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Abstract

Klassificering av läkemedelshandlingar med hjälp av
maskininlärning

Oscar Ahlén

Handlingar kopplade till processer för godkännande och övervakning av läkemedel är
mycket centrala dokument för läkemedelsmyndigheters dagliga arbete. Att ersätta
manuell hantering av dessa handlingar med maskinella klassificeringssystem är en
tänkbar metod för att effektivisera och kvalitetssäkra denna verksamhet. I detta
arbete undersöktes möjligheten att klassificera 4750 utvalda handlingar från 10
kategorier med maskininlärning genom ett pilotprojekt på Läkemedelsverket.
Maskininlärningsalgoritmer i fokus var Naive Bayes (NB), K-Nearest Neighbors
(K-NN) och Support Vector Machines (SVM) och deras prestanda tillsammans med
komplexitetsreducering av utvald data utvärderades. Resultatet visade på en generellt
hög och jämförbar klassificeringsprestanda mellan algoritmerna där SVM hade en
högsta träffsäkerhet på nästan 98%. Dessa höga siffror förklarades av en hög grad av
separation i träningsdata och en större mängd handlingar och kategorier behöver
utvärderas i framtida försök. Resultatet indikerar ändå på att utförligare experiment
och potentiell applicering av maskininlärning mot denna domän är mycket lovande.
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1 INTRODUKTION

1 Introduktion

Läkemedel och medicinska produkter är oersättliga hjälpmedel för att säkerställa
folkhälsa och ett fungerande samhälle som det ser ut idag. Godkännande och
tillst̊and för marknadsföring av läkemedel är strikt reglerade processer för att
leva upp till kvalitetskrav och minimering av sidoeffekter för människor och djur.
I Sverige faller denna arbetsuppgift p̊a Läkemedelsverket som ocks̊a har utförligt
samarbete med andra myndigheter inom Europeiska Unionen. Procedurer för
införande och sedan övervakning av läkemedel i Europa involverar en mängd olika
typer av dokumentation och data som skickas mellan företag och myndigheter [5].
I digitaliseringens fotsp̊ar förekommer dessa läkemedelshandlingar allt oftare
endast i elektronisk form, vilket öppnar upp möjligheter för effektivare och
säkrare hantering av dessa viktiga dokument.

Ett exempel p̊a en s̊adan effektivisering kan handla om att ta fram system för att
maskinellt klassificera läkemedelsrelaterade dokument i olika kategorier. Text- och
dokumentklassificering är och har varit ett väl studerat vetenskapligt ämne som
p̊a senare tid f̊att nytt liv med discipliner s̊asom maskininlärning. Detta omr̊ade
har idag en stor mängd applikationsomr̊aden och det finns mycket kraftfulla och
mogna verktyg för att implementera system med maskininlärning [19]. I denna
pilotstudie och rapport har textklassificering och maskininlärning applicerats
och utvärderats mot domänen för läkemedelshandlingar p̊a Läkemedelsverket.
Detta för att ge inledande indikationer p̊a hur effektivt läkemedelshandlingar
kan klassificeras och vilka metoder och algoritmer som är optimala och därmed
bör fokuseras p̊a i framtida projekt.

2 Bakgrund

Läkemedelsverket1 bedriver vid tidpunkten för denna rapport ett antal projekt
för att modernisera och effektivisera sin lagring och hantering av elektroniska
läkemedelshandlingar. Ett av dessa är ISI-projektet (Integrerat stöd för informa-
tionshantering) där ett av huvudm̊alen är att inventera och identifiera handlingar
och kringliggande data som existerar i nuvarande lösningar. Detta görs för att
senare kunna migrera dessa handlingar till en effektivare och lämpligare framtida
lagringslösning.

Majoriteten av de elektroniska läkemedelshandlingarna sparas idag p̊a en filserver
kallad eAkt (elektroniska akter). Lösningen är relativt enkel sett ur ett tekniskt
perspektiv, där ärenden med tillhörande handlingar lagras i förutbestämda
katalogstrukturer som understöds av metadatadokument. eAkt grupperas huvud-
sakligen efter läkemedelsprodukter där varje produkt representeras i en rotkatalog
med ett antal underkataloger för ärenden som relaterar till produkten. Denna
struktur och hierarki visualiseras i Figur 1 och demonstrerar vid vilka niv̊aer
handlingar och metadata lagras och exempel p̊a olika ärendetyper, avsändare
och händelser. Handlingar fr̊an en viss avsändare och datum lagras i en s.k.
händelsekatalog för respektive ärende. Dessa kataloger representerar de olika
stegen i ärendet, s̊asom inledande ansökan fr̊an företaget och återkoppling fr̊an

1https://lakemedelsverket.se (2016-06-13)
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2 BAKGRUND

Läkemedelsverket och andra myndigheter. Ovan nämnda ärenden och handling-
ar utgör hela livscykeln för läkemedelsprodukten s̊asom initialt godkännande,
förändringar i specifikation eller inneh̊all och till slut eventuell avregistrering
och avvecklande. Förvaltning och uppdatering av eAkt görs huvudsakligen för
hand med hjälp av ett antal maskinella stödverktyg. Detta arbetssätt bedöms
dock av Läkemedelsverket som oh̊allbart i längden, främst med avseende p̊a
funktionalitet som systemet ej kan erbjuda och en ökad informationsmängd som
måste hanteras.

Figur 1: Förenklad representation av den typiska filstrukturen i eAkt.

Intressant för detta arbete är ocks̊a den delmängd av filstrukturen eAkt som g̊ar
under benämningen eAkt övrigt (övriga elektroniska akter). Under eAkt övrigt
grupperas inte alltid läkemedelshandlingar efter produkt utan kan exempelvis
lagras under ärenden som rör aktiva läkemedelssubstanser och tillverkare. Som
namnet antyder har handlingar som inte varit kompatibla med den generella
strukturen lagrats här och nya delstrukturer som bara finns under eAkt övrigt
har uppst̊att med tiden och efter behov. Det är därför sv̊art att beskriva en
generell hierarkisk struktur av denna dokumentyta som snarare kan ses som ett
nätverk av handlingar, ärenden, produkter, företag och substanser.
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2 BAKGRUND 2.1 Domänen för läkemedelshandlingar

2.1 Domänen för läkemedelshandlingar

Information och dokument som skickas till och sedan lagras p̊a Läkemedelsverket
best̊ar t.ex. av direkt dokumentation kring läkemedelsprodukter, korrespondens
mellan företag och myndigheter och utredningsrapporter i olika former. Det
totala antalet unika handlingstyper och kategorier är för omfattande för att
fullständigt kunna täckas av denna rapport. Därför läggs fokus p̊a de kategorier
som mycket tydligt definieras i katalogstrukturen för eAkt och eAkt övrigt eller
har stor betydelse för verksamheten. Nedan beskrivs tre huvudkategorier av
handlingar som kommer att behandlas inom ramen för detta arbete.

2.1.1 Produktinformation

Denna kategori omfattar de handlingar som inneh̊aller direkt information om
produkten och inkluderar resuméer, bipacksedlar och märkningstext. Produktre-
sumén inneh̊aller den grundläggande informationen om produktens syfte, form
och hur den ska användas p̊a ett säkert och effektivt sätt [4]. Bipacksedeln defini-
erar den informationsmanual som följer med produkten och som nämner kriterier
för användning och eventuella sidoeffekter som är kopplat till användandet av
läkemedlet. Märkningstexten är som namnet antyder den text som i n̊agon
form ska finnas p̊a produktens förpackning för att förmedla korrekt informa-
tion till konsumenten. Dessa handlingar är essentiella för att kunna utvärdera
godkännande av läkemedel och är för detta arbete mycket lämpliga att fokusera
p̊a. I m̊anga fall förkortas ovan nämnda handlingstyper till SmPC (Summary of
Product Characteristics), PL (Package Leaflet) respektive Label.

2.1.2 Rapporter

Denna kategori best̊ar av de olika ärendeknutna rapporter som skickas till
Läkemedelsverket. En av de mest förekommande är utredningsrapporter som
görs i samband med initial ansökan och produktförändringar senare i livscykeln.
Dessa rapporter skickas fr̊an den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA2 eller
den myndighet inom EU som har ansvarig utredningsroll i ärendet. En annan
speciell typ av rapporter är periodiska säkerhetsrapporter som berör en specifik
läkemedelsprodukt och lämnas av det företag som har rätt att marknadsföra
och sälja läkemedlet ifr̊aga. Dessa rapporter förkortas ofta som PSUR (Periodic
Safety Update Report) och sammanställer förändringar i nytta och risk som
uppkommit i studier kring produkten, s̊a att lämpliga åtgärder kan tas om
det bedöms att säkerhetsläget förändrats. Dessa rapporter anses som mycket
viktiga för säkerställandet av folkhälsan och dessa handlingar separeras tydligt
fr̊an vanliga ärenden i Läkemedelsverkets verksamhet. Slutligen betraktas ocks̊a
automatiskt genererade valideringsrapporter som följer med ansökningar fr̊an
företag p̊a formatet eCTD (Electronic Common Technical Document). Dessa
rapporter sammanställer filstruktur och handlingar för den aktuella ansökan och
förmedlar eventuella varningar och tekniska fel med dokumentationen. Dessa
rapporter är i sig inte viktiga för Läkemedelsverket, eftersom myndigheten änd̊a
genererar egna valideringsrapporter för inkomna ansökningar i efterhand. P̊a

2http://ema.europa.eu/ema (2016-06-13)
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2 BAKGRUND 2.2 Tidigare arbete p̊a Läkemedelsverket

grund av detta ska dessa dokument i nuläget inte lagras p̊a eAkts filyta och
m̊aste gallras manuellt fr̊an andra inskickade handlingar, n̊agot som skulle kunna
underlättas med maskinell hjälp. Eftersom en stor andel av dessa rapporter
sedan tidigare änd̊a lagrats i eAkt finns det goda möjligheter att inkludera denna
kategori i detta arbete.

