctree presenteras med tabeller och grafer 
i kapitel 4.2.1. En kort beskrivning av resultatet från prediktion med randomForest ges i 
kapitel 4.2.2. 

4.2.1 Resultat av prediktion med rpart och ctree 

Sannolikheterna för patienterna i datamängden att utebli från undersökningen fördelas 
enligt tabell 3 nedan. 
 
Tabell 3 – Fördelning av sannolikheter. 

 

  Min 1a kvartilen Median Medel 3e kvartilen Max 

rpart 0.000 0.000 0.0167 0.0420 0.0299 0.600 

ctree 0.000 0.000 0.000 0.0519 0.000 0.500 
 

I figur 5 och 6 presenteras valideringen av prediktionerna med rpart och ctree i form av 
ROC-kurvor. Den diagonala linjen i figurerna motsvarar den kurva som uppnåtts om 
slumpen hade avgjort.  
 

 
  
Figur 5 – ROC-kurva för prediktion med rpart.                                   Figur 6 – ROC-kurva för prediktion med ctree. 
 

Arean under kurvan i figur 5 är 0.725 areaenheter. Sannolikhetens tröskelvärde för 
bästa prediktion var 0.0312, vilket innebär att alla patienter med sannolikhet högre än 
tröskelvärdet bedömdes missa undersökningen. De sant positiva, falskt positiva, sant 
negativa och falskt negativa utfallen som bestämts vid tröskelvärdet presenteras i tabell 
4 nedan. 
 
Tabell 4 – Utfall från prediktion med rpart. 
 

Prediktion rpart Sanna värden     

  Patient utebliven Patient närvarande Totalt rad 

Patient utebliven SP = 7 FP = 48 55 

Patient 
närvarande FN = 3 SN = 162 165 

Totalt kolumn 10 210 220 
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Arean under kurvan i figur 6 är 0.660 areaenheter. Sannolikhetens tröskelvärde för 
bästa prediktion var 0.134, vilket innebär att alla patienter med sannolikhet högre än 
tröskelvärdet bedömdes missa undersökningen. De sant positiva, falskt positiva, sant 
negativa och falskt negativa utfallen som bestämts vid tröskelvärdet presenteras i tabell 
5 nedan. 
 
Tabell 5 – Utfall från prediktion med ctree. 

 

Prediktion ctree Sanna värden     

  Patient utebliven Patient närvarande Totalt rad 

Patient utebliven SP = 5 FP = 24 29 

Patient 
närvarande FN = 5 SN = 186 191 

Totalt kolumn 10 210 220 

 
I tabell 6 presenteras sensitivitet, specificitet och noggrannhet för respektive 
tröskelvärdet från prediktionerna med rpart och ctree. 
 
Tabell 6 – Sensitivitet, specificitet och noggrannhet för prediktionerna.  

 

  Sensitivitet Specificitet Noggrannhet 

rpart 0.700 0.771  0.768 

ctree 0.500 0.886  0.868 

 

4.2.2 Resultat av prediktion med randomForest 

Vid prediktion med randomForest erhålles inte sannolikheter för varje patient att inte 
infinna sig på undersökningen utan ett binärt utfall fås för varje patient. Prediktionen 
blev att ingen av patienterna i testadatamängden riskerade att missa sin undersökning.  
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5 Diskussion 

Datamängden som använts i projektet är mycket liten i förhållande till den data som 
finns i vården. Det är därför mest intressant att studera om resultaten tyder på att det är 
möjligt att utföra prediktioner av de här slaget. I följande kapitel diskuteras resultaten 
och deras betydelse. 

5.1 Fallstudie I 

De tre densitetsdiagrammen i figur 2, 3 och 4 ger en jämförelse mellan varje modells 
prediktion och den verkliga undersökningstiden. Prediktionerna är inte exakt 
överensstämmande med den verkliga undersökningstiden, men det är tydligt att de har 
liknande fördelningar. I tabell 1 finns fördelningen av de verkliga undersökningstiderna 
vilken ligger till grund för den rosa kurvan i figur 2, 3 och 4.  
 
