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For over 60 år siden definer ede den kunstige intelligensʼ fader , John McCar thy, kunstig
intelligens som »videnskaben og ingeniør kunsten at lave intelligente maskiner , især
intelligente computer pr ogr ammer «. Det kr æver en pr æcis definition af intelligens at få en
pr æcis for ståelse af McCar thys definition, noget vi ikke har . Nogen vil desuden indvende, at
det slet ikke giver mening at tale om intelligente computer pr ogr ammer . Betegnelsen har
imidler tid hængt ved, og målet er stadig at lave maskiner , som udviser noget, der svar er til
eller simuler er , intelligent adfær d – typisk ved at lave maskiner , der løser pr oblemer , som
eller s kun vi mennesker har kunnet løse.
Det er let at få øje på for delene ved kunstig intelligens (AI) i sundhedsvæsenet. Et
omfattende metastudie viser , at AI har over halet menneskelig pr æcision inden for
medicinsk billedanalyse [1]. For fatter ne af de to ar tikler i dette nummer af Ugeskr ift for
Læger [2, 3] peger her udover på en r ække succesfulde danske anvendelser af AI inden for
sundhed, især mønster genkendelse på for skellige for mer for data (billeder , lyd, tekst). De
peger også på, at vi i Danmar k har unikke sundhedsdata, hvilket giver os sær lige for dele,
efter som data er helt afgør ende for at kunne tr æne algor itmer til at kunne genkende
mønstr e og der med lave for udsigelser eller stille diagnoser . Der ar gumenter es desuden
for , at AI i sundhedsvæsenet giver økonomiske gevinster [2], bedr e, hur tiger e og mer e
individualiser et behandling [2, 3], mer e pålidelige analyser /diagnoser [2, 3] og fr igør else af
læger essour cer til andr e opgaver [3].
Man skal dog holde tungen lige i munden. AI er et vær ktøj, som er designet til at hjælpe med
at løse vor es opgaver , men modsat en hammer er AI ikke et vær ktøj, hvis funktion er
umiddelbar t gennemskuelig – hvad kan det br uges til og hvad ikke? Og AI er heller ikke,
modsat hammer en, et vær ktøj, der nødvendigvis altid vir ker , hvis det eller s bliver br ugt
r igtigt og ikke åbenlyst er i stykker . Der for stiller AI sær lige kr av til dem, der udvikler ,
udvælger og br uger det, også i sundhedsvæsenet.
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AI er et meget gener elt vær ktøj, hvilket både er dets styr ke og udfor dr ing. Speedometer et i
min bil er alt andet end et gener elt vær ktøj, men det betyder også, at der er ganske få og
åbenlyse måder , det kan fejle på. Det er ander ledes med AI, som er tr ænet til at lave meget
mer e gener elle vur der inger og for udsigelser . En før er løs bil vil for det meste gør e det
r igtige, men kan i sjældne tilfælde begå ufor udsigelige, fatale fejl. Det skete f.eks. da en
Tesla i autopilot-mode i 2016 i høj far t kør te fr ontalt ind i anhænger en på en tvær gående
lastbil, som den tolkede som et motor vejsskilt over vejen. Chauffør en havde blind tillid til
autopiloten og var i gang med at se Har r y Potter på sin iPad. Det blev så det sidste, han
gjor de. Over før t til sundhedsomr ådet er det potentielt pr oblematisk, hvis AI til
diagnosticer ing begår ufor udsigelige, fatale fejl, uden at nogen menneskelige eksper ter er
opmær ksomme og klar til at gr ibe ind (selv hvis det sker meget sjældent).
Det er vigtigt, at beslutningstager e og sundhedsper sonale som minimum har en over or dnet
for ståelse af AI og dets styr ker og svagheder , så man for står , hvilke muligheder og
begr ænsninger for skellige AI-systemer har , og er i stand til at vur der e, hvor når der er
behov for , at et menneske over tager styr ingen (f.eks. hvis en r obot fejltolker en situation,
eller et diagnosticer ingssystem kommer med en usandsynlig diagnose). Efter som tr ænede
AI-systemer nær mest pr . definition aldr ig kan vær e 100% fejlfr i, kan vi ikke lade dem løse
pr oblemer ne helt selv – de skal suppler es med menneskelige vur der inger .
Jo mer e avancer et AI bliver , des stør r e bliver behovet for , at menneske og maskine løser
pr oblemer ne i fællesskab med gensidig indsigt i hinandens beslutningspr ocesser . AIalgor itmer bliver ofte udskældt for at vær e »black boxes«, altså systemer , som vi
mennesker ikke kan for stå den pr æcise vir kemåde af. Der er helt sikker t noget om snakken,
men det behøver ikke vær e sådan, det er blot en begr ænsning i de algor itmer , vi br uger lige
nu. Vi både kan og skal stille kr av til algor itmer nes for klar lighed i fr emtiden, ligesom vi
stiller kr av til, at vor es medmennesker kan begr unde der es hypoteser og beslutninger .
Der med handler det heller ikke kun om, at mennesker får bedr e indsigt i maskiner nes
vir kemåde, men omvendt også om, at vi udvikler AI i r etning af at gør e maskiner ne bedr e til
at kommuniker e der es over vejelser , vur der inger og beslutninger til mennesker [4].
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