2.1.3 Handlingar fr̊an EMA/Kommissionen

Dessa handlingar är skickade direkt fr̊an den centrala läkemedelsmyndigheten
EMA eller Europeiska kommissionen, som uppdaterar de nationella myndighe-
terna i centrala ärenden som bedrivs för hela EU-omr̊adet. De vanligaste hand-
lingstyperna här är bekräftelser p̊a godkännanden, underrättelser och åsikter p̊a
p̊ag̊aende ärenden. Utöver detta finns utförligare dokument som sammanställer
listor för problem och fr̊agetecken inom ett centralt ärende. P̊a grund av EMAs
omfattande involvering i m̊anga läkemedelsprocesser är dessa typer av handlingar
mycket vanliga och lagras separat fr̊an andra myndigheter i eAkts filstruktur.

2.2 Tidigare arbete p̊a Läkemedelsverket

Inom Läkemedelsverket har tidigare arbete genomförts inom ISI-projektet för
att kartlägga de handlingar och ärenden som finns lagrade i eAkt och för
att öka kvalitet p̊a de dokument som hanterar metadata i filstrukturen. P̊a
grund av att handlingar hanteras och lagras manuellt introduceras med tiden
felaktigheter, som dels beror p̊a den stora mängden existerande handlingar och
dels p̊a ett ökat volymflöde utifr̊an som m̊aste bearbetas. För att säkra upp och
senare kunna migrera denna informationsmängd har det krävts verktyg för att
inventera och exponera data som inte existerande filserverlösning har stöd för.
En metodisk analys av de handlingar som existerar har ocks̊a skapat möjlighet
för Läkemedelsverket att korrigera eventuella felaktigheter som existerar i eAkt
och underlätta arbetet i projektet.

Detta tidigare arbete har endast riktats mot eAkts huvuddelar där majoriteten
av alla handlingar finns lagrade, och inte delmängden eAkt övrigt. Denna analys
och kartläggning är mycket intressant för detta arbete d̊a den i kombination med
analys av eAkt övrigt ger en komplett bild av alla handlingar och ärenden. D̊a
resultat av tidigare kartläggning är lagrad i en lämplig databaslösning finns det
goda möjligheter att f̊a ut information om eAkts inneh̊all som inte är möjligt
med den ordinära filserverlösningen. Detta ger i sin tur möjlighet att extrahera
omfattande samlingar av handlingskategorier ur lagringsytan för experiment
med maskininlärning, n̊agot som hade varit mycket tidsödande med manuella
metoder.
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3 DEFINITION AV ARBETET

3 Definition av arbetet

Givet den bakgrund och problematik som beskrivits kan detta arbete konkretise-
ras och motiveras av följande avsnitt:

3.1 Syfte

Syftet med detta arbete och rapport är att med datavetenskaplig metodik skapa
först̊aelse för informationsdomänen som är förknippad med Läkemedelsverket.
Mer konkret är det huvudsakliga syftet att undersöka om det maskinellt g̊ar
att effektivt grovkategorisera läkemedelshandlingar och dokument till den grad
att det kan finnas praktiska användningsomr̊aden. Dessa användningsomr̊aden
skulle bland annat kunna vara maskinell kvalitetssäkring, metadatagenerering
och effektivisering av manuell hantering.

3.2 Mål

Målet med detta arbete är ta fram verktyg för att kartlägga och invente-
ra läkemedelshandlingar och deras tillhörande data som finns arkiverade p̊a
Läkemedelsverket. Detta för att kunna extrahera och sammanställa läkemedels-
handlingar som sedan ska utvärderas med ett antal utvalda maskininlärningsal-
goritmer för textklassificering. Resultatet fr̊an utvärderingen av algoritmerna
ska kunna ge en första approximation av deras g̊angbarhet i potentiellt mer om-
fattande system för maskinell hantering av handlingar. Även domänens generella
sv̊arighetsgrad för kategorisering av handlingar är ett intressant resultat, för att
eventuellt bedöma lämpligheten att genomföra s̊adana projekt överhuvudtaget.
Utöver experiment med dessa algoritmer ska ocks̊a metoder för att bearbeta och
förbehandla den givna dokumenttexten undersökas. Detta för att möjliggöra even-
tuell reducering av komplexitet om endast en mindre delmängd av återkommande
mönster och nyckelord är av betydelse för effektiv klassificering.

3.3 Motivation

Arbetet motiveras främst av de stora volymer av information som hanteras och
lagras p̊a Läkemedelsverket. Denna process är n̊agot som sker till stor del med
manuella medel men som fortfarande har höga krav p̊a korrekthet och bearbetad
mängd. Det är därför mycket aktuellt att undersöka möjligheter för att l̊ata
delmängder av den förarbetas och kategoriseras maskinellt. Resultat ang̊aende
hur effektivt läkemedelshandlingar kan kategoriseras m.h.a. maskinella metoder
är intressant ur ett vetenskapligt perspektiv men ocks̊a för Läkemedelsverket, där
resultatet kan agera underlag för mer omfattande framtida projekt inom omr̊adet.
Detta för att öppna upp eventuella möjligheter till modernisering i hanteringen
av läkemedelsinformation, och i längden reducera mängden mänskligt repetitivt
arbete.
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4 TEORI OCH METOD

4 Teori och metod

I följande avsnitt beskrivs den teori och metodik som kommer att appliceras
under detta arbete.

4.1 Text och dokumentklassificering

Text- och dokumentklassificering innefattar uppgiften att märka eller rubrice-
ra en given mängd text efter ett antal förutbestämda kategorier [18]. Även
om denna disciplin inte är ett nytt omr̊ade inom informationsteknik har den
f̊att en större betydelse när mängden av applicerbar data och prestanda p̊a
h̊ardvara ökat. Textklassificering har därför många användningsomr̊aden idag,
bland annat automatiskt generering av metadata, organisering av dokument och
spamfiltrering.

Ett textdokument kan representeras som en mängd av unika ord eller fraser som
brukar g̊a under benämningen termer. Strukturen för vilka termer som existerar
i ett dokument brukar kallas Set of words och om varje term lagras med en
associerad frekvens g̊ar den under benämningen Bag of words. Denna samling
av termer ska sedan jämföras mot en representativ mängd dokument fr̊an de
kategorier som den givna domänen kan delas in i. Denna mängd brukar inom
lingvistisk benämnas som korpus3 eller som träningsdata inom maskininlärning.
Intuitivt kan man tänka sig att förekomsten och frekvensen av specifika termer
i ett dokument kan antyda vilken konceptuell kategori eller familj dokumentet
tillhör. Om fraser bedöms ha större inverkan p̊a klassificering än enskilda ord
kan ordsamlingen utökas till en samling av n-gram där n indikerar antalet ord
som ing̊ar i varje element. T.ex. skulle meningen “The dog barks at cats in the
tree” med n = 3 generera följande lista av n-gram:

• The dog barks

• dog barks at

• barks at cats

• at cats in

• cats in the

• in the tree

Reducering av komplexitet i ordsamlingen kan göras genom att omforma ord
till sin basform genom att ta bort olika böjningar. Ett sätt att göra detta p̊a
kallas stamning, där man med enkla regler och heuristik kapar slutet p̊a ord
med olika böjningar för att återskapa ordets grundform. I detta arbete kommer
Porter-stamningsalgoritmen att användas som beskrevs första g̊angen av Martin
F. Porter 1980 [13]. Denna algoritm siktar p̊a att vara enkel med fokus p̊a hög
prestanda och är en av de populära implementationerna för stamning av det
engelska spr̊aket.