Densitetsdiagrammet för prediktion med randomForest ser ut att stämma bäst överens 
med den verkliga undersökningstiden. Det beror på att det med rpart och ctree 
konstrueras ett enda beslutsträd som ska förutspå undersökningstiden för samtliga 
patienter i testdatamängden. Beslutsträden har ett visst begränsat antal lövnoder som 
var och en representerar ett visst utfall i form av en predikterad undersökningstid. 
Varje patient i testdatamängden hamnar i någon av dessa lövnoder och tilldelas då den 
motsvarande undersökningtiden. Med randomForest byggs istället 500 beslutsträd upp, 
som vart och ett förutspår en viss undersökningstid för varje patient i testdatamängden. 
Den predikterade undersökningstiden från randomForest blir sedan medelvärdet av de 
500 trädens prediktioner. På så sätt fås en större spridning av möjliga utfall då 
randomForest används. 
 
Som går att utläsa ur tabell 2 är måtten på mängden fel likvärdiga för de olika 
prediktionerna och de tre studerade modelleringsfunktionerna fungerade således 
ungefär lika bra för modelleringen i fallstudie I. Både RMSE och MAE är något höga för 
samtliga prediktioner. Att prediktionerna inte överensstämmer helt med de faktiska 
undersökningstiderna beror till stor del på att datamängden som fanns att tillgå var av 
bristande kvalitet i flera avseenden för att utföra fallstudie I. Undersökningstiden 
registreras inte på ett noggrant sätt vilket är en felkälla som medför en betydande 
mängd brus till modellen. Vidare fanns inte alla de parametrar som hade varit intressant 
att undersöka med i datamängden. Ingen hänsyn kunde till exempel tas till om patienten 
av någon anledning hade svårt att ligga stilla. Om varje patient, inför en undersökning, 
ombeds bedöma sin grad av nervositet, förmåga att ligga stilla samt förmåga att hålla 
andan med ett tal mellan ett och tio skulle det vara relevanta parameterar att ta hänsyn 
till. 
 
Målet med fallstudie I var att undersöka om det är möjligt att förutspå 
undersökningstiden för en MRT-undersökning på ett bättre sätt än vad som görs vid 
bokning idag. De tider som bokats för varje undersökning fanns inte till förfogande i 
studien och det är därför omöjligt att säga om prediktionerna är bättre än de tider som 
bokats. Som tidigare nämnts är det dock tydligt att prediktionerna har liknande 
fördelning som de faktiska undersökningstiderna, något som tyder på att ett bättre 
resultat hade kunnat erhållas om studien utförts på en större datamängd av bättre 
kvalitet. Ett sådant resultat skulle ge sjukhusen möjlighet att boka in undersökningar på 
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ett bättre sätt, vilket i sin tur skulle leda till att MRT-systemen får en högre 
utnyttjandegrad. Genom att schemalägga undersökningar på ett optimalt sätt skulle fler 
undersökningar eventuellt kunna bokas in vissa dagar. Det vore ekonomisk gynnsamt 
för vården och det skulle dessutom kunna reducera väntetider för patienter som väntar 
på att få en undersökning inbokad. Vidare skulle väntetider på plats orsakade av att 
någon eller några av dagens tidigare undersökningar dragit över tiden kunna reduceras 
kraftigt, vilket skulle öka patientnöjdheten. 

5.2 Fallstudie II 

Resultaten i kapitel 4.2 indikerar att det skulle vara möjligt att identifiera de patienter 
som riskerar att missa sin undersökning. Resultaten från rpart och ctree är likvärdiga, 
medan resultatet för randomForest är bristfälligt då ingen patient predikterades missa 
undersökningen. Det beror på att det var en för liten andel patienter i datamängden som 
missat sin undersökning för att kunna använda randomForest. Med randomForest ger 
vart och ett av de 500 beslutstäden en binär klassificering om varje patient predikteras 
infinna sig eller inte, det som sedan blir svaret från randomForest är det utfall som flest 
av träden predikterat. 
 
