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Sammanfattning 
 
Dagens sjukvård kan förbättras med metoder från datavetenskap.  Enligt ortopeder och 
kliniker finns det i de longitudinella data, patienter som följts många år som är viktig 
temporal information som skulle kunna identifieras och utnyttja vid beslut om en 
operation. De frågade om man kan utveckla ett program som kan identifiera de 
temporala aspekterna med hjälp av domänkunskap och information från ett svenskt 
kvalitetsregister CPUP, för patienter med cerebral pares. 
 
Efter inläsning på området och diskussioner med ortopederna runt domänkunskap 
föreslogs en lösning med fallbaserat resonemang där programmet räknar ut en 
förändringsgrad per månad för alla patienter. Under arbetet bidrog två kliniska 
experter, Hägglund och Rodby Bousquet med information om hur de resonerar inför en 
behandling. Även en visuell representation av fall som har identifierats av programmet 
skapades för att ortopeder får se hur liknande patienter utvecklas med eller utan 
operation. 
 
Ett program utvecklades vars huvudsakliga funktion var att identifiera, skapa fall från de 
tidsmässiga aspekterna och visa dem i form av värden som enskilda fall samt 
medianvärdet och motsvarande standardavvikelse. De kliniska experterna var positivt 
inställda om vad programmet visade och bekräftade att information om temporala 
aspekterna är mycket intressant inför beslutet att behandla en patient med cerebral 
pares. 
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1. Inledning 
 

Dagens sjukvård har förbättrats med metoder från datavetenskap. Den idén började redan på 

50-talet av forskare som insåg kraften i beräkningsteori efter andra världskriget. De teorier 

och prototyper som forskats fram till idag har byggt upp vägen för det kliniska 

beslutsstödsystemet [1]. 

 

Kliniska beslutsstödsystem existerar runt om i världen för olika sjukdomar. Det här kliniska 

beslutsstödsystemet som byggdes under denna forskning riktar sig mot sjukdomen cerebral 

pares och ett register för Cerebral Pares i Sverige (CPUP).  Systemet byggdes upp av en 

student med hjälp av kliniker inom CPUP, 2016. Systemet kunde identifiera liknande 

patienter mot en patient som man valde i databasen eller om man registrerade en ny patient 

[2]. Ett år senare blev systemet uppdaterat av två studenter för att hantera fler aspekter inom 

cerebral pares (huvudsakligen ålder och GMFCS skalan, se [3]. Se sektion 2.3.1 och 2.3.2 om 

aspekterna).  

 

Det här arbetet är ytterligare en uppdatering på hur man kan gå vidare med information runt 

operationer och hur man kan utnyttja de temporala aspekterna för att förbättra bedömningen 

om att utföra rätt operation. De temporala aspekterna angavs av klinikerna som medverkade i 

de tidigare arbeten som värdefull information som ska presenteras i det kliniska 

beslutsstödsystemet för att ta ett beslut om en behandling för cerebral pares. 
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Det här arbetet fokuserar på att identifiera och hämta temporala information med hjälp av 

domänkunskaper runt cerebral pares. Arbetet skulle sedan utveckla ett program som ska 

presentera relevant data för klinikerna som sedan ska ta ett beslut. Anledningen varför 

programmet inte ska presentera ett direkt beslut förklaras senare i sektionen om Sociala och 

Etiska aspekter. 

 

Frågor som kommer besvaras i arbetet: 

1. Hur kan man utnyttja den temporala informationen från CPUP för att förbättra det 

kliniska beslutsstödsystemet? 

2. Hur resonerar ortopeder om resultat efter operationer? 

3. Vad behövs det för domänkunskap för att hantera felaktig data? 

4. Hur kan man utnyttja ytterligare domänkunskap för att presentera den temporala 

informationen och hur stort värde har det för kliniker? 

5. Vad behövs det för att integrera funktionerna som presenteras i det här exjobbet med 

den tidigare versionen av det kliniska beslutsstödsystemet från 2016? 
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1.1 Terminologi 

● MySQL – Ett verktyg som man kan spara, modifiera och ta bort data i en databas 
av datatabeller. Mer information: https://www.mysql.com/ 

 
● C# - C# är ett programmeringsspråk som används för att skapa mjukvaror, spel 

m.m. Mer information: https://docs.microsoft.com/en-
us/dotnet/csharp/getting-started/introduction-to-the-csharp-language-and-the-
net-framework 

 
● Visual Studio- Visual Studio är ett verktyg skapat av Microsoft för 

programmering och exekvering av språk som C#, C++, F# m.m. Mer information: 
https://www.visualstudio.com/vs/ 

 
● Java  - Java är ett programmeringsspråk som används för att skapa mjukvaror, 

spel m.m. Mer information: http://www.oracle.com/technetwork/java/index-
138747.html 

 
● Eclipse- Eclipse är ett verktyg skapat av Oracle för programmering och 

exekvering av bland annat språket Java, C++ och PHP. Mer information: 
https://www.eclipse.org/ide/  

  

https://www.mysql.com/
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/getting-started/introduction-to-the-csharp-language-and-the-net-framework
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/getting-started/introduction-to-the-csharp-language-and-the-net-framework
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/getting-started/introduction-to-the-csharp-language-and-the-net-framework
https://www.visualstudio.com/vs/
http://www.oracle.com/technetwork/java/index-138747.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/index-138747.html
https://www.eclipse.org/ide/
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2. Bakgrund 
 

Bakgrunden sammanfattar 4 delar: 

1.1 - Om kliniska beslutsstödsystem och deras syfte. 

1.2 - Om metoder som har utnyttjats ifrån Artificiell intelligens för att bygga kliniska 

beslutsstödsystem. 

1.3 - Om sjukdomen som detta arbete riktar in sig mot och de aspekter som är viktiga 

för det här problemet. 

1.4  - Om CPUP, ett uppföljningsprogram som har ett nationellt kvalitetsregister för 

uppföljningar inom CP. De ortopediska handledarna som anges på rapportens första 

sida är både handledare och ansvariga för data i registret. 

 

2.1 Kliniskt Beslutsstödsystem (CDSS) 

 
En artikel om historia bakom kliniska beslutsstödsystem berättar om de första artiklarna om 

kliniska beslutsstödsystem som publicerades i början av 60 - talet av Ledley & Lusted [1]. 

Cirka 10 år efter artikeln, påbörjades en prototyp på Leeds Universitet i England.  Prototypen 

kallades för Leeds Abdominal Pain System och hade som uppgift att föreslå behandlingar 

utifrån symptomen för buksmärtor. Slutresultatet för systemet var lovande men när systemet 

kom utanför Englands gränser, blev resultaten sämre. Det var på grund av de skillnader på hur 

medicinsk data hanterades runt om i världen.   

 

De kliniska beslutstöd systemen har haft en tuff väg och har blivit bemötta med kritik om det 

var värt att implementeras och användas i sjukvården. Följande förändringar i samhället 

ändrade på den kritiken: 

 

● Teknikens utveckling som Internet, enklare användargränssnitt och ökad 

datoranvändning på arbetsstationerna inom sjukvården. 
● Kravet på medicinsk personal som kunskap bland mediciner, behandlingar och 

perfektion ökades. 
● Kostnad på behandling och operationer ökades.  

 

Idag existerar det kliniska beslutsstödsystem för olika sjukdomar och aspekter inom 

sjukvården. Huvudfunktionen är att hjälpa personalen utföra ett beslut genom att meddela 

personalen om varningar, behandlingar, symptom, möjliga resultat och ibland ge patientens 

tidigare historik för stöd i att fatta ett beslut om vad som behöver utföras i framtiden [1]. 
 

  



8 
 

2.2 Fallbaserat Resonemang (Case Based Reasoning (CBR)) 

 
Fallbaserat resonemang (ENG: Case Based Reasoning, CBR) algoritmen är inspirerad av 

människan och hur hen löser ett problem tidigare i sitt liv som sedan använder den 

information till att lösa liknande problem senare i sitt liv. En illustration ifrån en artikel som 

beskriver det fallbaserade resonemangets process som en cykel, betecknas som 𝑅4 [4] (Se 

Figur 1).  

 
● Första steget handlar om att hämta data från en datakälla för att skapa liknande fall. 

(Retrieve) 
● Andra steget återanvänder de fall som går att återvända till att lösa problemet. (Reuse) 
● Tredje steget resonerar runt resultatet och föreslår lösningar runt likhet bedömningen 

och om programmets huvuduppgift/problem. (Revise) 
● Sista steget handlar om att lära sig av de fallen genom spara de använda fallen till att 

lösa liknande problem i en form av databas. (Retain) 
● Sedan fortsätter till att hitta ett nytt fall, tillbaka till första steget. 

 

 

 
 

Figur 1: Detta är känt som den fallbaserade cykeln, R4 [4]. 