3Fr̊an latinets corpus (kropp)
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4 TEORI OCH METOD 4.1 Text och dokumentklassificering

4.1.1 Val av dimensioner och egenskaper

När en specifik term förekommer ofta i en dokumentsamling bör vikten för dess
betydelse vid klassificering öka, för att kunna särskilja viktiga och återkommande
termer mot de som endast har enstaka förekomster. Ett enkelt sätt att göra detta
p̊a är att räkna den absoluta frekvensen av den specifika termen och använda
denna som vikt. Problemet med detta är dock att mycket vanliga termer som
binder ihop meningar, s.k. stoppord f̊ar stor betydelse vid klassificering och
riskerar att sudda ut annars distinkta skillnader mellan kategorier av dokument.
Även om stoppord kan filtreras ut innan detta skede finns det troligtvis andra ord
inom den aktuella domänen som förekommer i en stor andel av de fördefinierade
kategorierna. Vikten av dessa ord säger därför inte mycket om vilken kategori
det givna dokumentet faktiskt tillhör och kan behöva prioriteras ned.

En populär metod för att estimera termers betydelse är att vikta dess fre-
kvens i det givna dokumentet mot dess generella frekvens i alla dokument som
representerar domänen. En av dessa metoder kallas term frequency–inverse docu-
ment frequency (TF-IDF) som förutom term-frekvens ocks̊a tar hänsyn till hur
m̊anga dokument som faktiskt nämner termen ifr̊aga [11]. P̊a s̊a vis kommer ord
som nämns i ett litet antal dokument att automatiskt viktas högre när de väl
förekommer och ger i sin tur en större inverkan p̊a resultatet. Detta är mycket
användbart för att bestämma ett dokuments relevans givet en söksträng där bara
vissa ord har egentlig betydelse. En variant p̊a TF-IDF som ocks̊a tar hänsyn
till termens kategorifrekvens har föreslagits och undersökts med lovande resultat.
Kategorifrekvens innebär i detta fall hur stor andel av dokument fr̊an en viss
kategori en specifik term förekommer i. Denna variant g̊ar under det utökade
namnet TF-IDF-CF och presenteras i Ekvation 1 [10]:

Weightij = log (tfij + 1.0) · log (N + 1.0

nj
) · ncij

Nci
(1)

I denna ekvation representerar tfij termfrekvensen för term j i dokument i, N
den totala dokumentmängden och nj antalet dokument som inneh̊aller term j.
För kategorifrekvens representerar ncij antalet dokument som inneh̊aller term
j med samma kategori c som dokument j tillhör. Nci representerar det totala
antalet dokument med samma kategori c som dokument i. Kategorifrekvens är
en mycket användbar vikt för att avgöra hur starkt kopplad termen är till en
given kategori, även om termen ocks̊a förekommer i andra kategorier. En hög
kategorifrekvens tillsammans med förh̊allandevis l̊ag global dokumentfrekvens
kan indikera att termen i hög grad är specifik för en viss kategori, och därmed
lämplig att använda vid klassificering. När termer med l̊agt viktat värde filtreras
bort reduceras domänens vokabulär och komplexitet. Om resterande utvalda
termerna ska användas som egenskaper (features) till maskininlärning kan denna
process ses som ett exempel p̊a feature selection.
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4.2 Algoritmer för textklassificering

Utöver förbehandling av träningsdata är utvärdering och val av klassificerings-
algoritm mycket viktigt för att skapa högsta möjliga träffsäkerhet p̊a klassifi-
cerade dokument. Träffsäkerhet kan höjas dels med lämpligt val av algoritm
och dels med optimala val av parametrar till algoritmen ifr̊aga. Algoritmer i
fokus för detta arbete är K-Nearest Neighbors (K-NN), Näıve Bayes och Support
Vector Machines (SVM) som alla är populära och inflytelserika algoritmer inom
omr̊adet [24]. Alla algoritmer som användes i detta arbete är implementationer
ifr̊an maskininlärningsbiblioteket WEKA4 (Waikato Environment for Knowledge
Analysis).

4.2.1 K-Nearest Neighbors

Nearest Neighbor är en simpel metod som involverar att hitta en specifik punkt
i en datamängd som har närmaste avst̊and till given indata. Det kan anses
intuitivt att kategorisering av en specifik instans kan göras genom att jämföra
denna mot en mängd tidigare observerade instanser och välja en kategori baserat
p̊a största likhet. Ett problem med denna metod är att klassificering blir känslig
mot eventuellt brus inom datamängden eller om kategorier till viss del överlappar
varandra. Ett sätt att hantera denna problematik är istället att hitta en grupp
av närmaste grannar till indata och basera beslut p̊a en majoritetsröst. Denna
metod benämns som K-Nearest Neighbors (K-NN) där k är antalet närmaste
datapunkter som tas med vid bedömning av kategori.

K-NN kan sägas best̊a av 3 konceptuella delar; en mängd av kategorimärkta
instanser, antal närmsta grannar (k) och en avst̊andsfunktion för att avgöra
likhet mellan datapunkter [24]. Avst̊andsfunktionen kan t.ex. vara euklidiskt
avst̊and och varje instans blir d̊a en punkt i en n-dimensionell rymd. Storleken
p̊a k har en avgörande betydelse för algoritmens precision där små värden p̊a
k skapar känslighet för irreguljära träningsinstanser medan för stora värden
ger oönskad interferens fr̊an andra kategorier. Problem för större värden p̊a
k kan motverkas genom att vikta datapunkternas avst̊and (t.ex. inversen p̊a
avst̊andet: 1/d), s̊a att mer närliggande punkter har större inflytande vid en
majoritetsröstning. P̊a grund av att avst̊and används för likhetsbedömning är det
ofta nödvändigt att skala eller normalisera attributvärden om dessa är av olika
storleksordning, för att inte vissa dimensionsattribut ska dominera klassificering.
K-NN är en s.k. lazy learner och skjuter därför p̊a all beräkning tills dess att
klassificering ska utföras [23]. Detta betyder att den måste ha tillg̊ang till hela
mängden träningsdata och b̊ade rymd- och tidskomplexitet är ett bekymmer för
stora datamängder.

4http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka (2016-06-22)
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4.2.2 Näıve Bayes

Bayes regel beskriver sannolikheten för en viss händelse utifr̊an en specifik
observation. Mer konkret säger regeln att sannolikheten för att observera händelse
A givet händelse B är beroende p̊a sannolikheten att observera händelse B givet
händelse A och de oberoende sannolikheterna att observera A och B. Detta
samband sammanfattas i Ekvation 2 [22]:

P (A|B) =
P (B|A)P (A)

P (B)
(2)

Näıve Bayes är en familj av probabilistiska klassificeringsalgoritmer som baseras
p̊a Bayes regel. För ett objekt med en mängd X av attribut kan sannolikhe-
ten för att objektet hör till kategori C beräknas genom att multiplicera ihop
sannolikheterna att observera varje attributelement av X i C och den obero-
ende sannolikheten att observera C överhuvudtaget. Detta samband kan ses i
Ekvation 3 [23]:

P (C|X) =
P (x1|C)× P (x2|C)× · · ·× P (xn|C)× P (C)

P (X)
(3)

Nämnaren P (X) kan elimineras i normaliseringssteget när sannolikheten för alla
kategorier summeras till 1, vilket resulterar in en mycket enkel beräkning [23].
Att kombinera sannolikheten med denna multiplikation l̊ater sig endast göras
om alla attribut xn är oberoende av varandra, ett naivt antagande som ger
algoritmen dess namn. Även om det är optimistiskt att anta att detta fenomen
h̊aller i praktiken, presterar Näıve Bayes änd̊a förv̊anansvärt bra och många
g̊anger jämförbart med mer sofistikerade metoder.

Den beskrivna formen av Näıve Bayes har vissa komplikationer vid dokument-
och textklassificering eftersom icke-existerande ord har lika stor p̊averkan p̊a
klassificering som faktiskt existerande ord i det givna dokumentet. Dessutom
hanterar Näıve Bayes endast attribut med kategoriska eller binära egenskaper,
vilket inte alltid är önskvärt om dokumentkategori även bedöms bero p̊a fre-
kvenser av ord. För s̊adana typer av problem finns en modifierad version av
algoritmen kallad multinomial Näıve Bayes och som baseras p̊a sambandet i
Ekvation 4 [23]:

P (E|H) = N !×
k�

i=1

p
ni
i

ni!
(4)

Här är P (E|H) sannolikheten att dokument E existerar givet kategori H, N är
totala antalet ord i dokumentet, ni antalet g̊anger ord i förekommer i dokument
E och Pi sannolikheten att erh̊alla ord i givet kategori H. De faktoriella termerna
korresponderar mot att ord kan komma i olika ordning i dokumentet. Eftersom
den multinomiala varianten av Näıve Bayes lämpar sig för textklassificering är
den intressant att utvärdera tillsammans med den reguljära varianten.
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4.2.3 Support Vector Machines

