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Internet-chat skal forudsige epidemier
Nu skal sociale medier på nettet bruges til at varsle globale epidemier.
Af Karim Pedersen
Fredag 7. januar, 2011 15:14
Et nyt internet-baseret varslingssystem skal bremse farlige verdensomspændende epidemier langt
tidligere, end det er muligt i dag. Forskerne vil samle data fra sociale netværk, blogs og chatfora,
hvor kommunikationen løber meget hurtigt og giver et ret præcist billede af begivenheder, der
finder sted her og nu. Her kan man måske opfange tidlige sygdomssymptomer hurtigere end ved
at screene folk i lufthavnen.
"Infektionssygdomme spreder sig meget
hurtigt på grund af den tiltagende flytrafik, og
det stiller sundhedsorganisationer over for en
række nye udfordringer. I Danmark har læger
pligt til at indrapportere tilfælde af særligt
smitsomme sygdomme til Statens Serum
Institut, der vurderer, om der er grund til at
slå alarm. Dette system er meget grundigt,
men også meget langsomt," forklarer lektor
Peter Dolog fra Aalborg Universitet.

Annonce:

Han er teknisk ansvarlig på EU-projektet
Medical EcoSystem, hvor man arbejder på at
udvikle det nye varslingssystem, der samler
data om sygdomsudbrud og symptomer fra
internetplatforme, onlinemedier, weblogs og
videnskabelige og ikke-videnskabelige
diskussionsfora.
Det skal hjælpe med at opfange udbrud af nye, smitsomme sygdomme på et tidligt tidspunkt og
dermed måske undgå, at en epidemi udvikler sig til en verdensomspændende pandemi.
En stor del af den software, der gør det muligt at indsamle data fra nettet, skal udvikles på Aalborg
Universitet.
Her arbejdes der på komplicerede algoritmer baseret på, hvordan grupper af brugere skriver eller
chatter om sygdomme og bestemte sygdomssymptomer. Dernæst prøver man at spore et
mønster i forekomsten af bestemte symptomer.
"Det er ikke så ligetil at tracke sygdomme, da mange symptomer er så generelle, at der kan være
tale om alt fra en almindelig forkølelse til svineinfluenza. F.eks. er hovedpine et symptom, som det
er svært at udlede noget ud fra. Det gælder derfor om at filtrere de store mængder data, så vi
lokaliserer faktiske epidemier og ikke forårsager for mange falske alarmer. Vi forsøger desuden at
målrette de filtrerede data til de rette personer, så vi ikke oversvømmer sundhedspersonalet med
for mange informationer," siger Peter Dolog.
Der er bevilliget omkring 15 millioner EU-kroner til projektet, som strækker sig over flere år.
Foruden danskerne deltager også det tyske Leibniz Universität og det tjekkiske Brno University of
Technology.
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Sociale medier på internettet kan indgå i et kommende
varslingssystem, som skal bremse farlige verdensomspændende
epidemier
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Internetbrugernes flittige kommunikation via Web 2.0 tjenester inddrages nu
i kampen mod globale epidemier, de såkaldte pandemier. Fordelen ved blogs
og chatfora er, at kommunikationen løber meget hurtigt og giver et ret
præcist billede af begivenheder, der finder sted her og nu. Kan man opfange
tidlige sygdomssymptomer ad disse kanaler, kan man hurtigere inddæmme
pandemierne.
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- Infektionssygdomme spreder sig meget hurtigt på grund af den tiltagende
flytrafik, og det stiller sundhedsorganisationer over for en række nye
udfordringer. I Danmark har læger pligt til at indrapportere tilfælde af særligt
smitsomme sygdomme til Statens Serum Institut, der vurderer, om der er
grund til at slå alarm. Dette system er meget grundigt, men også meget
langsomt, forklarer lektor Peter Dolog fra Aalborg Universitet, der er teknisk
ansvarlig på EU-projektet Medical EcoSystem (M-Eco).
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M-Eco arbejder på at udvikle et varslingssystem for pandemier, der kan levere
supplerende information om sygdomsudbrud og symptomer på baggrund af
informationer fra internetplatforme, onlinemedier, weblogs og videnskabelige
og ikke-videnskabelige diskussionsfora. Målet er at opfange udbrud af nye,
smitsomme sygdomme på et tidligt tidspunkt, så smitten kan begrænses.
Dermed kan man i nogle tilfælde undgå, at en epidemi udvikler sig til en
verdensomspændende pandemi.
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M-Eco er et forskningssamarbejde mellem Aalborg Universitet, det tyske
Leibniz Universität og det tjekkiske Brno University of Technology foruden en
række statslige organisationer i Tyskland, herunder den tyske pendant til
Statens Serum Institut, Das Robert Koch Institut.
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Aalborg Universitet spiller en væsentlig rolle i udviklingen af den software, der
gør det muligt at indsamle data fra internettet. For at indkredse mulige
epidemier udarbejdes der nogle komplicerede algoritmer baseret på, hvordan
grupper af brugere skriver eller chatter om sygdomme og bestemte
sygdomssymptomer. Dernæst prøver man at spore et mønster i forekomsten
af bestemte symptomer.
- Det er ikke så ligetil at tracke sygdomme, da mange symptomer er så
generelle, at der kan være tale om alt fra en almindelig forkølelse til
svineinfluenza. F.eks. er hovedpine et symptom, som det er svært at udlede
noget ud fra. Det gælder derfor om at filtrere de store mængder data, så vi
lokaliserer faktiske epidemier og ikke forårsager for mange falske alarmer. Vi
forsøger desuden at målrette de filtrerede data til de rette personer, så vi ikke
oversvømmer sundhedspersonalet med for mange informationer, forklarer
Peter Dolog.
Forskningsprojektet strækker sig over 2 ½ år og har fået bevilget 2 millioner
euro af EU. Målet er i sidste ende at styrke det nationale og internationale
smitteberedskab, men det er ifølge Peter Dolog ikke de eneste succeskriterier
i det prestigefulde projekt:
- Da det er en helt ny tilgang til sygdomsovervågning, som ikke er anvendt
tidligere, undersøger vi i første omgang, om internettet overhovedet kan
bruges til at spore farlige sygdomsudbrud hurtigere end de gængse kanaler i
dag. Derudover arbejder vi på at forfine vores metoder, så resultaterne bliver
mere præcise. Det tager som oftest fem år eller mere, før et projekt af denne
type fører til et færdigt produkt. Vi har dog nogle stærke partnere involveret i
projektet, så det har potentiale til at gå hurtigere, hvis vi leverer gode
resultater, siger Peter Dolog.
tøtte