 

Ett system som använder av fallbaserat resonemang algoritmen skapar fall (case). Ett fall 

(ENG: Case) innehåller data med problemet, lösningen och dess resultat.  Ett fall inom 

medicinska områden, och speciellt för ett kliniskt beslutstöd system, CDSS kan bestå av 

symptom (problem), behandling (lösning) och mätning efter behandlingen (resultat). Systemet 

läser in data (patientens symtom/status), jämför det med tidigare fall (problem-lösningar) och 

identifierar de liknande fallen och återanvänder dem för att hitta en bedömning [5]. 

 

  



9 
 

2.2.1 Andra AI Metoder 

 
För att ge en bredare kontext har man även tittat på en del andra metoder inom AI som 

används för kliniska beslutsstödsystem utifrån artikeln [6]. Även en mer fördjupad förståelse 

om genetiska algoritmer och en intressant relation till fallbaserat resonemang [7]. De 

artiklarna gav en bättre förståelse om varför det fallbaserade resonemanget är bättre anpassat 

till det här arbetet än de andra metoderna från AI. 

 

● Utifrån den sammanfattade artikeln [6] om medicinska system förekommer det att 

regelbaserade system är system som utför sin beräkning av ett passande beslut med 

regler. Ett känt problem för regelbaserade system är att man behöver bygga en 

komplett domänmodell med regler vilket i många fall är mycket svårt och tar lång tid 

för experter. Systemen kan lätt bli flera tusen regler, och om en enda regel är fel så 

kan man inte längre lita på systemet då en regel kan påverka alla resultat. Att hålla en 

stor regel mängd konsistent och uppdaterad är mycket svårt. Om man då ska hantera 

förändring och tid genom uppdateringar kommer det regelbaserade systemet 

komplexitet öka [6]. 
 

● Utifrån den sammanfattade artikeln [6] om medicinska system förekommer det att 

Artificial Neural Network (ANN) ofta används för att bland annat identifiera 

lymfkörtlar, utföra diagnostisering av diabetes och uträkning av sannolikhetsvärde för 

överlevnad genom att den tränas upp till att känna igen ett mönster som indikerar ett 

beslut/resultat. De har då tränats upp med en stor mängd data av värden men 

problemet är att ANN inte är transparent. ANNs typ av resultat brukar kallas “Black 

Box” och kan inte ge en förklaring varför de kommit fram till ett visst resultat vilket i 

många kliniska tillämpningar inte visat sig uppskattat av kliniker. Detta skulle vara ett 

problem eftersom klinikerna vill veta hur de har resonerats fram och vad för data som 

har använts för att identifiera likheter [6]. 
 

● I en artikel om genetiska algoritmer framstår det att fallbaserade resonemang och GA 

kan kompensera varandra med deras svagheter och styrkor. Likheten mellan genetiska 

algoritmer och fall baserat resonemang (CBR) är att utföra sin funktion i systemet där 

en låg nivå av domänkunskap används men skillnaden är att GA behöver regler för att 

bedöma likheten gentemot CBR som kan utföra en likhetsbedömning. CBR är dålig på 

att hämta data jämfört med GA som är byggd för att utföra sökning och urval. Artikeln 

visade att med en kombination mellan GA och CBR, kunde CBR hanterar fallbaserade 

resonemanget medan GA kunde hantera sökningen. Artikeln avslutade med att 

presentera resultatet av undersökningen som visade en förbättrad likhetsbedömning 

med fall både i prestanda och intelligens [7].    
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En sammanfattning runt varför de andra metoderna uteslöts: 

 

● Programmet ska hantera temporal information. Det utesluter regelbaserat system och 

Artificial Neural Network (ANN) eftersom det inte är lika lätt att utföra den typen av 

implementation och skulle krävas mer tid än vad som behövs. 
 

● Det var bestämt redan i de föregående arbetena att fallbaserat resonemang är det bästa 

valet för att hantera den här uppgiften. Enboms anledning varför fallbaserat 

resonemang användes var flexibiliteten och att en stor del av data är bäst tillämpat för 

att använda fallbaserat resonemang [2].  
 

● Genetiska algoritmer presenteras som en möjlighet för att uppgradera det kliniska 

beslutstöd systemet som byggs ifrån det här arbetet om det förekommer mer data så att 

systemet behöver förbättras. Artikeln om att kombinera fallbaserat resonemang och 

genetiska algoritmer bekräftade sina teorier med att presentera resultatet av 

undersökningen som visade en öka likhetsbedömning med fall [7].  Enbom berättade 

anledning varför genetiska algoritmer inte användes i början av projektet. Enbom 

ansåg att det fanns tillräckligt med data för enbart utföra fallbaserat resonemang 

[102,103]. 
 

2.3 Cerebral Pares (CP) 

 
Varje år drabbas födda barn av hjärnskadan cerebral pares men sjukdomen upptäcks inte 

förrän att den har utvecklats under två år. De som har blivit drabbad av cerebral pares 

utvecklar en ojämn muskelbalans av starka och svaga muskler runt olika leder på kroppen. 

Det kan utveckla svårigheter som spasticitet (ökad muskelspänning) vilket leder till ledstelhet 

eller värre fall som höftluxation (höften går ur led) eller skolios (sned rygg) [8].  

Cerebral pares involverar en del behandlingar som fysioterapi, ortopediska operationer och 

injektioner av ett medel vid namn botulinumtoxin (BxA). Ett uppföljningsformulär från 

CPUPs hemsida för fysioterapeuter har använts för att hitta intressanta områden inom cerebral 

pares som kopplas till beslut av en operation eller behandling [9]. (Se Sektion 2.4 Om CPUP) 

 

2.3.1 Åldern 

 
Enligt föräldra informationen från CPUPs hemsida (www.cpup.se), utförs undersökningar för 

barn upp till 6 år ungefär två gånger per år, därefter sker undersökningar varje eller vartannat 

år och sedan glesare när patienten blir äldre [10]. Åldern har en påverkan på andra aspekter på 

hur bedömningen utförs av fysioterapeuten. På hemsidan förekommer det olika kategorier för 

barn och vuxna, det här exjobbet fokuserade mest på barn. Åldern hanterades av Eriksson-

Falk och Frenning mot att inom barngrupper (patienter under 18 år) förekommer det olika 

bedömningar för till exempel som GMFCS skalan [11]. 

  

http://www.cpup.se/


11 
 

2.3.2 GMFCS Skalan 

 
Utifrån en manual för fysioterapeuter och hur de ska bedöma patienten kunde man identifiera 

en aspekt som kallas för Gross Motor Function Classification System (GMFCS) [9].  

 

En svensk beskrivning för GMFCS berättar att GMFCS används inom de undersökningar som 

utförs av fysioterapeuter för ange ett värde på patientens rörlighetsförmåga [11]. Utifrån 

beskrivningen berättar den om GMFCS skalan som information om de fem nivåerna (Se 

Tabell 1).  

 
Tabell 1: Betecknar de olika nivåerna av GMFCS och hur fysioterapeuten bedömer patientens förmåga att 

förflytta sig. Informationen kan hittas i ref [11]. 

Skala Beskrivning 

Nivå 1 (Betecknas med Romersk ettan, Ⅰ) Funktionen/rörligheten fungerar normalt. 

Nivå 2 (Betecknas med Romersk två, ⅠⅠ) Funktionen/rörligheten fungerar men med begränsningar. 

Nivå 3 (Betecknas med Romersk trea, ⅠⅠⅠ) Funktionen/rörligheten fungerar men med ett hjälpmedel. 

Nivå 4 (Betecknas med Romersk fyra, Ⅳ) Begränsad förflyttning, kräver eldriven förflyttning. 

Nivå 5 (Betecknas med Romersk femma, Ⅴ) Manuell förflyttning i rullstol utav patienten eller närstående. 
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2.3.3 Mätning av rörlighet för foten (Dorsalflexion) 

 
Utifrån en manual för fysioterapeuter när de ska undersöka foten på en patient med cerebral 

pares förekommer det två typer av värden som registreras: grader (Dorsalflexion) och 

spasticitet (Plantarflexion, se 2.3.4) [12]. 

 

Mätning av fotens rörelse vinkel sker genom att patienten ligger på rygg med knäet i två olika 

positioner, då knäet är sträckt eller böjt (Se Bild 2). Två olika typer av mätningar sker för 

fotens rörelse vinkel [12]: 

 
● En mätning då barnet sträcker ut sitt knä. 
● En mätning då barnet böjer sitt knä.  

 
Mätningarna utförs på varje fot för varje knä position. Det indikerar att fysioterapeuten 

registrerar max 4 mätvärden totalt för varje patient, graderna varierar runt -70 till 70 grader 

utifrån det data som har granskats i CPUPs dataregister.  