Support vector machines (SVM) är väl studerade maskininlärningsmetoder
för b̊ade klassificeringsproblem och regressionsanalys. I klassificeringsproblem
försöker SVM hitta en funktion som geometriskt kan skilja p̊a olika kategorier
i en mängd träningsdata. Varje träningsinstans representeras som punkter i
en n-dimensionell domänrymd där n är längden p̊a attributvektorn för varje
instans. De olika kategoriklustren separeras sedan med ett (n− 1)-dimensionellt
hyperplan vars funktion sedan kan användas för att jämföra nya punkter fr̊an
okända instanser. Eftersom det antagligen finns m̊anga hyperplan som uppfyller
separationskravet väljs det hyperplan som ger största avst̊and mellan givna
datapunkter och hyperplanet, se Figur 2. Detta görs för att ge maximalt svängrum
mellan kategorier och göra modellen s̊a generell som möjligt. Datapunkter fr̊an
de olika kategorierna som hyperplanet definieras av och optimeras p̊a kallas
stödvektorer (support vectors) och varje kategori måste därför ha en eller flera
av dessa vektorer. Denna metod är mycket motst̊andskraftig mot överträning d̊a
endast en liten minoritet av datapunkter ur varje kategori utgör stödvektorer.
Stora förändringar i träningsdata p̊averkar därför hyperplanet i mindre grad
d̊a förändringar måste inkludera addering av nya eller borttagning av gamla
stödvektorer [23]. En nackdel med SVM är att metoden endast kan appliceras
direkt p̊a klassificeringsproblem med 2 kategorier. Problem med fler kategorier
m̊aste därför brytas ned till en samling klassificeringsproblem av binär karaktär,
vilket bibliotek s̊asom WEKA har stöd för och sköter sömlöst.

Figur 2: Kategorierna trianglar och rektanglar kan i en 2-dimensionell rymd
separeras av b̊ade hyperplanet P1 och P2 men endast P2 är ett lämpligt plan d̊a
den maximerar avst̊andet till stödvektorerna (inringade).

Ovan nämna metod bygger p̊a att kategorier är linjärt separerbara och kallas
därför för en linjär klassificerare eller linjär SVM. Med modifikation kan samma
algoritm appliceras p̊a ej linjärt separerbara kategorier och sedan skapa en
linjär modell utifr̊an detta. Detta görs genom att transformera den ickelinjära
instansrymden till en högre dimensionsrymd, där ett hyperplan som linjärt kan
separera kategorierna existerar. Funktionen som gör denna transformering kallas

11



4 TEORI OCH METOD 4.3 Mått för träffsäkerhet

kernel function och utnyttjar det faktum att endast den inre produkten mellan
punkterna behöver beräknas, vilket g̊ar under benämningen kernel trick [11]. P̊a
s̊a vis behöver inte de explicita koordinaterna i den nya rymden beräknas vilket
annars skulle vara en beräkningsmässigt dyr operation. Vilken kernel function
som är bäst lämpad beror p̊a hur datapunkter blir geometrisk placerade men tv̊a
vanliga kernel functions är radial basis function (RBF) och polynomisk kärna.

4.3 Mått för träffsäkerhet

För att avgöra hur träffsäkert ett klassificeringssystem är räcker det inte alltid
att endast ta hänsyn till total andel korrekt klassificerade dokument. För att f̊a
en bättre överblick över vilka dokument som klassificeras rätt eller potentiellt
förväxlas med andra kategorier kan mätvärdena precision och recall användas [9].
Precision avgör hur stor andel av en mängd kategoriserade dokument som faktiskt
hör till kategorin ifr̊aga. Recall representerar hur stor andel av en viss kategori
som faktiskt blev korrekt klassificerad. Dessa mätvärden har ingen egentlig
korrelation med varandra och en specifik kategori kan ha mycket hög precision
men l̊agt värde p̊a recall och vice versa. För att f̊a ett värde som kombinerar
b̊ade precision och recall kan det harmoniska medelvärdet beräknas och brukar
benämnas F-mått (F1/F-measure) och kan ses i Ekvation. 5 [21]:

F1 = 2 · precision · recall
precision + recall

(5)

4.4 Metodik för datasammanställning

Sammanställning av de läkemedelshandlingar som lagras i eAkt och eAkt övrigt
är ett kritiskt moment för att inom rimliga tidsramar skapa träningsdata, som
sedan kan bearbetas med maskininlärning. För att lösa denna problematik
användes i detta arbete grafdatabasen Neo4J 5 som är en väl beprövad och
populär databaslösning. En uppmärksammad tidigare användning av Neo4J är
t.ex. det arbete som ICIJ6 gjorde för att sammanställa, exponera och skapa
först̊aelse för de 11,5 miljoner dokument som härrörde fr̊an Panamaläckan år
2016 [1].

Grafdatabaser, till skillnad fr̊an relationsdatabaser exponerar data m.h.a. graf-
strukturer istället för tabeller. En graf är en samling av noder och b̊agar som
kan användas för att representera en samling objekt och relationerna mellan
dessa. Denna struktur visar sig mycket effektiv för att modellera och uttrycka
de flesta problem och domäner s̊asom sociala nätverk, logistik och rekommenda-
tionssystem [16]. En av anledningarna till grafmodellens styrkor är det faktum
att relationer dynamiskt kan kopplas till godtyckliga noder utan att förh̊alla sig
till ett överliggande schema. Detta ger grafdatabaser fördelar jämfört med rela-
tionsdatabaser vid hantering av data med irreguljära och exceptionella relationer.
Därför är grafdatabaser intressant inom detta arbete d̊a de läkemedelshandlingar
som ska analyseras och kartläggas inte följer en specifik filstruktur utan har

5http://neo4j.com (2016-06-13)
6International Consortium of Investigative Journalists
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olika konceptuella förh̊allanden. Fr̊agespr̊aket i Neo4J kallas Cypher och är ett
kompakt spr̊ak som kan liknas med att rita ett exempel p̊a det mönster man
söker efter med ASCII-tecken. För att demonstrera hantering av grafer kan
exempelvis ett mycket enkelt socialt nätverk betraktas, s̊asom det i Figur 3.

Figur 3: Förenklad graf-representation av ett socialt nätverk med noder för
personer och enkelriktade b̊agar för vänskapsrelationer.

Detta exempel visar tydligt de grundläggande koncepten för grafer och samma
principer kan appliceras p̊a de domänspecifika problemen. En Cypher-fr̊aga mot
denna graf skulle kunna se ut s̊a här:

MATCH (p:Person)-[:FRIENDS_WITH]->(:Person {Name:’John’})-
[:FRIENDS_WITH]->(p:Person) RETURN p

Denna fr̊aga returnerar ett mönster av alla personer som är en ömsesidig vän med
en person vid namn ’John’ genom att g̊a via relationen FRIENDS WITH. Pilen
i satsen avgör riktningen p̊a relationen och fr̊agan tar hänsyn till ömsesidiga rela-
tioner genom att matcha dessa tillbaka mot ursprungspersonen. Detta möjliggörs
av det faktum att alla relationer är enkelriktade och fr̊agan returnerar i det här
fallet endast tillbaka ’Jane’ som binds till variabeln p. Att traversera grafen p̊a
detta sätt är en lokal operation och grafens totala storlek har ingen egentlig
betydelse för prestandan p̊a dessa förfr̊agningar, förutom att hitta den initiala
startpunkten i grafen [12]. Detta kan ställas i kontrast till relationsdatabaser där
korresponderande sammanfogningar (JOINS) av tabeller är förh̊allandevis dyra
operationer när de utförs i flera steg.
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5 Hypoteser och utg̊angspunkter

För att effektivt kunna reducera komplexitet p̊a de läkemedelshandlingar som var
i fokus för detta arbete utnyttjades följande observerande egenskaper. Handlingar
fr̊an utvalda kategorier hade varierande längd där vissa endast var 1-2 sidor
l̊anga medan andra kunde best̊a av flera tusen sidor text. Gemensamt för alla
dessa handlingar var att de kunde identifieras manuellt genom att studera endast
ett f̊atal inledande sidor med avseende p̊a rubriker, nyckelord och generell layout.
Detta betyder att alla handlingar oavsett ursprunglig längd kunde antas ha en lik-
nande mängd intressant inledande information och ingen normalisering behövde
göras p̊a de mycket l̊anga handlingarna. Baserat p̊a storleken p̊a den information
som faktiskt skulle analyseras antogs termfrekvenser vara förh̊allandevis l̊aga
och inte nödvändigtvis ge bättre precision än att bara notera termens existens.
P̊a samma sätt gjordes antagandet att varje handling definieras av ett relativt
lite vokabulär av domänspecifika nyckelord/fraser där en delmängd av dessa
till och med är helt unika för handlingskategorin ifr̊aga. Därför bedömdes det
vara aktuellt att filtrera bort de termer som i lägre grad separerar och definierar
kategorier fr̊an totalmängden, m.h.a. statistik fr̊an total datamängd och lämplig
viktningsalgoritm. Utifr̊an denna information definierades följande hypoteser och
antaganden för att utgöra grund till experimenten:

H1: Endast en inledande mängd ord (∼500-1000) antogs behöva analyseras
för att identifiera handlingen, d̊a en jämförbar mängd är tillräckligt för
manuell klassificering.