AUC, som hämtas ur figur 5 och 6, är större än 0.5 för både rpart och ctree vilket innebär 
att båda prediktionerna är bättre än slumpen. Prediktionen med rpart har störst AUC, 
alltså är det den totalt sett bästa modellen. Vid det tröskelvärde på sannolikheten som 
tas fram i respektive ROC-kurva ges den enskilt bästa prediktionen. I tabell 3 återges 
fördelningen av sannolikheter som kan jämföras med det framtagna tröskelvärdet.  
Värdena på sensitivitet, specificitet och noggrannhet som beräknats vid tröskelvärdet 
skiljer sig något mellan modellerna. 
 
Enligt tabell 4 ger prediktionen med rpart flest sant positiva och fångar alltså upp flest 
patienter som faktiskt uteblir, dock ger den prediktionen även flest falskt positiva. 
Enligt tabell 5 ger prediktionen med ctree nästan lika många sant positiva, och har ett 
bättre förhållande mellan sant positiva och falskt positiva. Därför har prediktionen med 
ctree högst specificitet och noggrannhet medan prediktionen med rpart har högst 
sensitivitet, vilket framställs tabell 6. 
 
Datamängden som studerades var av bättre kvalitet för att utföra fallstudie II än 
fallstudie I, huruvida patienten missade undersökningen eller inte är helt binärt och kan 
inte registreras inkorrekt på samma sätt som undersökningstiden. Det hade dock varit 
önskvärt med fler parametrar att arbeta med, endast fem parametrar fanns att 
undersöka vid modelleringen. Parametrar så som patientens stressnivå och 
sjukhusvana hade troligtvis kunnat korreleras till patientens risk att missa 
undersökningen. Det hade dessutom varit önskvärt att utföra fallstudie II med en större 
datamängd, något som sannolikt gjort att ett ännu bättre resultat kunnat erhållas. 
 
Om modellerna som tagits fram med ctree och rpart skulle använts i vården idag skulle 
de ge en bättre prediktion än slumpen. 10 av 220 patienter i testdatamängden missade 
sin undersökning. Prediktionen med rpart förutspådde att 55 av patienterna skulle 
missa undersökningen, varav 7 var sant positiva och faktiskt också gjorde det. Genom 
att påminna endast 25 % av alla patienter skulle således 70 % av patienterna som 
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riskerar att missa undersökningen kunna fångas upp genom att använda den framtagna 
rpart-modellen. 
  
Prediktionen med ctree förutspådde att 29 av patienterna skulle missa undersökningen, 
varav 5 var sant positiva. Med den modellen skulle alltså endast 13 % av patienterna 
påminnas och genom det skulle 50 % av patienterna som riskerar att missa 
undersökningen fångas upp. 
  
Det är de förutsättningar och resurser som finns tillgängliga som avgör vilken av de två 
modellerna som hade varit bäst använda. Med ctree-modellen skulle en mindre 
arbetsinsats krävas, men färre patienter än med rpart-modellen skulle fångas upp. 
Oavsett vilken av modellerna som används skulle en stor del av patienterna kunna 
fångas upp. De skulle då kunna påminnas om sin undersökning och om de inte ämnar 
närvara kan tiden tilldelas en annan patient. Precis som i fallstudie I vore det dels 
ekonomiskt gynnsamt för vården och det skulle även bidra till reducerade väntetider 
genom att patienter snabbare kan få en undersökningstid. 
  
Det hade vidare varit önskvärt med ett automatiserat påminnelsesystem för samtliga 
patienter med en inbokad undersökning, något som sannolikt skulle leda till att färre 
patienter missar sin undersökning. Risken är dock att det inte skulle räcka som 
påminnelse för samtliga patienter. Det skulle alltså fortfarande finnas behov av att, med 
hjälp av en prediktiv modell, identifiera de patienter som behöver en ytterligare 
påminnelse. 