 

 
Figur 2: En bild från CPUPs manual för dorsalflexion mätningar på barn, som man kan se ligger barnet på 

rygg med benet i luften. Strecken visar vinkeln på foten [12]. 
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2.3.4 Mätning av spasticitet för foten och Ashworth skalan (Plantarflexion) 

 
Plantarflexion är den andra mätningen som utförs under ett besök hos fysioterapeuten. Samma 

manual för fysioterapeut nämner att mätningen mäter muskelspänningen/spasticitet i 

vadmuskeln (Plantarflexion) [12].  Fysioterapeuten ber barnet lägga sig på rygg och sedan 

böjer fysioterapeuten foten mot sig för att mätta den högsta muskelspänningen i vadmuskeln. 

Muskelspänningen registreras inte som gradtal utan ett värde i en skala som går mellan 1 till 

4. Skalan förekommer i två versioner: 

 

● En version betecknas som Ashworth som har en skala mellan 1 - 4.  
● Den andra versionen betecknas som modifierad Ashworth (ENG: Modified 

Ashworth) som har fem värden, 1 - 4 och ett speciellt värde som betecknas som +1, ett 

värde mellan 1 och 2. (Se Tabell 2) 
 

CPUP registrerar sina värden i modifierad Ashworth skala (ENG: Modified Ashworth). 

 
Tabell 2: Plantarflexion beskriver inte vinkeln utan muskeltonus, muskelspänningar vilket kopplar till patientens 

förmåga [12]. 

 

Värde Betydelse 

0 Ingen förhöjning av muskeltonus 

1 Lätt muskelspänning under rörelse banan i mätningen. 

+1 Högre spänning än 1 men mindre än 2 under rörelse banan i mätningen. 

 
+1 är det som skiljer sig ifrån Ashworth scale och modified Ashworth scale. 

2 Hög muskelspänning men rörelsen är fortfarande lätt att utföra under rörelsebanan i mätningen. 

3 Högsta nivån av muskelspänning då mätningen går att utföra. 

4 Stelhet vid flexion eller extension av foten. 
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2.3.5 Behandlingar och Operationer 

 
Patienter med cerebral pares kan genomgå flera olika behandlingar. Behandlingarna varierar 

från olika operationer som riktar sig mot muskler, leder eller rekonstruktion till behandlingar 

som fotledsortos och andra hjälpmedel. Den här aspekten är huvudområdet i arbetet och att 

börja med hitta de mest frekventa operationerna utifrån de data som man får ifrån CPUP.  

Under arbetets gång kommer man ställa frågan till Rodby Bousquet och Hägglund vad 
operationen ger för förväntad effekt efter operationen. Behandlingar och operationer som 

har undersökts utifrån fysioterapeut enkäten [9] om cerebral pares: 

 
Fotledsortos (AFO) 
 
Fotledsortos är den mest vanliga behandling för patienter vars cerebral pares påverkar 
underben och fot. Fotledsortos är designad för olika mål som förbättra rörelseförmågan 
och förebygga eller behandla muskelproblem. En undersökning om fotledsortosers 
påverkan på GMFCS skalan kan läsas mer i sektionen ”Tidigare/Relaterande arbeten” 
[3]. 
 
Subtalar arthrodesis ingreppet 
 
Subtalar Arthrodesis är den vanligaste fot operationen för fot missbildningen, plattfothet [14]. 

Operationen görs för att stabilisera foten och underlätta gångförmågan. I uppföljningsenkäten 

för fysioterapeuter registreras både plattfothet som sant eller falskt värden i bockningsrutor 

tillsammans med information om ett subtalar arthrodesis ingreppet har utförts [9]. 

 
Akilles Hälsene- förlängning/förkortning  
 

Enligt artikel [15] är de mest vanligaste problemen runt fotleden för patienter med 
Cerebral Pares är missbildningar som resulterar i problem för gång och stå förmåga för 
patienter. Utöver behandlingar som fotleds otros och subtalar arthodesis ingreppet finns 
operationen akilleshälsene förlängning/förkortning som en möjlig behandling.  
akilleshälsene förlängning/förkortning är en operation som utförs på hälsenan.  
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2.4 Cerebral Pares Uppföljningsprogram (CPUP) 

 

CPUP har en hemsida [8] där existerar information om cerebral pares och om CPUP.  
CPUP står för Cerebral Pares Uppföljningsprogram (CPUP) och grundades i början av 
90-talet som ett samarbetsprojekt för människor med cerebral pares.  

Deras huvudmål var att upptäcka tidiga symptomen inom cerebral pares innan det 
uppstår problem som höftluxation (höften går av), saknad förmåga att röra sig och 
andra komplikationer. Att upptäcka och tidigt ge rätt behandling är väldigt viktig och 
kan resultera i ett bättre fortsatt liv för patienter med cerebral pares. CPUP existerar 
även i Norge, Danmark, Skottland, Island och Australien för samma syfte. 

Under sin tid har CPUP redovisat en ökning av förbättrad kommunikation mellan deltagare, 

familjer och alla yrkesgrupper. Det resulterade att CPUP blev bedömt som Sveriges nationella 

kvalitetsregister. CPUP är ett register som innehåller undersökningar från fysioterapeuter, 

arbetsterapeuter och ortopeder. Data från registret kommer användas för att identifiera 

temporala aspekter och domänkunskap som kan förbättra beslutet om en operation.  
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3. Tidigare arbeten/litteraturöversikt 
 
MyCIN är ett tidigare relaterat kliniskt beslutsstödsystem som utvecklades 1989 av en 
grupp forskare som leddes av Shortliffe, känd som fadern till kliniska beslutsstödsystem 
[3].  
MyCINs huvudfunktion var att identifiera och föreslå en passande behandling eller 
operation utifrån patientens nuvarande symptom för infektioner. Användaren angav 
patientens värden från sjukvårdshistoriken. MyCIN använde sedan ett set av regler för 
att bedöma om patienten hade en infektion. Reglerna konstruerades med hjälp av råd 
från experter och kliniker. Problemet med MyCin var att det regelbaserade 
resonemanget gjorde det svårt att anpassa till nya vårdplaner och uppdateringar 
eftersom ny implementation i systemet behövde utföras. Systemet användes aldrig för 
medicinskt syfte, men dess konstruktion gav en bra vägledning fram till en del forskning 
inom kunskaps baserade system som man kan säga är en utveckling av MyCin.  
 
MyCin blev en modell för flera kliniska beslutsstödsystem. Man ansåg att deras 
hantering med ett set av regler, från experter inom området, kunde appliceras för att 
bygga domänkunskap mot informations hantering.  
 
Det kliniska beslutsstödsystemet mot cerebral pares med fallbaserat resonemang  
grundades av Enbom, en student på Mälardalens högskola, Sverige [2]. Enboms arbete 
handlade om att bygga ett program som samlar in en mängd av de mest relevanta 
patienterna mot en patient som man kunde välja ifrån databasen eller skapa själv i ett 
gränssnitt. Det kliniska beslutstöd systemet granskade antalet patienter och undersökte 
hur många patienter som hade liknande värden för ålder, GMFCS värde, dorsalflexion 
mätningsvärden och plantarflexion mätningsvärden. 
Ett år senare utvecklades uppdateringar på Enboms program, som involverade en mer 
detaljerad likhetsbedömning mot bland annat ålder och GMFCS skalan, av Eriksson-Falk 
och Frenning, två studenter på Mälardalens högskola [2]. Eriksson-Falk och Frenning 
programmerade ytterligare funktioner till likhets bedömningen mot om patienten 
använder stöd och andra hjälpmedel som fotledsortos (ENG: Ankle-fot Ortos, AFO) i 
vardagen. 
 
Det som aldrig blev behandlat utifrån deras version är information runt om fall för 
beslutet om en operation. Det här arbetet kommer att utveckla de delar som inte 
behandlades i deras version. 
 
Skriftliga undersökningar och sjukvårdsstatistik som utförs för att bedöma om en 
behandling eller operationen är relevant görs genom beräkna värden som medelvärde 
och standardavvikelse bland en stor mängd av liknande patienter.  
 
En relaterade artikel inom sjukvårds statistik handlar om en undersökning på 
fotledsortoser mot cerebral pares och om de uppfyller sitt mål [13]. Undersökningen 
hade en mängd på cirka 2200 patienter med cerebral pares. Undersökningen gick ut på 
att identifiera resultatet på aspekter som GMFCS och dorsalflexionen för olika åldrar 
mellan 2 till 18 år samt kön av patienter. Resultatet och slutsatserna drogs att utav 75 % 
av de patienterna uppfyllde sitt mål med att använda fotledsortos för att förbättra 
rörligheten (dorsalflexion) och förmåga att gå utan några problem. Detta indikerar att 
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genom använda fotledsortos finns det en chans att patienten inte behöver genomgå en 
operation som kostar betydligt mer än en fotledsortos. 
 
