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Kan kunstig intelligens bidra til

økte studier for kreftpasienter ?



- Kliniske studier

- Kreftpasienter

- Utfordringer i legens hverdag

- Utfordringer i pasientenes hverdag/åpenhet/tilgjengelighet

- Utfordringer for den medisinske industrien

- Kunstig intelligens

- Clinical Trial Matching 

AGENDA



- Studier som foregår på mennesker

- Undersøkelse av et legemiddel eller behandlingsmetode

- Må godkjennes av statens legemiddelverk

- Regional Etisk Kommite REK

- Målet med studier er å besvare om behandlingen

- Har effekt?

- Hvor effektiv er den?

- Er den bedre enn den eksisterende?

- Er den sikker?

Hva er kliniske studier?



Fase 1 

første utprøving på få pasienter (10 – 100) 

fokus på metabolism, tidlig effekt, toleranse

Fase 2

begrenset antall pasienter (50 – 500)

når kan medikamentet brukes, doser, effect

Fase 3

mange pasienter testes ( ofte flere tusen)

dokumentere effekt og sikkerhet

Kliniske studier



Studier er ofte internasjonale og omfatter mange land

Samarbeid mellom industri og leger på sykehus

Utøves i henhold til strenge regler og reguleringer

Gjennomføres etter en forhåndsgodkjent protokoll

Utprøving av medikamenter



Mange fordeler å delta i kliniske studier

- tilgang til nye medikamenter som enda ikke er tilgjengelig

- flere valgmuligheter av behandling, nye kombinasjoner

- nye muligheter når man ikke har respons på behandling

- bidra til framskritt for andre pasienter i samme situasjon

DELTAGELSE HAR VIST BEDRET OVERLEVELSESGEVINST

Hvorfor plage” en pasient med studier i en kritisk sykdomssituasjon?



Kliniske studier er tid – og ressurs-krevende

Planlegging og personal

Inklusjon kan ta opp til flere timer per pasient

Kriterier må gjennomgåes og evalueres

Ekstra og oppdaterte undersøkelser må gjennomføres

Studier må identifiseres og studieansvarlig kontaktes

Hva er utfordingene med utprøving av kliniske studier?



Pasienter er ofte akutt syke og må behandles etter bestemte regimer

Omfattende utredning for og under behandling

Stadig mindre tid i avdelingene og på poliklinikken – hvorfor?

Ofte vanskelig å få oversikt over aktuelle og pågående studier

Tidskrevende å finne riktig pasient til riktig studie

Studie istedenfor standard behandling krever grundig forklaring

Vanskelig å være oppdatert på ulike tumortyper og nye studier

Medisinsk kunnskap er “ferskvare” og dobles på få mnd

Leger er ikke elitemennesker – trenger støtte for å være oppdatert

Kreftlegens hverdag – lite rom for fleksibilitet



Følelse av desperasjon og kamp for livet

Intens ønske om å “bedre oddsene”

Media skriver om nye legemidler med bedret overlevelse

Media fokuserer mye på at nye medikamenter ikke godkjennes

Redsel og mistillit – finansielle spørsmål fordekt ? Transparet

prosess?

Kliniske studier – håp eller bortkastet tid og energi?

Offentlig behandling eller privat – Norge eller utland?

Noen tumortyper har få alternative- ca pancreas hjernesvulster

Pasients utfordring



Avhengig av samarbeid med leger og avdelinger

Strenge reguleringer

Studier er ressurskrevende og krever ansvarlig lege

Studier MÅ ha pasientvolum

Mange internasjonale studier “glipper” for Norge

Pasienter etterspørr studier – lang prosess

Medikamenter blir stadig dyrere og kritiseres

Legemiddelindustriens utfordringer



Logaritmer bygges basert på pasientinfo og tidligere lagret data 

Systemet trenes til å finne nye studier som passer pasienten

Studier og pasienter identifiseres på sekunder

Kriterier evalueres og vurderes umiddelbart

Oversiktlig, effektivt og tidsbesparende

Hvordan kan kunstig intelligens hjelpe studier frem?