5.3 Allmän diskussion 

Det finns flera olika funktioner för att ta fram maskininlärningsmodeller i R. De som 
använts i projektet var de som ansågs lämpliga att applicera på de två fallstudierna. 
Ingen större utredning av andra modeller har gjorts i projektet. Vidare har inte heller de 
modeller som använts studerats så mycket grundligare än vad som beskrivs i kapitel 
2.7.1, som är till för att ge läsaren en uppfattning om hur modellerna fungerar. 
 
Vid utformning av en bra och korrekt maskininlärningsmodell för prediktiv analys är 
det essentiellt att datamängden som används är av god kvalitet. Innehåller 
datamängden mycket brus eller felaktigt registrerade data kan det få förödande 
konsekvenser för modellens riktighet. Vidare är det av vikt att datamängden innehåller 
optimalt relevant information för modellen. Det kan vara så att modeller idag inte tas 
fram baserat på den data som hade varit bäst att använda, utan på den data som funnits 
tillgänglig. Desto mer relevant data som finns för att utforma modellen desto mer precis 
kan den bli. 
 
Det finns patientinformation som hade kunnat vara relevant för båda fallstudierna men 
som inte finns med i datamängden som använts. Mycket av det som lagras som fritext i 
dagens patientjournalsystem skulle troligen vara relevant vid utformning av modeller 
av den här typen. Om den informationen hade registrerats på ett mer systematiskt sätt 
skulle det vara lättare att utnyttja den. 
 
Det går inte att ignorera det faktum att de lagar och bestämmelser som finns gällande 
hantering av person- och patientdata är en begränsande faktor i utvecklingen av 
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vårdrelaterade prediktiva analyser. Det finns många etiska aspekter kopplade till 
patientdata och det är svårt att få tillstånd att arbeta med den. Tillgången till data har 
varit det här projektets stora utmaning och är i dagsläget något som till viss del 
påverkar den vision som finns kring utveckling av maskininlärningsmodeller för 
prediktiva analyser i vården. Det är dock inget som behandlas i någon större 
utsträckning i det här projektet. 
 
För att det i framtiden ska vara möjligt att på ett effektivt sätt utföra prediktiva analyser 
i vården är det nödvändigt att se över tillgången till data samt ta fram ett bättre system 
för insamling av data. Det är önskvärt att det på ett enkelt och systematiskt sätt ska 
kunna gå att registrera relevant data med god kvalitet. Om samtliga landsting skulle 
använda sig av ett gemensamt standardiserat system för insamling, registrering och 
lagring av data skulle det på relativt kort tid byggas upp en databank som skulle kunna 
användas för utformning av högkvalitativa maskininlärningsmodeller. All information 
skulle finnas lagrad i samma format på samma plats och det vore optimalt om det var 
möjligt att enkelt extrahera avidentifierad patientinformation för prediktiva analyser.  
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6 Slutsats 

Projektet visar att det skulle vara möjligt att med hjälp av maskininlärning utföra 
prediktiva analyser som ett hjälpmedel för att prognostisera och effektivisera 
vårdflöden.  
 

Att i framtiden utnyttja prediktiv analys skulle ha många positiva effekter för vården. 
Planering och förlopp skulle kunna optimeras och det skulle medföra goda kliniska, 
tidsmässiga och ekonomiska resultat. 
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Bilaga 1 – Kod: Grundläggande dataanalys 

 
#########################################################################
# LÄSA IN OCH STRUKTURERA DATA 
######################################################################### 
 
# Directory, mapp som datamängden hämtas ur 
setwd("C:/Users/Z003SSKC/Desktop/Data") 
 
# Läsa in data 
library(readxl) 
Exams <- read_excel("MR_DATA.xlsx", na = "NA") 
 
# Namnge parametrar i datamängden 
names(Exams) <- c("ExamID","ExamDate", "ExamStart","ExamDuration", "Weekday", 
"NoShow", "ExamType", "System", "PatientSex", "PatientAge", "Priority", "Sedation") 
 