Artikeln gav en lätt förståelse om hur undersökningar och presentation av data fungerar 
i den medicinska världen. Artikeln involverar behandlingens relevans för om man ska 
operera eller om man ska applicera en fotledsortos. Resultatet visade vilka grupper av 
patienter inom GMFCS skalan som uppfyllde sitt mål. Det är något som måste 
implementeras in i det kliniska beslutstöd systemet om det förekommer i CPUP data om 
patienten använder fotledsortos. 
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4. Frågeställning 
 
Problemet är riktat mot hur man tar hänsyn till variationer över tiden på patientens tillstånd 

vid en likhetsbedömning. Variationen är förändringen på fot vinkeln utifrån 
dorsalflexionen mätning och plantarflexion mätningar i en mängd av liknande patienter. 
Exempelvis, om förändringen på rörligheten av en fot är negativ för en patient innan 
operationen. Sedan genomgår patienten operationen och får en stadigare förändring, 
närmare en positiv förändring. Kan man motivera det med att klinikerna ser ett stort 
värde i de data som relaterar till temporal information? 
 
Forskningsfrågor som kommer besvaras: 
 

1. Hur hanterar man domänkunskap i ett kliniskt beslutsstödsystem baserat på 

kvalitetsregistret (CPUP)? 

 
2. Vilka temporala aspekter kan identifieras och hanteras i ett kliniskt 

beslutsstödsystem? 

 
3. Hur presenteras den temporala informationen för kliniker? 
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5 Metod 

5.1 Litteraturgranskning och informationsgranskning 

 
Litteraturgranskningen omfattar arbetets första steg om att samla in relaterad kunskap 
för problemlösningen både genom läsning av artiklar om Cerebral Pares, kliniska 
beslutstöd system och artificel intelligens. Artiklar om Cerebral Pares kommer använda 
för att bygga frågor som kommer användas mer i intervju metoden. 
 
Den information från de filer ifrån CPUPs databas kommer undersökas för att granska 
patientdata, om registrets struktur och för att identifiera de mest frekventa 
operationerna. Man kommer granska efter de mest frekventa operationerna för att 
identifiera de/den mest viktigaste temporala aspekten 

5.2 Intervju 

Intervju kommer utföras i arbetet för att presentera de frågor man har skapat av 
litteraturgranskningen. Intervjun kommer handla om att få svar på hur de tänker och 
resonerar runt domän kunskapen och de temporala aspekterna. Frågorna ska relaterar 
till hur de tänker runt de data som förekommer i registret och hur de resonerar för ett 
beslut om en operation. 
De två ortopederna är specialiserade experter inom cerebral pares, Rodby Bousquet och 
Hägglund som har godkänt användandet av deras namn och att bli citerad i rapporten. 
Deras svar på frågorna kommer användas för att utveckla ett program om hur kliniker 
resonerar mot temporala aspekter och kring förändringar i grader (dorsalflexion) och 
spasticiteten/muskeltonus (plantarflexion) efter en operation. Kanaler som Skype, 
telefon och e-post kommer användas för att kommunicera med Rodby Bousquet och 
Hägglund. 

5.3 Design och Implementation 

Metoden som kommer användas för att designa programmets funktioner heter Unified 
Modelling Language (UML). Det handlar om att skapa flödesdiagram för att 
representera funktionernas kommunikation med varandra och klassdiagram för en 
överblick vad en klass behöver innehålla och vilka metoder som ska tillhöra rätt klass. 
 
Implementationen inleds med att fråga Eriksson-Falk och Frenning [3], om deras 
version av programmet och en kopia av deras databas. Programmet kommer 
undersökas genom testning och körning för att avgöra om det går att utföra arbetet med 
programmet som skapades i Java med verktyget Eclipse. Om det uppstår tekniska fel 
med deras version som leder till att testning och implementation försvåras, kommer 
man byta till att utveckla programmet i programmeringsspråket C# med verktyget 
Visual Studio. 
 
Databasen kommer undersökas i programmet MySQL efter ett beslut om det behöver 
uppdateras eller inte. Om man behöver uppdatera den, behöver man undersöka den 
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databas struktur som existerar i den tidigare version av databasen och införa de data 
som är mest relevant till det här programmet.  

5.4 Expertutvärdering - Presentation för ortopederna 

Efter att stora delar av programmet har utvecklats, kommer man utföra en 
expertutvärdering. Man kommer bygga upp ett mängd av frågor som kretsar runt 
programmets hantering av informationen och vad de kliniska experterna Rodby-
Bousquet och Hägglund anser om programmets funktioner.  Man kommer presentera 
programmet via körning och den information i separata filer som skapas med hjälp av  
program som Word eller Excel. Utvärderingen utförs för att presentera programmet 
inför Hägglund och Rodby-Bousquet för att få ytterligare svar på domänkunskap och 
deras åsikter om informationen som programmet presenterar. 
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6. Etik och Samhälleliga aspekter  
 
Enligt CPUP är de patienter som förekommer i den utlämnade filen avidentifierade. 
Avidentifierade betyder att inga namn, personnummer eller annan information som kan 
identifiera en person förekommer i registret. Enligt sekretesslagarna som meddelas i det 
nationella kvalitetsregistret CPUP ska ingen information eller resultat som bygger på 
CPUP att bli publicerad utan tillstånd från registeransvariga, delvis säga Hägglund och 
Rodby Bousquet [16].  
 
En fråga ställdes till Hägglund och Rodby Bousquet om att få ett godkännande om 
använda deras namn i rapporten. Hägglund och Rodby Bousquet godkände att deras 
namn finns i rapporten. 
 
Kliniska beslutstöd systemets funktion ska inte användas som ett beslut.  
H. Shortliffe menar att kliniska beslutsstödsystem fortfarande är underlägsna i 
jämförelse med människans tänkande. Ett kliniskt beslutsstödsystem ska fungera som 
att ge beslutstöd till kliniker [3].  Ett kliniska beslutsystem som använder en databas 
med patienter har alltid en opålitlig mängd med data. Om databasen uppdateras till en 
nyare version eller om administratören bestämmer att modifikationer behövs för 
databasen måste det kopplade kliniska beslutstöd systemet anpassas efter dessa 
modifikationer. Om inte kan systemet ge opålitlig eller riskabel information. Om 
klinikerna använder den information kommer de förmodligen förstå att besluten är 
felaktiga och opålitliga. I värsta fall används den opålitliga informationen som resulterar 
i en förlust av en människans liv. 
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7. Problemlösningen 
 
Problemlösningen delas upp i två bitar: 
 

● Del 7.1 - Handlar om undersökning av CPUP data, presentation för klinikerna 

med grafer för att se hur grad- (dorsalflexion) och spasticitet (plantarflexion) 

ändringen kan se ut för en patient med cerebral pares. 

 

● Del 7.2 - Handlar om implementationen av funktioner för att hämta patienterna, 

skapa fall från relevant information och jämföra samt sammanställa värdena på 

fallen med den domänkunskap som samlades i 7.1.  

 

7.1 Undersökning av CPUP Data 

 
CPUP data levererades i tre filer:  
 

● En fil för fysioterapeutundersökningar av barn. 

● En fil med samling av operations historik 

● En fil för fysioterapeutundersökningar av vuxna. 

 
Arbetet fokuserar på barn därför använder man enbart filen med 
fysioterapeutundersökningar av barn och filen med operationshistorik. Man började 
med att hitta 6 stycken patienter för att illustrera värdena för grader (dorsalflexion) och 
spasticitet (plantarflexion) i Excel ur filen om fysioterapeutundersökningar av barn. De 
6 patienterna skulle uppfylla följande kriterier: 
 

● Alla patienter måste ha mätningar upp till 18 år. 

● Alla patienter måste ha genomgått en operation 

● Alla patienter måste ha en “nästan” fullständig registrering av grader 

(dorsalflexion) och spasticitet (plantarflexion), inga värden får saknas. 

 
Endast en patient presenteras i rapporten, denne kommer nämnas som Patient X. 
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7.1.1 Illustrering av värden för grad rörelse (Dorsalflexion mätningarna) 

 
Rörelse vinkel mäts och registreras för på både höger och vänster fot för två typer av 
mätningar, dorsiflexion med böjt- och sträckt knä. Enligt Rodby Bousquet anser att de 
fyra kurvorna ser normala ut för patienter med cerebral pares (Graf 1).  
 

 
Graf 1: Denna graf sammanfattar förändringen på de olika mätningar för Patient X. Tre operationer har 
utförts för denna patient, alla tre ligger inom intervallet för patientens mätning historik. 
 