Et AI løsning utviklet for å matche pasienter og

studier

Leser strukturet og ustrukturet pasient data

Leser studienes kriterier for inkludering

Løsningen “forstår” pasient datene og kombinerer

disse med tilgjengelige studier

Matcher pasienter med relevante studier

Clinical Trial Matching



Oversikten viser aktuelle pasienter på avdelingen og poliklinikken

Samarbeidene avdeling på andre steder

Pasienten knyttes opp mot studier Watson gjenkjenner og foreslår

Ved hjelp av AI foreslåes et utvalg av aktuelle åpne studier

Inklusjonskriteriene evalueres umiddelbart, enkelt å etterkontrollere

Pasienten og studieforslaget flyttes så til en oversiktlig dashboardfunksjon

Pasienter som blir identifisert



Pasient oversikt



Riktig diagnose-noen har flere



Watson undersøker all data på pasienten



Watson evaluerer strukturert og ustrukturert data på pasienten

Journaldata, rtg svar, blodprøver, tumorbiopsi svar

Pasientens data gjennomgåes



Watson har identifisert 21 aktuelle studier basert på pasientens data

Kriteriene for inklusjon vurderes og eventuelle bekreftelser nødvendig

markeres i rødt

Pasienten matches til aktuelle studier



Informasjon i journal velges ut og brukes i henhold til kriteriene for studiet

Watson forstår måten opplysningene er organisert på, og hva de ulike

karakteristikene i journalen representerer

Informasjon fra journal hentes av Watson



Watson foreslår studier basert på pasient karakteristika hentet fra journalen

Forslag til studier



Etter å ha valgt et studie, må kriteriene evalueres

Valg av studie



Hjelpelinjen gjør inklusjonsprosessen rask og enkel

Kriterier kontrolleres ved hjelpelinjen



Når kriterier er komplette



Når kriteriene må bekreftes eller er mangelfulle



Pdf kan overføres i journal, eller brukes i tumor board eller for kollegaer

Skaper en åpenhet og er oversiktlig for alle som er involvert i pasientens studie

Når inklusjonen er komplett og gjennomført



Listen er basert på den international studiebanken

Clinicaltrials.gov

Når studielisten er utgangspunkt for søket



Pasienter identifiseres basert på aktuelt studie

Søket etter pasienter



Tracker function



Ekskluderte pasienter er også oversiktlig



Eksempel på et pågående studie



Dashboard funcion



Watson for Clinical Trial Matching

helps identify more patients

for more trials

in less time
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Manual

Clinical

Trial Matching

 Registered Clinical Trials     Clinical Trials Identified    Eligible Patients

ENABLES HEALTH SYSTEMS TO:

1. Reduce administrative burden to 

maximize care team efficiency

2. Improve patients’ access to trials 

across cancer types and 

complexities

ENABLES ONCOLOGISTS TO:

3. Enhance individualized 

treatments with more relevant 

trial options 

Watson for Clinical Trial Matching helps identify more patients for trials 

by expediting evaluation and mining expansive data to surface relevant 

options for patients and accelerate success of clinical trial recruitment 

110
minutes1

Clinical

Trial Matching

24
minutes1

12017 ASCO Annual Meeting. Cognitive technology addressing optimal cancer clinical trial matching and protocol feasibility in a community cancer 

practice. DOI: 10.1200/JCO.2017.35.15_suppl.6501 Journal of Clinical Oncology 35, no. 15_suppl (May 2017) 6501-6501. See link in notes.



Erfaring ved bruk av CTM ved Mayo Clinic USA



Ambisjonen i Norge er å inkludere minst 15% av alle kreftpasienter i kliniske studier

Ca 5-7% blir tilbudt dette per  idag

Færre og færre internasjonale studier legge til Norge

De pasientene som blir inkludert, er ofte langtkommen syk og nytten er da mindre

Hvordan kan man motivere myndighetene og sykehus til å lage et budsjett for innovative 

løsninger, som legger til rette for å øke kliniske studier I Norge?

Avslutningsvis…..



Takk for meg