# Gör om utvalda parametrar till faktorer, vilket innebär att parametrarnas variabler 
kategoriseras. 
Exams$Weekday <- as.factor(Exams$Weekday) 
Exams$NoShow <- as.factor(Exams$NoShow) 
Exams$ExamType <- as.factor(Exams$ExamType)  
Exams$System <- as.factor(Exams$System)  
Exams$PatientSex <- as.factor(Exams$PatientSex)  
Exams$Priority <- as.factor(Exams$Priority) 
Exams$Sedation <- as.factor(Exams$Sedation) 
 
# Kontrollera parametrarnas datatyp 
str(Exams) 
 
 
#########################################################################
# GRUNDLÄGGANDE DATAANALYS 
######################################################################### 
 
# Könsfördelning, Åldersfördelning, Andel sederade 
table(Exams$PatientSex) 
table(Exams$PatientAge) 
table(Exams$Sedation) 
 
# Veckodag, Bokningsprioritet, Undersökningstyp 
table(Exams$Weekday) 
table(Exams$Priority) 
table(Exams$ExamType) 
 
# Medel och median för undersökningstid 
mean(Exams$ExamDuration)  
median(Exams$ExamDuration) 
summary(Exams$ExamDuration) 
plot(density(Exams$ExamDuration)) 
 
# Nytt dataset med undersökningstider över 10 minuter 
PosDuration <- subset(Exams, Exams$ExamDuration > 10 & Exams$NoShow == 0) 
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# Medeltiden och medianen för olika parametrar  
aggregate(PosDuration$ExamDuration ~ PosDuration$ExamType, FUN = mean) 
aggregate(PosDuration$ExamDuration ~ PosDuration$ExamType, FUN = median) 
 
aggregate(PosDuration$Duration ~ PosDuration$Sex, FUN = mean) 
aggregate(PosDuration$Duration ~ PosDuration$Sex, FUN = median) 
 
aggregate(PosDuration$Duration ~ PosDuration$Age, FUN = mean) 
aggregate(PosDuration$Duration ~ PosDuration$Age, FUN = median) 
 
aggregate(PosDuration$Duration ~ PosDuration$System, FUN = mean) 
aggregate(PosDuration$Duration ~ PosDuration$System, FUN = median) 
 
aggregate(PosDuration$Duration ~ PosDuration$Weekday, FUN = mean) 
aggregate(PosDuration$Duration ~ PosDuration$Weekday, FUN = median) 
 
aggregate(PosDuration$Duration ~ PosDuration$Sedation, FUN = mean) 
aggregate(PosDuration$Duration ~ PosDuration$Sedation, FUN = median) 
 
# Patienter med missad undersökning 
aggregate(Exams$NoShow == 1 ~ Exams$PatientSex, FUN = sum) 
aggregate(Exams$NoShow == 1 ~ Exams$PatientAge, FUN = sum) 
aggregate(Exams$NoShow == 1 ~ Exams$Priority, FUN = sum) 
aggregate(Exams$NoShow == 1 ~ Exams$ExamType, FUN = sum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



24 
 

Bilaga 2 – Kod: Fallstudie I 
 
#########################################################################
# DELA UPP DATA I TRÃNINGS- OCH TESTDATA 
######################################################################### 
 
# Randomisera data innan uppdelning 
RandomizedDur <- PosDuration[sample(nrow(PosDuration)),] 
 
# 70 % av undersökningarna = träningsdata 
TrainDur <- RandomizedDur[1: (0.7*nrow(RandomizedDur)),] 
 
# 30 % av undersökningarna = testdata 
TestDur <- RandomizedDur[(0.7*nrow(RandomizedDur)):nrow(RandomizedDur),] 
 
 
#########################################################################
# MODELLERING OCH VALIDERING 
######################################################################### 
 