Det som är intressant är förändringen mellan 12.5 år och 13.8 år. En möjlig förklaring är 
att fysioterapeuten inte mätte graderna vid 13.8 år och skrev in en 0 istället, vilket i så 
fall är ett problem. Genom att använda en formel för att beräkna derivatan kan man se 
hur förändringen ser ut (Se Formel 1) 
 
Formel 1: Beräkna derivatan för en dorsalflexion mätningen. 

 

 
 
Det ger en försämring på 1.6 grader per månad från 12.5 år fram till 13.8 år. Det 
efterfrågades efter ett rimligt intervall för hantering av grader . Klinikerna (Rodby 
Bousquet och Hägglund) föreslog att följande intervall kunde användas för att 
identifiera  de data som är standard: 
 

● Rimlig intervall för gradtal, -60 < f(x) < 60 grader 

● Rimlig intervall för grad förändring, -3.5 < f’(x) < 3.5 
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7.1.2 Illustrering av värden för spasticitet (Plantarflexion mätningar) 

 
Spasticitet mäts och registreras för på både höger och vänster fot. Grafen nedanför visar 
mätningar som har utförts på patientens spasticitet (Graf 2). Man frågade Hägglund och 
Rodby Bousquet hur man representerade +1 som förändring av spasticitet. Rodby 
Bousquet höll med om att använda 1.5 för att representera +1. Hägglund föreslog att +1 
och 1 kunde båda representeras av 1 eftersom det är oklart om +1 verkligen är mer än 1. 
I slutändan blev det att 1 och +1 blir representerad som 1 eftersom det är lättare att 
senare representera det som en förändring. 
 

 
Graf 2: Visar Patient X mätningshistorik över hens förändring i spasticitet. Man kan se verkar patientens 
spasticitet upp mot 18 år 
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7.1.3 Operationer och Mätningarna  

 
Man var också tvungen att identifiera de mest relevanta operationerna inom cerebral 
pares. Det som utfördes var en snabb sökning på alla koder för operationerna som 
förekom i cerebral pares registret genom att utnyttja Excels sökfunktion. En operations 
kod är betecknad i registret med en kombination av bokstäver och nummer: 
 

XXXYY - X representerar en stor bokstav och Y representerar en siffra 
mellan 0 - 9. 

 
För att identifiera koder för operationerna utnyttjade man en hemsidan, “En Lathund för 
Ortopeder” [18]. Med hjälp av sökfunktionen på hemsidan kunde man lätt identifiera 
operationerna som kopplades till cerebral pares och foten. I sökfunktionen kunde man 
välja område och typ av operation. Man valde området foten och sedan utfördes det en 
sökning av operationer i registret. Sökningen gjordes enkel genom att skriva upp alla 
operationer i ett Excell dokument och utföra en efter en avbokning för söka på enbart 
bokstäverna i CPUP. Det identifierades och filtrerades ner till 7 mest frekventa 
operationer (Se Tabell 3).  
 
Tabell 3: Tabellen beskriver kortfattat om de 7 mest relevanta operationerna  och hur hög frekvens de hade i 
CPUP registret. OBS! Det här utfördes enbart efter CPUPs Excelfiler, det är inget riktigt bevis på de 
mest frekventa operationerna inom Cerebral Pares. 

Kod Namn/Beskrivnin
g 

Typ Total
t 

Frekvens i 
procent av 
812 
operationer 

Frekvens i procent 
av 1838 opererade 
patienter 

NHL69 Öppen achilles 
förlängning / Tenodes, 
förkortning, förlänga 

Muskler/ 
Tenotomi 

360 ≈44,33 %  ≈52,55% 

NHG99  Övrig op underben-fot Rekonstrukti
ons OP/ 
Artrodes 
(Grice) - 
steloperatio
ner 

91 ≈11,21 % ≈9,02 % 

SDR  Spasticitetsr
educerande 
behandlinga
r  
SDR är mer 
av en 
behandling 
än en 
operation. 

67 ≈8,25 % ≈14,58 % 
 

NHL89  Split tib ant 
transferering 

Muskler/ 
Tenotomi 

49 ≈6,03 % ≈4,17 % 

NHK55 Kalkaneusosteotomi Ben 
Operationer 

47 ≈5,79 % ≈6,48% 
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/ Ostomi 
operationer 

NHL79 Tib post 
förlängning/Excision 
av sena 

Muskler/ 
Tenotomi 

41 ≈5,05 % ≈3,93 % 
 
 

NHG39  Subtalar artrodes, 
Grice 

Rekonstruk 
OP/ Artrodes 
(Grice) - 
steloperatio
ner 

37 ≈4,56 % ≈5,55 % 
 

 Baklofenpump in Spasticitetsr
educerande 
behandlinga
r 

32 
 
 

≈3,94 
 
 

≈ 0,02 % 

 Baklofenpump just Spasticitetsr
educerande 
behandlinga
r  

27 
 

≈3,32 ≈ 0,014 % 

NHK57 Mellanfots Osteotomi Ben 
Operationer 
/ Ostomi 
operationer 

19 ≈2,34 % ≈1,85 % 
 

NHL39  Tendotomi av 
muskulus perineus och 
longus 

Muskler/ 
Tenotomi 

15 ≈1,85 % ≈1,85 % 
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7.1.4 Relationen mellan grader, spasticitet och operationer. 

 
Man undersökte patient X om hen hade genomgått en av de 7 operationerna. Det visade 
sig att patient X hade genomgått tre operationer som alla betecknades med NHG39, 
Subtalar Athrodesis ingreppet. Man presenterade samma graf om förändringen på 
fotens rörelse vinkel för klinikerna med markering när operationen utfördes (Se Graf 3). 
 

 
Graf 3: I grafen indikerar de lila strecken, att en operation har genomförts och det identifieras tre 
operationer som genomförts, Patient X har genomgått mest operationer utav de 6 patienter. 
 
Rodby Bousquet berättade om varför grafen visade bra värden för patienten och vad för 
resultat på rörelse vinkeln (dorsalflexion mätningar) och spasticiteten (plantarflexion 
mätningar) som ortopederna förväntar av operationerna. Den intressanta detaljen är att 
resultatet inte behöver anses ha en positiv riktning för att vara ett bra resultat utifrån 
operationen. Rodby Bousquet berättade att man kunde gruppera operationerna som 
ovan men man kunde även gruppera dess resultat (Se Tabell 4). 
 
Tabell 4: Den tabellen är från den förra med en ny kolumn som sammanfattar förväntat resultat utifrån 
Rodby Bousquet. 

Operationsk
oder 

Typ Förväntat Resultat från Rodby Bousquet 

NHL69 
NHL89 
NHL79  
NHL39 

Muskler/ Tenotomi “Mjukdelskirurgi förväntas öka fotledsrörlighet 
(dorsalflexion i grader). Hälseneförlängning är 
det vanligaste ingreppet och det som har direkt 
mål att öka fotledsrörlighet (dorsalflexion).” 

NHG99  
NHG39 

Rekonstruk OP/ Artrodes (Grice) – 
steloperationer 

“Förväntas snarare minska fotledsrörlighet 
(dorsalflexion i grader)” 

NHK55 
NHK57 

Ben Operationer / Ostomi operationer “Görs ofta för att få foten i ett bättre läge (inget 
givet utfall på rörlighet)” 
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Existerar 
inte 

Spasticitetsreducerande behandlingar 
som  
SDR, bakloftenpump in, baklofenpump 
just 

“Påverkar inte fotledsrörlighet primärt utan 
förväntas reducera spasticitet (Ashworth 0-4) 
och kan därigenom sekundärt ge bättre 
rörlighet.” 

 

 

7.2 Implementation 

 
Man frågade efter den senaste versionen av det kliniska beslutsstödsystemet som 
gjordes våren, 2017 [3]. Resurserna som levererades var den tidigare versionen, en 
kopia av MySQL databasen och instruktioner om hur man sätter upp programmet i 
programmet Eclipse. Koden för det kliniska beslutsstödsystemet är skriven i Java med 
verktyget Eclipse. 
 
Ett antal problem uppstod vid körning av Eriksson-Falk och Frennings [3] version med 
gränssnittet. Man böt till att utföra uppgiften med C# i verktyget Visual Studio för att 
det var inget som krävdes att utveckla på deras version och inte tappa tillräckligt med 
värdefull tid.  (Se mer i sektion 9.1 Problem och Begränsningar.) 

7.2.1 Skapandet av databasen med MySQL 

 
MySQL databasen av Eriksson-Falk och Frenning [3] kunde lätt hanteras och undersökas 
med verktyget MySQL. I detta exjobb skapades en databas på en lokal server, dvs. en 
server som körs utan internet anslutning. Eriksson-Falk och Frennings databas bestod 
av 12 tabeller med data som innehöll information om: 
 

● Botulinum Behandlingar 

● Patientinformation 

● Färghantering för funktioner av programmet 

● Undersökningar om när patienten genomgick undersökning och om värdena för 

dorsal, plantar och GMFCS mätningarna. 