H2: Ett relativt litet antal dimensioner (≤1000) antogs vara tillräckligt för att
särskilja de utvalda kategorierna fr̊an domänen, baserat p̊a uppskattad
storlek av domänens vokabulär.

H3: Eftersom alla förekommande termer inte skulle användas antogs relevanta
termer kunna extraheras genom viktningsalgoritmer s̊asom TF-IDF-CF
(se Ekvation 1, avsnitt 4.1.1).

H4: P̊a grund av att endast handlingars inledande delar betraktades och majori-
teten av alla intressanta termer inte hinner nämnas multipla g̊anger, antogs
binära dimensioner (set of words) ge tillräcklig klassificeringsprestanda.

H5: Korta n-gram med n = (1, 2, 3) antogs vara optimal längd för de termer
som representerar domänen, d̊a större n skulle kunna leda till sämre
generaliseringsförmåga för kategorierna [6].
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6 Implementation

Projektets praktiska arbete utfördes p̊a Läkemedelsverket i Uppsala och i nära
kontakt med ISI-projektet. Alla framtagna verktyg och funktioner skrevs i Java
och beroendehantering för externa bibliotek löstes med hjälp av Apache Maven7.

6.1 Kartläggning av domänen

För att skapa en användbar bild av dokumentdomänen diskuterades och designa-
des en enhetlig databasmodell fram tillsammans med handledaren för projektet.
Genom att göra detta kunde kartläggningsresultatet av eAkt övrigt som detta
projekt huvudsakligen fokuserade p̊a, förenas med den tidigare analys som gjorts
mot eAkts huvuddelar. Dessa aktiviteter utfördes parallellt och illustreras i
Figur 4. Kartläggningen av struktur och handlingar genomfördes med ett egen-
utvecklat verktyg som utnyttjar Javas bibliotek för filtraversering. Detta verktyg
tolkar dokumentytan och bygger upp ett internt logiskt träd för handlingarna och
deras konceptuella hierarki och tillhörighet. Detta träd berikades med relevant
metadata efter bästa förm̊aga och överfördes sedan till en Neo4J-databas enligt
den framtagna datamodellen.

Figur 4: Flödesschema för hur analysen inom detta arbete förenades med tidigare
projekt. Streckade aktiviteter var avgränsade moment fr̊an detta arbete.

7https://maven.apache.org (2016-05-10)
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6.2 Sammanställning av läkemedelshandlingar

För att skapa den mängd träningsdata av handlingar som skulle ligga till grund
för klassificering kördes ett antal fr̊agor mot Neo4J-databasen. Dessa fr̊agor
specificerade speciella graf-mönster som en viss handlingskategori kunde ha och
utnyttjade det faktum att metadata extraherats fr̊an dokumentstrukturen och
lagrats i grafen. P̊a det sättet kunde eftersökta handlingar s̊allas ut i hanterbara
mängder för manuell filtrering. Baserat p̊a arbetes omfattning och avgränsningar
betraktades endast handlingar med engelskt spr̊akliga textkroppar. En fr̊aga för
att lista godkännandebrev (Adoption notes) fr̊an EMA kunde se ut s̊a här:

MATCH (p:ProductFamily)-[]-(c:Case)-[]-(e:Event)-[]-(d:Document)
WHERE e.Sender=’EMA-Komm’ and e.Subject CONTAINS(’Adoption’)
RETURN DISTINCT p.Name, COLLECT(d.Path)

I denna fr̊aga matchas ett mönster av potentiella dokument i en relationskedja
fr̊an dokumentet i sig ända ned till produktfamiljen. Detta exempel utnyttjar det
faktum att handlingar manuellt klassificerats innan de sparats i eAkt. Givet viss
domänkunskap kan man p̊a förhand veta att avsändare bör ha attributet ’EMA-
Komm’ och namnet p̊a katalogen med handlingen bör inneh̊alla delsträngen
’Adoption’. En exempelmängd av noder och relationer som returnerades av
ovanst̊aende fr̊aga kan ses Figur 5 och ett av godkännandebreven kan ses i
Figur 6.

Figur 5: En del av grafen som representerar produktfamiljen Dacogen med bl̊aa
noder för ärenden, gröna noder för händelser inom ärendet och röda noder för
handlingar/dokument.
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Figur 6: Ett exempel p̊a hur inledningen i ett godkännandebrev fr̊an europeiska
kommissionen kan se ut. Information om ärende och läkemedel har tagits bort
av eventuella sekretesskäl.

Genom att matcha liknande mönster kunde fr̊agor skräddarsys genom att ap-
plicera begränsningar p̊a vissa nodtypers attribut. Skulle vissa handlingar vara
fellagrade dök de troligtvis inte upp i i fr̊agor som ställdes mot databasen, men
d̊a endast en liten delmängd av eAkt behövde extraheras kunde änd̊a en repre-
sentativ datamängd byggas upp. Genom att samla sökvägar till handlingar kring
unika produktfamiljer kunde multipla dokument fr̊an samma familj ignoreras för
att f̊a bättre spridning p̊a resulterande träningsdata. Utöver relationsstrukturen
som exponerades i Neo4J utnyttjades även handlingarnas filnamn som heuristik
för att partiellt identifiera specifika kategorier.

Listorna som returnerades av databasfr̊agorna filtrerades ytterligare med ma-
nuella medel för att säkerställa att handlingarna hörde till önskad kategori.
Bara handlingar p̊a formatet .doc, .docx och .pdf togs med i resulterande doku-
mentmängd med hänsyn till projektets omfattning. Intressanta handlingar ur
vissa kategorier som var inbäddade i mejl p̊a Microsofts Outlook-format (.msg)
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Tabell 1: Sammanställning av handlingskategorierna och deras omfattning i antal
analyserade handlingar.

Handlingskategori Tagg Antal handlingar

Godkännande (Komm) ADOPT 500

Utredningsrapport AR 500

Problemlistor (EMA) LOI 450

Underrättelse (EMA) NOTIF 500

Synpunkter (EMA) OPINION 500

Märkningstext LABEL 400

Bipacksedel PL 500

Periodisk säkerhetsrapport PSUR 500

Produktresumé SMPC 500

Valideringsrapport VALID 400

4750

extraherades dock med hjälp av Apache POI8. Alla handlingar kontrollästes
maskinellt och byttes ut om text inte kunde extraheras av de Java-bibliotek
som användes. För Microsoft Word-format användes igen Apache POI och för
PDF-filer användes Apache PDFBox9. Totalt sammanställdes 4750 dokument
fr̊an 10 handlingskategorier vars omfattning och fördelning kan ses i Tabell 1. Vid
inläsning delades textkroppen upp baserat p̊a blanksteg och varje resulterande
ord trimmades p̊a icke-alfabetiska tecken i början och slut eller togs bort om de
innehöll numeriska tecken. Inläsning avbröts efter att ett specifikt angivet antal
ord behandlats, baserat p̊a inledande antaganden för experimentet. Resulterande
termer filtrerades sedan p̊a stoppord baserat p̊a en fördefinierad uppslagslista [15]
och stammades därefter med den officiella Java-implementationen av Martin F.
Porters stamningsalgoritm [14].

8https://poi.apache.org (2016-06-01)
9https://pdfbox.apache.org (2016-06-01)
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6.3 Klassificering av läkemedelshandlingar

Efter att alla handlingar lästs in och deras inneh̊all analyserats, rangordnades
och viktades erh̊allna termer baserat p̊a Ekvation 1 (avsnitt 4.1.1) och statistik
för termers relation till varje kategori. D̊a dimensionerna endast tolkades binärt
sattes termfrekvensen till konstanten 1 och ekvationen förenklades till att endast
ta hänsyn till invers dokumentfrekvens och kategorifrekvens som kan ses i
Ekvation 6:

Weightij = log (
N + 1.0

nj
) · ncij

Nci
(6)

Ett fixt antal av de högst rankade termerna valdes sedan ut och bildade slut-
giltigt vokabulär och dimensionsmängd för modellen. Med hjälp av de utvalda
dimensionerna kunde varje dokumentinstans trimmas p̊a överflödig komplexitet
och sparas ned p̊a ARFF-format10 (Attribute-Relation File Format), för att
senare kunna behandlas effektivt i WEKA.

Ett enklare testprogram byggdes upp i Java med hjälp av WEKA för de klassifi-
ceringsalgoritmer som skulle utvärderas. Utöver WEKAs kärnbibliotek användes
ocks̊a modulerna LibSVM och LibLINEAR för att kunna använda respektive
SVM. Algoritmer kördes till största del med standardparametrar för den ak-
tuella versionen av WEKA, detaljer som kan ses i Bilaga A. Varje algoritm
utvärderades sedan mot den totala mängden träningsinstanser med hjälp av
10-faldig korsvalidering (10-fold cross validation) med konstanten 1 som seed till
slumptalsgeneratorn. Detta för att datamängden skulle partitioneras p̊a samma
sätt för varje försök och till̊ata reproducerbarhet. Utöver varje algoritm testades
ocks̊a olika ARFF-filer med avseende p̊a antal inlästa ord, antal extraherade
dimensioner och längd p̊a n-gram.