# ---------- Recursive partitioning ---------- 
 
# rpart-modell för undersökningstiden 
library(rpart) 
 
FitDurRpart <- rpart(ExamDuration ~ Weekday + ExamType + System + PatientSex + 
PatientAge + Priority, data=TrainDur, method="anova") # anova för kontinuerliga variabler 
 
# Information om modellen samt plot på beslutsträd 
plotcp(FitDurRpart) 
printcp(FitDurRpart) 
library(rattle)  
library(rpart.plot) 
library(RColorBrewer) 
fancyRpartPlot(FitDurRpart) 
 
# Prediktion baserat på modellen 
PredictionDurRpart <- predict(FitDurRpart, TestDur)  
PredictionDurRpart 
 
# Validering av modellen genom att beräkna rmse och mae 
library(Metrics) 
rmse(TestDur$ExamDuration,PredictionDurRpart) 
mae(TestDur$ExamDuration,PredictionDurRpart) 
 
# Densitetsplot med riktig undersökningstid och predikterad undersökningstid 
RpartDur <- data.frame(TestDur$ExamDuration,PredictionDurRpart) 
library(ggplot2) # Plots 
library(reshape2) 
DensRpart <- melt(RpartDur) 
ggplot(DensRpart,aes(x=value, fill=variable)) + geom_density(alpha=0.25) + 
xlab("Undersökningstid") + ylab("Densitet")                        
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# ---------- Conditional partitioning ---------- 
 
# ctree-modell för undersökningstiden 
library(partykit) 
FitDurCtree <- ctree(ExamDuration ~ Weekday + ExamType + System + PatientSex + 
PatientAge + Priority, data=TrainDur) 
 
# Information om modellen samt plot på beslutsträd 
FitDurCtree 
plot(FitDurCtree) 
 
# Prediktion baserat på modellen 
PredictionDurCtree <- predict(FitDurCtree, newdata = TestDur) 
 
# Validering av modellen genom att beräkna rmse och mae 
library(Metrics) 
rmse(TestDur$ExamDuration,PredictionDurCtree) 
mae(TestDur$ExamDuration,PredictionDurCtree) 
 
# Densitetsplot med riktig undersökningstid och predikterad undersökningstid 
CtreeDur <- data.frame(TestDur$ExamDuration,PredictionDurCtree) 
library(ggplot2) # Plots 
library(reshape2) 
DensCtree <- melt(CtreeDur) 
ggplot(DensCtree,aes(x=value, fill=variable)) + geom_density(alpha=0.25) + 
xlab("Undersökningstid") + ylab("Densitet")                        
 
 
# ---------- RandomForest ------------ 
 
# randomForest-modell för undersökningstiden 
library(randomForest) 
FitDurRf <- randomForest(ExamDuration ~ Weekday + ExamType + System + PatientSex + 
PatientAge + Priority, data=TrainDur) 
 
# Information om modellen 
print(FitDurRf)  
summary(FitDurRf) 
importance(FitDurRf) 
 
# Prediktion baserat på modellen 
PredictionDurRf = predict(FitDurRf, TestDur)  
 
# Validering av modellen genom att beräkna rmse och mae 
library(Metrics) 
rmse(TestDur$ExamDuration,PredictionDurRf) 
mae(TestDur$ExamDuration,PredictionDurRf) 
 
# Densitetsplot med riktig undersökningstid och predikterad undersökningstid 
RfDur <- data.frame(TestDur$ExamDuration,PredictionDurRf) 
library(ggplot2) 
library(reshape2) 
DensRf <- melt(RfDur) 
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ggplot(DensRf,aes(x=value, fill=variable)) + geom_density(alpha=0.25) + 
xlab("Undersökningstid") + ylab("Densitet")                        
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Bilaga 3 – Kod: Fallstudie II 

 
#########################################################################
# DELA UPP DATA I TRÃNINGS- OCH TESTDATA 
######################################################################### 
 