● 4 tabeller om AFO (fotledsortos, ENG: Ankle-fot ortos) och KAFO (Knäledsortos, 

ENG: Kneel Ankle Foot Ortos). 

● Om ståhjälpmedel 

● Om symptom inom Cerebral Pares. 

● Om behandlingar som patienten genomgått. 
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Det var inte bara problem med Eriksson-Falk och Frennings version av programmet 
utan även deras databas. Databasen innehöll  mindre information om operationer än 
den information som förekom i Excel filerna. Detta hade en stor betydelse för 
undersökningarna mot operationerna. Det blev mer klart när en lätt jämförelse för att 
identifiera operationerna kördes på Eriksson-Falk och Frennings version av databasen 
(Se Tabell 5).  
 
Tabell 5: Detta utfördes genom undersöka mysql.treatment tabellen från Eriksson-Fal och Frennings 
databas version. Resultatet jämfördes med den sammanställning som gjordes i Excel filerna. 

Bokstavskod Typ Operatio
ner 

Frekvens i Excel filerna Fall I Eriksson-Fal 
och Frennings 
mySQL Databas 

NHL Muskler/ Tenotomi NHL69, 
NHL89,
NHL79, 
NHL39 

59,23 % 
 

12.5% 
 

NHG Rekonstruk OP/ 
Artrodes (Grice) - 
steloperationer 

NHG99, 
NHG39,   

16,30 % 
 

0 
 
 

NHK Ben Operationer / 
Ostomi 
operationer 

NHK55, 
NHK57 

8,40 % 
 

0 
 

Finns inte Spasticitetsreducer
ande behandlingar  

SDR, 
baklofen
pump in, 
baklofen
pump 
just 

16,05 % 
 

87.5 % 
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Det bestämdes att det bästa steget var att skapa en egen databas som liknade Eriksson-
Falk och Frennings databas med de senaste Excel filerna som levererades för det här 
exjobbet. Två tabeller (Tabell 6 och Tabell 7) behövde skapas utifrån Excel dokumentet 
i databasen och en ytterligare tabell (Tabell 8) skapades för sparandet av de temporala 
aspekterna.( Mer om det i sektionerna 7.2.3.1- Operationsfall Klassen och 7.2.4 - 
Analys funktionen) 
 
Tabell 6: Databas tabellen för Undersökning data. 

Namn ChildI
D 

Kon Birth
date 

Exam
inatio
n_Dat
e 

Exam
inatio
n_Age 

Plant
ar_L 

Plant
ar_R 

Dorsa
lflex_
Bojd_
L 

Dorsa
lflex_
Bojd_
R 

Dorsa
lflex_
Rak_L 

Dorsa
lflex_
Rak_R 

Datat
yp 

int string string string doubl
e 

string string int int int int 

 
Tabell 7: Databas tabellen för Operations data. 

Namn ChildID Kon Op_Date Age_At_O
P 

OP_Sok_
kod 

OP_Right OP_Left Annan 

Datatyp int string string double text int int string 

 
Tabell 8:  Databas tabellen för Operationsfalls data (Introduceras mer i sektion 7.2.3.1 ) 

Namn Patient 
ID 

minAge derivation_
Dorsal_Fle_
L 

derivation_
Dorsal_Fle_
R 

derivation_
Dorsal_Ext
_L 

derivation_
Dorsal_Ext_
R 

maxAge Foot 

Datat
yp 

int double double Double double Double double string 
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7.2.2 Implementation av SQL Funktionen 

 
För kontakt med MySQL databasen behövde man en klass som hämtade data och 
samlade in data i tre ytterligare klasser. Klassen kallades för MySqlManager. 
 

● MySqlManager.cs - MySqlManager sköter de mesta av en kommunikation mellan 
programmet och MySQL databasen. Klassen innehåller funktioner för att ansluta, 
hämta data, spara operations fall (Mer om i sektion 7.2.3.1) och stänga av 
anslutningen mellan programmet och MySQL databasen för skifte mellan de olika 
data tabellerna (Se Figur 3) (Se Bilaga 3 för Flowchart) 

 
Figur 3: UML av MySQL klassen 

 
 

● Patient klassen <Patient.cs> (Figur 4) - Patient klassen innehåller id och listor 

om patientens undersökningar och operationer som båda möter kriterierna för 

operationstiden och åldersintervallet. 

 

 
Figur 4: UML av patient klassen. 
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● Examinations klass <Examination.cs> (Figur 5) - Examinations klass innehåller 

id för patienten som genomgick undersökningen, åldern vid undersökningen och 

värden som blev registrerade av ortopeden eller fysioterapeuten för 

dorsalflexion böjt läge och rakt läge och plantarflexion. 

 

 
Figur 5: UML av examinations klass. 
 

 
 

● Operations klass <Operation.cs> (Figur 6) - Operation klassen innehåller ID för 

patienten som genomgick operationen, åldern vid operationen, vilken typ av 

operation, operationen kod, om operationen gjordes på vänster fot, om 

operationen gjordes på höger fot eller om det gjordes på båda. 

 

 
Figur 6: UML av operations klass. 
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7.2.3 Selektion funktion 

En klass skapades för att hantera selektion funktionen som döptes till Filter (se Figur 
7). I den klassen anropas dess huvudfunktion, Selektion(). Selektion() behöver tre 
parametrar för att hantera dess funktion och för att generera en lista med patienter: 
 

● Patientens nuvarande ålder 

● Max åldern, d.v.s. patientens nuvarande ålder + hur långt fram användaren vill 

titta i registret. 

● Vilken operation som användaren vill ta ett beslut över. 

 
Efter att selektion funktionen har genererat en lista med alla patienter som har uppfyllt 
de tre kriterierna ovanför påbörjas genereringen av operationsfall. Selektion funktionen 
väljer ut patienter i listan som blir granskad om den patientens historik uppfyller 
kriterier för skapandet av operationsfall (Se sektion 7.2.5.1): 
 

● Minst fyra undersökningarna ska finnas i åldersintervallet, min ålder till 

maxålder. 

● Minst två undersökningar före operationen, patientens nuvarande ålder till 

åldern då operationen utfördes. 

● Minst två undersökningar efter operationen, åldern då operationen utfördes till 

maxålder. 

● Operationen ska ha utförts i åldersintervallet. 

● Operationen är betecknad med önskad operations kod. 

 
Om något av kriterierna misslyckas för undersökningar och operationer kommer 
patienten bli borttagen från körningen, inte databasen. Om patienten har minst 4 
undersökningar som uppfyller de tidigare kriterierna och minst 1 operation som 
uppfyller operationernas kriterier kommer patienten gå vidare till att delas upp i 
operationsfall klasser.  
 

 
Figur 7: Filterklassens UML 
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7.2.3.1 Operation Fall Klassen <OperationCase.cs> 
 
En klass för varje operationsfall (Figur 8) skapas utifrån den information som finns i en 
godkänd patient.  Klassens skapas från följande data: 
 

● Två senaste undersökningar före operationen 

● Två tidigaste undersökningarna efter operationen. 

● Vilken fot operation har utförts, utifrån regler. 

● Om en fot ger en operation klass 

● Om operationen utfördes på båda fötterna samtidigt ger det två nya 

operations klasser. 

 
Klassen OperationCase får informationen om de fyra undersökningarna och om åldern 
och vilken fot som blev opererad. Klassen använder sig av den informationen för att 
beräkna förändringen (Se Formel 1) mellan de undersökningar innan operationen och 
mellan de undersökningar efter operationen. 
 
Formel 1: Beräkna derivatan för en dorsalflexion mätningen. 

 
 

 
Det som är osäkert är förändringen mellan den senaste undersökningen innan 
operationen och den tidigaste undersökningen efter operationen. Man vet inte hur det 
ser ut mellan de två mätningarna eftersom ingen mätning är registrerad under 
operationen. (Se Bilaga 4 för Flowchart av Selektion()) 
 

 
Figur 8: UML av operationCase klassen 
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7.2.4 Analysfunktionen 

 
Analysfunktionen tar emot listan av operationsfallen <OperationCase.cs>. Analys 
funktionen skapar två klasser av typen SetOfStatisticValues med sammanfattad 
information utifrån listan av operations fall. 
Klassen <SetOfStatisticValues.cs> (Se Figur 9) innehåller och utnyttjar informationen 
för att utföra beräkningen av tre värden: 
 

● Medelvärdet 

● Standardavvikelsen 

● Den procentuella spridningen. 

 
SetOfStatisticValues använder även en regel under sin beräkning av medelvärdet: 
 

● Värdet får inte vara markerat med -999, då -999 betecknar förändringar som inte 

blev påverkad av operationen.  