7 Resultat

Nedan presenteras resultatet av experimenten uppdelat i tabellerna 2, 3 och 4 där
varje tabell sammanställer resultatet för en specifik längd p̊a inlästa n-gram. I
varje presenterat resultat lästes och behandlades de första 500 orden i handlingen
och de 1000 bäst rankade termerna valdes ut som dimensioner. Resultatet för
K-NN med n-gram av längd 1 och 2 gjordes dock med 200 respektive 500
dimensioner d̊a dessa uppsättningar hade märkbart högre prestanda vid lägre
dimensionsantal. Tabellerna specificerar testad algoritm, minsta precision och
recall och även sammanställd och globalt viktad precision, recall och F1-värde.
Dessa viktade värden är respektive medelvärde av alla kategorier som i sin tur
viktats med hänsyn till antalet träningsinstanser ur den givna kategorin. Nämnda
handlingskategorier är de förkortade varianterna som kan ses i Tabell 1. Näıve
Bayes och dess multinomiala variant förkortas NB respektive NBM och K-NN
benämns med respektive värde p̊a k. För de tv̊a experimentförsöken med högst
F1-värde sammanställdes precision och recall för varje individuell kategori, vilket
kan ses i Tabell 5.

10http://weka.wikispaces.com/ARFF (2016-06-23)
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7 RESULTAT

Tabell 2: Algoritmernas prestanda för 1-gram, där precision=Pre och recall=Rec.
Högsta värde är grönt understruket och lägsta värde streckat rött.

Algoritm Pre % Premin % Rec % Recmin % F1 %

Linjär SVM 97.9 94.9 (LOI) 97.9 94.7 (LOI) 97.9

SVM (RBF) 97.1 91.4 (AR) 97.0 92.9 (LOI) 97.0

NBM 96.7 89.0 (AR) 96.6 90.7 (LOI) 96.6

NB 96.6 89.4 (AR) 96.5 92.7 (LOI) 96.5

3-NN 95.2 85.7 (PL) 95.1 80.8 (AR) 95.1

5-NN 95.0 83.2 (PL) 94.9 78.8 (AR) 94.9

7-NN 95.0 82.1 (PL) 94.8 79.0 (AR) 94.8

Tabell 3: Algoritmernas prestanda för 2-gram, där precision=Pre och recall=Rec.
Högsta värde är grönt understruket och lägsta värde streckat rött.

Algoritm Pre % Premin % Rec % Recmin % F1 %

Linjär SVM 97.8 92.5 (PL) 97.8 95.8 (LOI) 97.8

3-NN 96.7 87.3 (PL) 96.7 92.0 (LOI) 96.7

5-NN 96.8 86.1 (PL) 96.7 90.9 (LOI) 96.7

7-NN 96.7 84.7 (PL) 96.5 89.6 (AR) 96.5

NBM 95.8 89.8 (AR) 95.7 88.7 (LOI) 95.7

SVM (RBF) 96.3 73.9 (AR) 95.5 88.2 (LOI) 95.7

NB 95.1 69.6 (AR) 94.0 73.6 (LOI) 94.2
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8 DISKUSSION

Tabell 4: Algoritmernas prestanda för 3-gram, där precision=Pre och recall=Rec.
Högsta värde är grönt understruket och lägsta värde streckat rött.

Algoritm Pre % Premin % Rec % Recmin % F1 %

Linjär SVM 96.5 79.7 (AR) 96.2 92.0 (LOI) 96.3

5-NN 96.1 77.2 (AR) 95.7 91.3 (LOI) 95.8

7-NN 96.1 77.1 (AR) 95.6 91.1 (LOI) 95.8

3-NN 96.0 77.2 (AR) 95.6 90.9 (LOI) 95.7

NBM 94.3 82.1 (ADOPT) 93.8 76.4 (AR) 93.8

SVM (RBF) 95.0 62.1 (AR) 92.8 74.0 (LOI) 93.3

NB 93.8 57.1 (AR) 91.1 58.4 (LOI) 91.5

I Tabell 2 har SVM med linjär- och RBF-kärna det högsta F1-värdena följt av
b̊ada varianterna av Näıve Bayes och sist alla varianter av K-NN. I Tabell 3
med 2-gram är fortfarande linjär SVM bäst presenterande med avseende p̊a
F1-värde medan SVM med RBF-kärna och b̊ada varianterna av Näıve Bayes
faller märkbart. Här ökar istället F1-värde för K-NN jämfört med respektive
resultat för 1-gram. Denna trend upprepas för 3-gram i Tabell 4 som även här
har linjär SVM som bäst presterande algoritm.

8 Diskussion

Resultatet fr̊an experimentförsöken visar p̊a en generellt hög klassificeringspre-
standa för de flesta klassificeringsalgoritmer och längder p̊a n-gram, med en
lägstaniv̊a för F1-värde p̊a över 90%. Det tyder p̊a att det finns en hög grad av
separation mellan kategorier inom behandlad träningsdata och att denna g̊ar att
uppfatta via maskinella metoder. Detta styrker p̊ast̊aendena i hypotes H1-H4 d̊a
resultatet baseras p̊a 500 inlästa ord, ett dimensionsantal: d ≤ 1000 och binära
termer baserade p̊a dokument- och kategorifrekvens. Resultatet visar endast
en optimala delmängd av alla totalt testade kombinationer av parametrar och
extrema värden p̊a t.ex. dimensionsantal resulterar i märkbart sämre resultat.

Mellan n-gram av olika längd är den största uppenbara skillnaden att min-värde
för precision försämras när n blir större. T.ex. för linjär SVM är minskningen
liten mellan 1- och 2-gram men större vid hoppet till 3-gram. Det tyder p̊a att en
delmängd av kategorier är mer problematiska att representera med längre n-gram,
d̊a värdet p̊a F1 inte minskar i samma utsträckning. För minsta recall-värde
finns ocks̊a en minskande trend för högre n-gram men är inte lika tydlig som
minskningen för sämsta precision. Detta talar i viss grad för p̊ast̊aendet i hypotes
H5 att optimal längd p̊a n-gram är 1-3 d̊a en minskning av precision och recall
kan uppfattas för alla algoritmer vid längd 3.
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8 DISKUSSION

Tabell 5: Precision och recall för de tv̊a experimentförsöken med högst F1-värde.
Högsta värden är grönt understrukna och lägsta värden streckat röda.

Linjär SVM 1-gram Linjär SVM 2-gram

Kategori Precision % Recall % Precision % Recall %

ADOPT 100 99.8 100 100

AR 95.0 95.6 95.4 95.8

LOI 94.9 94.7 96.4 95.8

NOTIF 99.4 98.8 99.2 98.6

OPINION 99.6 99.0 99.8 98.8

LABEL 100 98.8 100 96.5

PL 96.5 98.2 92.5 98.8

PSUR 98.8 98.4 99.2 97.6

SMPC 96.4 97.2 96.4 97.6

VALID 98.8 98.5 100 97.8

För linjär SVM i Tabell 3 kan man observera att minsta värde för precision är
märkbart lägre än minsta värde för recall (92.5% respektive 95.8%). Detta kan
tolkas som att den största delen av alla kategorier klassificeras rätt, men den
mängd av handlingar som faktiskt blir inkorrekt klassificerade koncentreras till
ett par specifika kategorier. Dessa kategorier f̊ar d̊a sämre precision men kan
fortfarande ha mycket hög recall vilket har betydelse för vilken uppgift systemet
faktiskt ska lösa. Trenden för nästan alla presenterade experimentuppsättningar
är att utredningsrapporter (AR) och bipacksedlar (PL) är de kategorier med
sämst precision där PL är mer problematisk vid lägre n-gram och AR vid högre.
För recall är det i princip uteslutande problemlistor (LOI) som drar ned resultatet
vilket klart tyder p̊a att denna kategori är otydligare och oftare misstas för andra
kategorier.
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8.1 Utvärdering av algoritmer

K-NN: Alla versioner av K-NN delade den exklusiva egenskapen av strikt ökad
klassificeringsprestanda för n-gram > 1 med bästa resultat för n = 2.
Skillnaden mellan storlek p̊a k är mycket liten i det presenterade resultatet
och tester11 p̊a högre värden än 7 har inte indikerat en uppg̊aende trend.
Detta är ett lägre parametervärde än det optimala värdet i vissa andra
studier [2]. Trots att K-NN inte hade bäst precision i detta experiment
kan algoritmen vara aktuell vid framtida experiment p̊a n-gram av längd
2 och 3. D̊a algoritmerna endast kördes med en invers viktningsfunktion
och Euklidisk avst̊andsfunktion kan det ocks̊a finnas mer utrymme till
optimering, om andra mer lämpliga parametrar existerar.