# Randomisera data innan uppdelning 
RandomizedNoShow <- Exams[sample(nrow(Exams)),] 
 
# 70 % av undersökningarna = träningsdata 
TrainNoShow <- RandomizedNoShow[1:(0.7*nrow(RandomizedNoShow)),] 
 
# 30 % av undersökningarna = testdata 
TestNoShow <- 
RandomizedNoShow[(0.7*nrow(RandomizedNoShow)):nrow(RandomizedNoShow),] 
 
 
#########################################################################
# MODELLERING OCH VALIDERING 
######################################################################### 
 
# ---------- Recursive partitioning ---------- 
 
# rpart-modell för no shows 
library(rpart) 
FitNoShowRpart <- rpart(NoShow ~ Weekday + ExamType + PatientSex + PatientAge + 
Priority, data=TrainNoShow, method="class”) # class för att klassificera 
 
# Information om modellen samt plot på beslutsträd 
printcp(FitNoShowRpart) 
library(rattle) # För att kunna plotta beslutsträdet 
library(rpart.plot) 
library(RColorBrewer) 
fancyRpartPlot(FitNoShowRpart) 
 
# Prediktion baserat på modellen 
PredictionNoShowRpart <- predict(FitNoShowRpart, TestNoShow, type = "prob") 
PredictionNoShowRpart 
summary(PredictionNoShowRpart) 
 
# Validering av modellen med ROC-kurva och AUC 
TestNoShow$PredictionRpart <- rep(0,220) 
TestNoShow$PredictionRpart <- PredictionNoShowRpart[,2] 
library(AUC) 
library(pROC) 
RocRpart <- plot(roc(TestNoShow$NoShow, TestNoShow$PredictionRpart), col="gray", 
lwd=3)  
coords(RocRpart, "best", ret="threshold") 
auc(RocRpart) 
 
# Väljer ut observationer med sannolikheter högre än tröskelvärdet 
ProbNoShowRpart <- subset(TestNoShow, TestNoShow$PredictionRpart > 0.03123487) 
table(ProbNoShowRpart$NoShow) 
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# ---------- Conditional partitioning ---------- 
 
# ctree-modell för no shows 
library(partykit) 
FitNoShowCtree <- ctree(NoShow ~ Weekday + ExamType + PatientSex + PatientAge + 
Priority, data=TrainNoShow) 
 
# Information om modellen samt plot på beslutsträd 
FitNoShowCtree 
plot(FitNoShowCtree) 
 
# Prediktion baserat på modellen 
PredictionNoShowCtree <- predict(FitNoShowCtree, newdata = TestNoShow, type = "prob") 
PredictionNoShowCtree 
summary(PredictionNoShowCtree)  
 
# Validering av modellen med ROC-kurva och AUC 
TestNoShow$PredictionCtree <- rep(0,220) 
TestNoShow$PredictionCtree <- PredictionNoShowCtree[,2] 
 
library(AUC) 
library(pROC) 
RocCtree <- plot(roc(TestNoShow$NoShow, TestNoShow$PredictionCtree), col="gray", 
lwd=3)  
coords(RocCtree, "best", ret="threshold") 
auc(RocCtree) 
 
# Väljer ut observationer med sannolikheter högre än tröskelvärdet 
ProbNoShow <- subset(TestNoShow, TestNoShow$PredictionCtree > 0.1339286) 
table(ProbNoShow$NoShow) 
 
 
# ---------- RandomForest --------------------- 
 
# randomForest-modell för no shows 
library(randomForest) 
FitNoShowRf <- randomForest(NoShow ~  Weekday + ExamType + PatientSex + 
PatientAge + Priority, data=TrainNoShow) 
 
# Information om modellen 
print(FitNoShowRf)   
importance(FitNoShowRf) 
summary(FitNoShowRf) 
 
# Prediktion baserat på modellen 
PredictionNoShowRf= predict(FitNoShowRf, TestNoShow) 
 
# Validering av modellen genom binär förutsägelse 
summary(PredictionNoShowRf)  
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