 

 
Figur 9: UML av SetOfStatisticValues.cs 
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7.2.4.1 Uträkning av Medelvärdet: 
 
Medelvärdet beräknas för båda de förändringarna, före och efter en operation, för 
mätning värdena på fotens rörelse vinkel (dorsalflexion) med böjt och rakt knä (Formel 
2). SetOfStatisticValues klassen räknar ut medelvärdet för graderna (dorsalflexion) 
med hänsyn till de värden inte registrerat som -999 .  En annan detalj som spelar roll är 
värdet för både höger och vänster fot. En patient som genomgått en operation på endast 
vänster fot blir inte relevant för medelvärdet för de värdeförändringar av grader på 
höger fot.  SetOfStatisticValues  beräknar totalt 8 medelvärden, fyra på varje fot.  
 
Formel 2: Beräkning av medelvärdet från en bok om sjukvårdsstatistik [18]. 

 
 

7.2.4.2 Uträkning av Standardavvikelsen: 
 
Den svenska översättningen av den norska sammanfattningen om sjukvårdsstatistik 
beskriver standardavvikelsen som ett värde på hur stor spridning/skillnad det är mellan 
alla patienter inom en undersökning på medelvärdet och om man inte presenterar 
standardavvikelsen tar klinikerna automatiskt in extrema fall [18].  
 
Extrema fall eller avvikelser bör man ta hänsyn till inom sjukvården för att ta ett bättre 
beslut om nästa fas. Standardavvikelsen räknas ut genom att summera avståndet mellan 
värdeförändringen och medelvärdet för den graden och foten som man sedan delar med 
alla de godtyckliga fallen från beräkningen av medelvärdet och avslutas med roten ur.  
Standardavvikelsen räknas ut som en summering av de totala spridningen (hur långt 
ifrån de är ifrån medelvärdet). Det blir åtta stycken värden för standardavvikelser, ett 
för varje medelvärde.  
 
Formel 3: Beräkning av standardavvikelse från den norska sammanfattningen. [8] 

 
 
Standardavvikelsen används senare tillsammans med medelvärdet för att presentera 
data mer detaljerat. Analysfunktionen beräknar hur många procent som ligger nära 
medelvärdet utifrån standardavvikelsen och hur många procent som ligger utanför det 
intervallet som skapas med medelvärdet och standardavvikelsen. Anledningen att 
standardavvikelsen kan användas för att se ett medelintervall är resultatet av 
standardavvikelsen är både plus och minus. 
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Efter att de alla värdena har beräknats kommer funktionen använda den information för 
att presentera dem i text för klinikerna. Operationsfallen sparas i en databas med hjälp 
av klassen MySqlManager och funktionen SaveOperationCases(). Om ortopederna har 
tillgång till den databasen, kan de lätt exportera operationsfallen till en Excelfil för att 
bygga liknande grafer som man har presenterat i det här arbetet. (Se Bilaga 5 för 
Flowchart av Analys()). 

7.2.5 Behandling av data 

 
För att ta hänsyn till att skilja rimliga och orimliga värden måste programmet filtrera de 
data som anses felaktig  utifrån den domänkunskap som resoneras av klinikerna. 
Hanteringen av felaktig data sker mest av selektion metoden som hanterar fall som 
dubbelinmatning, saknad data och skiljer fysiskt möjlig data utifrån data som inte anser 
vara fysiskt möjliga enligt kliniker.  
 

7.2.5.1 Saknad data 
 
Saknad data kommer bli markerad i MySQL databasen med siffran -999. -999 är en 
markering som programmet tar in för att ignorera den siffran. Om -999 förekommer på 
en mätning i selektions metoden,  kommer metoden att stryka den mätningen och ta den 
innan eller efter beroende på dess avstånd till åldern. 
 

7.2.5.2 Felaktigt inmatad data 
 
Fysiskt omöjlig data är data som inte är möjligt i verkligheten, till exempel att 
fysioterapeuten har utfört en fel inmatning av data.  Exempel på felaktig data som har 
identifierats i databasen är en patient med en mätning på 404 grader i vinkel. Felaktiga 
värden resulterar i att förändringen blir för hög, vilket leder till felaktiga värden som 
presenteras för ortopeder och kliniker.  
 
Gränsen för godtyckliga grader sätts mellan -60 till 60 grader för mätningar, det 
resulterade att de extrema förändringarna försvinner. Ett intervall för förändringar har 
även implementerats, -3.5 till 3.5 grader. Att enbart ha -60 till 60 grader betyder inte all 
de extrema förändringarna försvinner. Alla värden utanför de två intervallen får värdet -
999, vilket säger till programmet att ignorera värdet i sina beräkningar. 
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8. Resultat  
 
Resultat från intervjuerna med ortopederna är att fotens rörlighet och hur den 
förändras över tiden före och efter åtgärder som operation (temporala aspekt) är viktig 
informationen för att stödja ett beslut om behandling. Rodby-Bousqet berättade att vissa 
grupper av operationer ger olika resultat men samma resultat i respektive grupp. De 
grupper som hade mest påverkan på fotledens rörelse vinkeln var grupperna som blev 
opererade med följande två operationsingrepp, NHL och NHG. Tillsammans utgjorde de 
75% av de undersökta operationerna. De kvarstående 25% bestod av två grupper, en 
grupp inte hade någon påverkan alls på fotledens rörelse vinkel eller spasticitet och 
16% som hade en påverkan på endast spasticiteten.   
 
En av frågorna till ortopederna var hur man kunde implementera domänkunskap för att 
skilja på de rimliga och orimliga värdena. Genom att föreslå två intervall som sedan 
godkändes av ortopederna kan man hantera felaktig data för rörelse vinkeln och 
förändringen av rörelsevinkeln mellan mättillfällena. 
 
En expertutvärdering som gjordes då man presenterade en skärmdump av 
programmets fullständiga körning och den information som skapas av programmet (se 
s. 33 om operationsfall) inför de kliniska experterna. Informationen sammanfattades i 
Excel för att demonstrera både fotledens rörelsevinkel och förändringen på fotledens 
rörelsevinkel. 
 
Utifrån utvärderingen berättade de kliniska experterna att information var värdefull för 
ett beslut om en operation. Den information är inget som de enkelt har tillgång till idag. 
De var även intresserad av vidare utveckling  på programmet om att identifiera 25% av 
de bästa fallen men även av de sämsta fallen. En annan  intressant sak som framkom var 
att det visade sig finnas felaktigheter i det kvalitetsregistret som upptäcktes under 
exjobbets gång som experterna inte var medvetna om. 
 
“Dorsalflexionen har högre värden när man undersöker med böjt knä jämfört med rakt 
knä. Det ska inte vara så - det går alltid att dorsalflektera till minst samma nivå när man 
undersöker med böjd knäled. ” (G. Hägglund) 
 
Det visade sig att 2% av registrerade undersökningarna i de två CPUP filerna som 
användes hade mätningsvärden som gick emot regeln som togs upp av Hägglund i 
intervjun. 
 
Det som de kliniska experterna fokuserade på var den grafiska summeringen som 
gjordes manuellt utifrån resultatet från selektionsmetoden (se s. 32 om Selektion()). 
Man såg inga indikation på att de kliniska experterna tittade på programmets icke 
grafiska resultat med bland annat medelvärde och standardavvikelse som presenterade 
av analysfunktionen (se s. 34 om Analysfunktionen). 
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9. Diskussion  
 
Att undersöka temporala aspekter är ett stort arbetsområde vilket ledde till att man var 
tvungen att filtrera ut och endast fokusera på de operationer som påverkade fotens 
rörelse vinkel.  GMFCS och spasticitet (plantar flexion)var två aspekter som inte 
behandlades i arbetet på samma sätt som fotens rörelse vinkel. De två aspekterna kunde 
ge mer information runt de operationer som ger en påverkan på GMFCS och 
spasticiteten men inte för de operationer som identifierades som mest frekventa 
operationer i registret som hade en påverkan på fotens rörelse vinkel. 
Programmet är väldigt flexibelt i sökandet av den information som resulterar i en 
förändring för endast fotens rörelse vinkel innan och efter en operation. Användaren 
matar in egna parametrar som patientens nuvarande ålder, hur långt fram hen vill se i 
data och den operationskod som är relaterad till den information som hen anser vara 
viktig. Programmet kommer enbart skapa fall för de som genomgått den operationen i 
åldersintervallet och kan identifieras med den inmatade operationskoder. Det ger en 
möjlighet att använda systemet och de data som presenteras för mer operationer som 
har en påverkan på fotens rörelse vinkel. 