Näıve Bayes: B̊ade Näıve Bayes (NB) och Näıve Bayes multinomial (NBM)
var mycket jämbördiga med n̊agot bättre resultat för den multinomiala
varianten. Utifr̊an detta resultat verkar därför NBM vara att föredra trots
att binära dimensioner har använts och borde därför ha eliminerat den
största fördelen med metoden. B̊ada metoderna tappar dock prestanda
gentemot andra algoritmer vid längre n-gram vilket skulle kunna bero p̊a
det faktum att vissa n-gram har ett större beroende mellan varandra d̊a de
kan härstamma fr̊an samma fras. Det bryter mot en av metodens kriterier
om oberoende attribut, vilket kan resultera i att vissa fraser f̊ar större
p̊averkan p̊a klassificeringsresultat och ger därför ett skevt resultat.

SVM: De b̊ada SVM-uppsättningarna hade liknande resultat vid 1-gram med
mycket hög precision och recall. Det faktum att linjär SVM presterar
p̊a samma niv̊a som SVM med RBF-kärna talar för att domänrymden
fr̊an början är linjärt separerbar och att en transformation med en kernel
function är överflödig och kanske p̊averkar resultatet negativt. Detta faktum
blir tydligare vid längre n-gram där SVM med RBF-kärna tappar avsevärt
med klassificeringsprestanda gentemot sin linjära variant och K-NN.

Överlag kan algoritmernas resultat liknas med studien av Colas & Brazdil [2] som
jämförde optimerade varianter av SVM, K-NN och Näıve Bayes. Deras resultat
pekade p̊a jämbördig precision mellan algoritmerna p̊a de flesta applicerade
problemen och att SVM inte alltid nödvändigtvis är den mest lämpade metoden.
Även fast linjär SVM i detta experiment visade ett starkt resultat är inte de
andra algoritmerna l̊angt efter och bör allts̊a inte direkt förkastas vid framtida
utökningar.

8.2 Djupare utvärdering av linjär SVM

De tv̊a mest lovande experimenten utgjordes av linjär SVM med n-gram av längd
1 och 2. Även om resultatet fr̊an Tabell 2 och 3 pekar p̊a tv̊a jämbördiga resultat
finns det vissa intressanta skillnader i precision och recall för kategorierna.
I Tabell 5 sammanställs precision och recall för varje kategori i b̊ada dessa
experimentuppsättningar. I detta resultat är det framförallt kategorierna AR och
PL som har lägre precision och recall. Baserat p̊a data som ej presenteras här, är
det ocks̊a dessa tv̊a kategorier som främst förväxlas med varandra. Detta innebär

11Experiment som ej ingick i presenterat resultat.
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8 DISKUSSION 8.3 Beräkningsprestanda

att modellen är n̊agot sämre p̊a att representera dessa kategorier men att det
inte g̊ar ut över precisionen i resterande kategorier. I fallet 2-gram är precisionen
för PL märkbart lägre än respektive precision för 1-gram och enligt fullständig
data är det till största del märkningstexter (LABEL) och produktresuméer
(SMPC) som inkorrekt klassificeras som denna kategori. Detta är en trend som
setts i majoriteten av resultaten och skulle kunna förklaras av att alla typer av
produktinformation (SMPC, PL, LABEL) har en stor del återkommande termer
gemensamt. Om dessa kategorier har färre termer som kan separera dem jämfört
med andra kategorier är risken större för eventuell förväxling mellan dessa.

Ur Läkemedelsverket synvinkel finns en avgörande aspekt för vilken experi-
mentuppsättning som är mest lämplig att applicera. Eftersom det inom ISI-
projektet finns planer p̊a att gallra valideringsrapporter (VALID) automatiskt
fr̊an eAkt är det mycket önskvärt att maskinellt kunna säkerställa att inga viktiga
handlingar försvinner i processen. Skulle det vara aktuellt för detta system att
ta sig an uppgiften blir det därför mycket viktigt att precisionen p̊a kategorin
VALID är s̊a hög som möjligt, eventuellt p̊a bekostnad av recall. Det är allts̊a
bättre att missa att gallra n̊agra valideringsrapporter än att av misstag gallra
handlingar som inte hör till kategorin överhuvudtaget. Utifr̊an dessa aspekter är
det d̊a tydligt att det är varianten med 2-gram som bör användas d̊a precisionen
är 100% trots att recall är n̊agot lägre än för 1-gram.

8.3 Beräkningsprestanda

Utöver ren klassificeringsprestanda är det intressant att betrakta den faktiska
beräkningsprestandan för de olika metoderna. Även om tidskomplexitet inte var
prioriterad aspekt att studera fanns det klara skillnader i tids̊atg̊ang under expe-
rimentets g̊ang. Detta beror framförallt p̊a det faktum att 10-faldig korsvalidering
utfördes vilket accentuerar de skillnader som redan finns mellan algoritmerna,
jämfört med att arbeta mot en dedikerad tränings- och referensmängd. Data för
ett enklare tidstest för 1000 dimensioner kan ses i Bilaga B.

Bland de snabbaste algoritmerna inkluderades b̊ade varianterna av Näıve Bayes
och linjär SVM. SVM med RBF-kärna tog längre tid än den linjära varianten vil-
ket kan förklaras av de extra beräkningar som är associerat med transformationen
av domänrymden. Alla varianter av K-NN tog märkbart längre tid än SVM-
varianterna, speciellt vid försök p̊a över 1000 dimensioner. Detta kan jämföras
med studien av Hmeidi et al. [7] där SVM hade överlägsen beräkningsprestanda
över K-NN vid klassificering av arabiska nyhetsartiklar, men fortfarande med
en relativt jämbördig precision mellan algoritmerna. Detta är värt att ta i be-
aktning d̊a experimentet var avgränsat till 10 kategorier, n̊agot som med all
sannolikhet i framtiden m̊aste utökas för att faktiskt kunna täcka majoriteten av
alla handlingar i domänen. Fler kategorier kan kräva ett ökat antal dimensioner
för att bibeh̊alla en ekvivalent niv̊a av precision, vilket s̊aklart ocks̊a ställer
högre krav p̊a algoritmernas beräkningsprestanda. D̊a linjär SVM var den mest
lovande klassificeringsalgoritmen och samtidigt var bland de snabbaste, bör
den vara mycket lämplig att applicera p̊a de större datamängder som framtida
experimentförsök kan antas ha.
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8.4 Brister och felkällor

En nämnvärd felkälla i detta experiment bygger p̊a handlingarnas format, som
inte alltid textuellt g̊ar att läsa med använda verktyg. Detta beror främst p̊a
att vissa handlingar tidigare endast existerat i pappersformat och har skannats
in i efterhand för att kunna lagras elektroniskt. När en handling helt saknat
text har den exkluderats ur träningsdata men ibland är endast försättsblad
inskannat med resten av dokumentet i läsbar digital form. Detta g̊ar delvis
emot experimentets förutsättningar att intressant information finns i början p̊a
handlingen. För handlingar med inskannade försättsblad blir denna information
allts̊a inte tillgänglig för systemet och klassificering riskerar att bli inkorrekt.
Även om det inte finns direkta indikationer p̊a att detta är ett större problem i
aktuell träningsdata finns det risk att fenomenet är vanligare för kategorier som
inte hanterats i detta arbete. Ett sätt att hantera problematiken skulle kunna
vara att eventuellt betrakta en större mängd inledande text och dimensioner. P̊a
s̊a vis skulle handlingar med denna problematik ges större spelrum att definiera
andra igenkänningspunkter n̊agot längre in i textkroppen.

9 Relaterat arbete

Trots att det finns flertalet studier som behandlar klassificering av medicinskt rela-
terade dokument är dessa inte nödvändigtvis relaterade till studerade handlingar
i detta arbete. Aktuella handlingar är starkt kopplade till godkännandeprocessen
av läkemedel och har svag korrelation till patientjournaler och medicinska artiklar
fr̊an databaser s̊asom t.ex. MEDLINE12. Den unika domän och problematik som
studerats i detta arbete p̊a Läkemedelsverket kan därför betraktas som mer eller
mindre outforskad ur ett maskininlärningssammanhang.

Automatisk textklassificering är däremot ett väl studerat omr̊ade där flertalet
koncept s̊asom utvärdering av maskininlärningsalgoritmer, viktningsmetoder
för termer och dimensionsreduktion varit i fokus. Utvärdering av flera olika
klassificeringsalgoritmer mot en given problemdomän är en vanlig företeelse i
studier ang̊aende textklassificering.

Colas & Brazdil [2] studerade skillnader i klassificeringsprestanda för SVM,
K-NN och Näıve Bayes p̊a binära klassificeringsproblem, där resultatet pekade
p̊a jämbördig prestanda mellan algoritmerna. Joachims [8] p̊avisade dock fördelar
i klassificeringsprestanda med SVM jämfört med K-NN och Näıve Bayes p̊a
Reuters-2157813. Zakzouk & Mathkour [26] utvärderade Näıve Bayes och SVM
med linjär kärna mot sportartiklar i datamängden SGSC14, b̊ada med mycket
höga F1-värden mellan 98-100%. Detta experiment och datamängd är mycket
intressant att jämföra med detta arbete d̊a värdena p̊a b̊ade absolut F1-värde
och inbördes prestanda mellan algoritmerna ligger nära varandra.