9.1 Problem och Begränsningar 

 
Delar av Eriksson-Falk och Frennings programm skulle ha användas för att validera 
deras arbete och utnyttja deras likhetsbedömning. Det huvudsakliga problemet hade 
ingen stor betydelse för det här arbetet utan man valde att gå vidare med 
implementationen i C#. Anledningen till att man valde en annan väg var funktion för 
justering av gränssnittet utifrån användarens skärmupplösning. Problemet ligger i att 
programmet inte justerar gränssnittet efter användarens skärmupplösning. Ett exempel 
är huvudmenyn där man skapade en ny patient (Se jämförelsen mellan Figur 10 och 
11). Som exemplet visar klipptes gränssnittet bort eftersom det inte var justerbart efter 
datorskärmens upplösning. Två möjliga lösningar på problemet är att använda något 
annat program för att köra den tidigare versionen istället för Eclipse eller att 
implementera en funktion som justerar gränssnittet efter användarens 
skärmupplösning. 
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Figur 10: Från Eriksson-Falks och Frenings rapport om hur gränssnittets såg ut efter arbetet [3]. 
 
 

 
Figur 11: Hur gränssnittet såg ut för mig för en körning. 
 
Att man inte kunde skapa en patient gjorde saker svårare att testa och implementera på 
programmet. Något som mer upptäcktes, när man skulle jämföra en patient i databasen 
med de andra patienterna, var att det saknades en funktion i programmet för att 
navigera i presentationen av liknande patienter. Det var en förlust under arbetet som 
resulterade i att ingen likhetsbedömning mellan fallen kunde implementeras eftersom 
det skulle kräva för mycket tid. Arbetets huvuduppgift handlade inte om 
likhetsbedömning mellan patienter utan identifikation av temporal aspekter och 
presentation av den information för stödja beslut om behandling. 
 
 
  



41 
 

Det andra mindre problemet var deras databas och den information de fick av CPUP. I 
databasen fanns det inte tillräckligt information runt operationer och man ansåg att 
deras databas  innehöll för lite information för att användas i det här arbetet. Det fanns 
mer information i Excel filerna som man fick från CPUP. Lösningen var att skapa en ny 
databas, utifrån Eriksson-Falk och Frennings databas, med två tabeller.  
 

9.2 Hela bilden 

 
Det här arbetet handlade om att utnyttja den kunskap som finns om förändringar för 
graderna (dorsalflexion) och spasticiteten (plantarflexion) . De värdena skulle 
appliceras på fallbaserat resonemang för att förbättra likhet bedömningen mot 
temporala aspekter. Iden var att programmet skulle enbart identifiera den temporala 
informationen för att skapa operationsfall som sedan kunde presenteras och 
sammanställas i Excelfiler och utnyttja den listan av patienter som byggdes av likhets 
bedömningen. Det blev problem under arbetets gång och man var tvungen att minska 
storleken av arbetet. Den likhet bedömningen uppdaterad av  Eriksson-Falk och 
Frenning blev inte använd som en del av programmet men man anser ändå att resultatet 
av programmet fortfarande ger ett stöd för ett beslut om en behandling (Mer om det i 
sektionen Slutsatser). 

  



42 
 

10. Slutsatser  
 
Slutsatserna av resultatet har fått bra respons från klinikerna som har medverkat i det 
här arbetet. Hägglund och Rodby Bousquet har svarat på de frågor som ställdes till dem 
under arbetet. Svaren har gett bra respons och upplysning på rätt väg. Utifrån deras 
respons kunde forskningsfrågorna besvaras under arbetet och efter arbetets gång. 
 

Genom att CPUP registret har varit tillgänglig har olika delar implementerats och sedan 
diskuterats med ortopederna. Implementationen har även lett till att klinikerna bättre 
förstår vad man kan göra med kliniska beslutstödsystem. Programmet visade värdet och 
möjligheten med att ha tillgång till sådana system och bekräftat värdet och 
möjligheterna och speciellt temporala aspekter i detta arbete. 
 

10.1 Hur hanterar man temporal domänkunskap i ett kliniskt 
beslutsstödsystem baserat på kvalitetsregistret (CPUP)? 

 
Kliniker ser på patientdata om det är fysiskt rimliga värden eller felaktiga värden. Det 
resonemang som klinikerna använder för identifiera värden i de två kategorierna, fysisk 
rimliga och felaktiga värden måste implementeras i systemet. Genom intervjuer och 
diskussioner med ortopederna har denna kunskap blivit identifierad och sedan 
implementerad i programmet. Ett urval av de regler har implementeras för hur man 
hanterar domänkunskap, vilket används för att hitta felaktigt inmatad data. (Se 7.2.5, 
Felaktig Data)  
 

10.2 Vilka temporala aspekter kan identifieras och hanteras i ett 
kliniskt beslutsstödsystem? 

 
De temporala aspekterna identifierades via undersökningar och frågor med 
ortopederna. Den aspekt som var mest intressant för ortopederna var att se 
förändringen i fotens rörelse vinkel bland mätningarna för patienterna före och efter 
operationen. Selektion funktionen kan hämta in liknande patienter med relevanta data 
från databasen. Operationerna är en viktig del i selektion funktion av liknande patienter, 
med hjälp av inmatade och hårdkodade parametrar kunde man lätt samla in data i 
operationsfall. 
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10.3 Hur presenteras den temporala informationen för kliniker? 

 
Selektion funktionen medverkar i att presentera temporala aspekter för klinikerna. 
Genom att funktionen hittar operationsfall med parametrar som förändringsvärde, 
vilken operation som genomgicks, vilken fot och vilken patient blir den temporala 
aspekten presenterad som ett fall. Operationsfallen används senare av analysfunktionen 
till att presentera deras värde för ortopeder och kliniker i program som Excel eller en 
senare utökning av det här programmet med ett grafiskt gränssnitt för ortopederna. I 
nuvarande läge presenteras ett medelvärde bland alla fall samt ett värde för spridningen 
bland fallen. Hägglund och Rodby Bousquet anser att det är värdefull information som 
hjälper till att se patientens utveckling, möjlig utveckling och ger dem möjlighet att fatta 
ett beslut för den angivna operationen med information från liknande patienter och 
deras resultat efter en operation. 
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11. Framtida arbete  
 
Angående de hårdkodade parametrar anser man inte att det inte är en bra hantering av 
domänkunskap. I nuvarande läge använder hårdkodad domänkunskap som bör ändras 
till dynamisk domänkunskap. Dynamisk domänkunskap handlar om att programmet 
frågar efter de parametrarna för de intervallen som selektions metoden filtrerar ifrån 
ger det en möjlighet för klinikerna att ändra domänkunskaper och sedan spara domän 
kunskapen som en inställning i programmet för nästa körning.  
 
Implementation av spasticiteten som temporal information saknas i systemet. Under 
arbetet angav Rodby Bousquet en grupp operationer som påverkar spasticiteten 
(plantarflexion). En undersökning på hur man tar hanterar förändringarna bland 
spasticiteten och GMFCS värden i ett kliniskt beslutsstödsystem och presenterar dem 
som operationsfall som är något värt att undersöka för framtida uppgraderingar till 
systemet. 
 
Att integrera det här programmet in i den tidigare versionen av det kliniska 
beslutsstödsystemet är betydlig för nogrannare data. Det här arbetet skapades med 
språket C# men de tidigare versionerna skapades i språket Java. Mer implementation för 
Eriksson-Falk och Frennings version anser man att gränssnittet behöver justeras och 
anpassas för användarnas olika skärmstorlekar [3]. För integration av det här arbetet 
med deras arbete behövs ytterligare modifikationer för presentation av de temporala 
aspekter som behandlades i det här arbetet. Deras version använder sig av en funktion 
som ritar grafer i gränssnittet som Enbom skapade i sin version [2]. Något att jobba 
vidare på är en liknande funktion som kan presentera värdena för de temporala 
aspekterna, Operationfallen. Klinikerna skulle få det lättare att utföra ett beslut runt en 
operation utifrån en visuell bild över gamla patienters förändringshistorik. Hägglund 
och Rodby Bousquet gillade den formen av visuell presentation och man anser att det är 
väldigt värdefullt om programmet utför något liknande mot det som skapades i Excel. 
 
Annan funktion i programmet är en funktion som skapar Excelfiler med de bästa och 
sämsta fallen, de fallen som är utanför medel intervallet. Det var tänkt att något liknande 
skulle implementeras men pga. att det inte hanterades tillräckligt med temporala 
aspekter och tidsbrist hann man inte med att implementera en liknande funktion. 
Spekulationer runt funktionen för programmet involverade att åtminstone 25 % av de 
bästa och sämsta fallen skulle representeras i Excel dokumentet. Ortopederna och 
klinikerna skulle även senare kunna välja hur stor procentenhet som utifall de får en 
stor mängd av operationsfall då 25 % för både sämsta och bästa fall är för mycket för att 
presentera i Excel.  
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