12Databas och sökmotor för medicinska artiklar: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
13Populär datamängd för utvärdering av textklassificeringsalgoritmer.
14Saudi Gazette Sports Corpus
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Ehrentraut et al. [3] undersökte möjligheter att klassificera patientjournaler
baserat p̊a om de kunde indikera p̊a infektioner som uppkommit av sjukhus-
vistelse. Även om patientjournaler inte är speciellt korrelerat med studerade
läkemedelshandlingar finns det däremot paralleller till detta arbete i b̊ade me-
todik och resultat. Här utvärderades bland annat SVM och Näıve Bayes med
50-200 utvalda termer med TF-IDF som viktningsmetod. Deras resultat pekade
ocks̊a p̊a jämförbar övergripande klassificeringsprestanda med bästa värde p̊a
recall för SVM, vilket var det prioriterade värdet för den studien.

Invers dokumentfrekvens (IDF) beskrevs första g̊angen av Spärck Jones [20] och
varianter p̊a TF-IDF analyserades av Salton & Buckley [17]. Liu & Yang [10]
beskrev och utvärderade en utökad TF-IDF med en komponent för kategori-
frekvens (TF-IDF-CF). Denna metod presterade överlag bättre än TF-IDF
mot datamängderna: Reuters-21578 och 20newsgroup och utnyttjades även för
viktning av termer och feature selection i detta arbete.

Yang & Pedersen [25] utvärderade ett antal metoder för feature selection där
dokumentfrekvens med tröskelvärde presterade jämförbart med mer avance-
rade metoder, och indikerar att vanliga termer kan vara informativa. Vissa
paralleller kan dras till detta arbete som utnyttjade IDF-CF, som visserligen
viktar p̊a inverterad total dokumentfrekvens men “belönar” termer som har hög
dokumentfrekvens inom en given kategori.

Fürnkranz [6] studerade användning av n-gram för binära representationer av
textkroppar (set of words) p̊a datamängderna Reuters-21578 och 20newsgroup.
Resultatet indikerade p̊a en optimal längd av 2 eller 3 för utvalda ordsekvenser s̊a
länge borttagning av stoppord först genomfördes. Detta kan liknas med resultatet
i detta arbete där optimal längd p̊a n var 1 eller 2, ocks̊a med binär representation
av termer i klassificerad data.

10 Framtida utökningar

Experiment och metodik som presenterats i denna rapport kan endast anses
som förstudie för eventuell djupare analys av domänen p̊a Läkemedelsverket. D̊a
experimenten klart visar att det finns kategorier av läkemedelshandlingar som
g̊ar att separera och kategorisera med maskininlärningsmetoder kan vidareut-
veckling av liknande lösningar anses vara aktuellt. Det viktigaste fr̊agetecknet
att besvara vid framtida utökningar är om klassificeringsmodellen skalar med fler
och hittills osedda handlingskategorier. D̊a detta arbete behandlade 10 mycket
tydliga kategorier är det sannolikt att utförligare analyser resulterar i en lägre
men fortfarande acceptabel precision jämfört med presenterade värden. Utöver
inkludering av nya kategorier är det aktuellt att skala ned nuvarande mängd
träningsdata och utvärdera potentiell förlust av klassificeringsförmåga. Detta
p̊a grund av att vissa kategorier för detta arbete (t.ex. godkännandebrev) har
s̊adan strikt struktur av nyckeltermer att relativt f̊a exemplar skulle kunna vara
tillräckligt för att definiera kategorin vid inlärning.

Även om binära dimensioner inte indikerade p̊a försämrad precision för denna
experimentuppsättning kan det inte uteslutas att r̊aa eller viktade termfrekvenser
fungerar bättre ju fler kategorier som testas. Utöver det kan det vara aktuellt
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att testa fler metoder för urval av termer, där ren dokumentfrekvens med ett
heuristiskt valt tröskelvärde skulle kunna generera termer med jämförbar relevans.
Detta skapar annorlunda förutsättningar för redan testade algoritmer som kan
behöva utvärderas igen utan att direkt förkastas baserat p̊a resultatet fr̊an detta
arbete. Utifr̊an aktuellt resultat och utg̊angspunkter är dock en variant av linjär
SVM mycket lovande att fortsätta experimentera med, framförallt p̊a grund av
den högt uppmätta precisionen, många inställningsmöjligheter och spelrum för
större antal dimensioner.

Utöver aspekter ang̊aende maskininlärning är det troligtvis mycket lämpligt att
kombinera maskininlärning med en enklare analys av handlingarnas filnamn.
Filnamn p̊a handlingar i använd träningsdata är oftast informativa och kan i
m̊anga fall ge indikationer p̊a vilken handlingstyp det rör sig om, även om det är
vanskligt att endast basera resultat p̊a denna information. En kombination av
filnamnsanalys och textklassificering skulle kunna ge systemet bättre chanser att
förkasta klassificeringsresultat, när delresultaten inte stämmer överens. Utöver
detta är det ocks̊a viktigt att beräkna lämpliga tröskelvärden för hur många
fördefinierade termer en handling måste inneh̊alla för att systemet ens ska
överväga klassificering. P̊a s̊a vis skulle man kunna filtrera ut handlingar och
kategorier som ännu inte förekommit i träningsdata och som troligtvis skulle
klassificeras fel. Detta värde skulle kunna vara ett statistiskt m̊att baserat p̊a min-
och medelvärde p̊a förekommande dimensioner p̊a handlingar i träningsdata.

11 Slutsatser

Detta arbete har bidragit med en initial utvärdering och först̊aelse för hur
maskininlärning skulle kunna appliceras p̊a hantering av läkemedelshandlingar
p̊a Läkemedelsverket. Det har visats att dokumentytan eAkt kan kartläggas som
ett grafnätverk med hjälp av lämpliga verktyg s̊a att effektiv sammanställning av
domänkategorier kunnat göras. Denna process är värdefull för Läkemedelsverkets
p̊ag̊aende projekt och även en spr̊angbräda för vidare analys av dokument och
handlingar för textklassificering inom denna verksamhet.

Arbetet har framförallt visat att maskininlärning kan appliceras p̊a en delmängd
av de handlingskategorier som existerar med lovande resultat. Detta gjordes
med 10 utvalda handlingskategorier och relativt enkla metoder för urval av data
som sedan användes av klassificeringsalgoritmerna. Resultatet visar p̊a att SVM
med linjär kärna har en viss fördel gentemot algoritmer som K-NN och Näıve
Bayes med ett maximalt F1-värde p̊a nästan 98%. Alla testade algoritmer visade
dock p̊a hög generell prestanda vilket talar för att sammanställd träningsdata i
hög grad är separerbar. Eftersom arbetet inte inkluderade alla förekommande
handlingskategorier i Läkemedelsverkets verksamhet krävs ytterligare definition
och sammanställning av nya kategorier i framtida utökningar. Detta för att
kunna bestämma en mer realistisk precision av testad klassificeringsmetodik.
Presenterat arbete är en avgränsad pilotstudie men indikerar änd̊a p̊a att den här
domänen för läkemedelshandlingar är mycket lovande att applicera omfattande
maskininlärning p̊a.
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A PARAMETRAR FÖR ALGORITMER I WEKA

Bilaga A Parametrar för algoritmer i WEKA

Tabell A.1: Lista p̊a de parametrar som kördes med algoritmerna vid expe-
rimentförsöken. Parametrar i bl̊att var inte standardparametrar för aktuell
WEKA-version (3.8.0)

Algoritm Parameter Värde

Näıve Bayes Kernel density estimator false

Supervised discretization false

Näıve Bayes
multinomial

NA -

K-NN Distance weighting WEIGHT_INVERSE

Search algorithm LinearNNSearch

Hold-one-out cross-validation false

SVM
(LibSVM)

SVM type C-SVC

Kernel function Radial basis function

Degree in kernel function 3

Gamma in kernel function 1/k

Coef0 in kernel function 0

C of C-SVC 1

Tolerance 0.001

Linjär SVM
(LibLinear)

Type of solver L2-regularized
logistic regression

Cost parameter C 1

Tolerance 0.001
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B TIDSÅTGÅNG VID KORSVALIDERING

Bilaga B Tids̊atg̊ang vid korsvalidering

Tabell B.1: Tids̊atg̊ang för uppsättning och 10-faldig korsvalidering av algorit-
merna vid 1000 dimensioner.

Algoritm Tid (sek) Index

Näıve Bayes (Mult) 1,585 1

Linjär SVM 21,671 13,673

Näıve Bayes 22,042 13,907

SVM 123,199 77,728

3-NN 168,496 106,307

5-NN 173,45 109,432

7-NN 181,564 114,551
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