CrimeCode.Com - unik mærkning af IT-udstyr og værktøj - klik her...
LavEnergiGuiden - ny guide med alt inden for LavEnergi - klik her...
© UGENS|ERHVERV

10.01.2011 16:55

Sociale medier skal bekæmpe pandemier | Ugens Erhverv

2 von 2

http://www.ue.dk/nyhedsarkiv/52994.aspx

10.01.2011 16:55

Aalborg-forskning afslører epidemier via Twitter og Facebook | Version2

1 von 1

http://www.version2.dk/artikel/17542-aalborg-forskning-afsloerer-epi...

Aalborg-forskning afslører epidemier via Twitter og Facebook
Et it-forskningsprojekt fra Aalborg Universitet skal hjælpe med hurtigt at spotte epidemier som fugleinfluenza ved at indsamle oplysninger fra sociale medier.
AF DANIEL RASMUSSEN, MANDAG 10. JAN 2011 KL. 06:59
EMNER: SUNDHEDS-IT

»Ligger i sengen med kvalme i dag… Møg-influenza!«
Statusopdateringer som denne kan vise sig at være godt for andet end bare at komme af med sit brokkeri. Forskere fra blandt andet Aalborg Universitet er i gang med at
udvikle et it-værktøj, der kan hjælpe lægerne med at opdage, når for eksempel en influenzaepidemi er ved at sprede sig.
Forskningsprojektet går under navnet M-Eco, og det fungerer ved at indsamle oplysninger fra blandt andet sociale medier på nettet.
Programmet søger efter bestemte ord som for eksempel ”hovedpine” eller ”kvalme”.
På den måde giver det udslag, hvis mange mennesker i et område klager over sygdom på sociale medier. Derudover suger tjenesten også information til sig fra forskellige
andre sites som for eksempel det lægevidenskabelige RSS-feed samlende site Medworm.com
Forskningsprojektet strækker sig over to et halvt år og har fået bevilget 15 millioner kroner fra EU. Aalborg Universitet deltager sammen med flere andre europæiske
universiteter i projektet.
»Det her projekt vil give beslutningstagerne et bedre informationsgrundlag og dermed bedre mulighed for at tage de rigtige beslutninger,« siger Peter Dolog, der er lektor ved
Institut for Datalogi på Aalborg Universitet.
»Det er en helt ny tilgang til sygdomsovervågning, som ikke er anvendt tidligere. Vi undersøger i første omgang, om internettet overhovedet kan bruges til at spore farlige
sygdomsudbrud hurtigere end de gængse kanaler i dag. Derudover arbejder vi på at forfine vores metoder, så resultaterne bliver mere præcise,« siger han.
Han mener der er god brug for teknologien.
»Hvis man ser på, hvordan processen omkring identificering af en epidemi fungerer, så er den centraliseret omkring de formelle kanaler såsom hospitalerne, lægerne og
Statens Seruminstitut. Det kan være en langsommelig proces,« siger Peter Dolog.
Et af problemerne med metoden er dog, at det kan være svært at skille de forskellige sygdomme, som folk beklager sig over, fra hinanden.
»Det er ikke så ligetil at tracke sygdomme, da mange symptomer er så generelle, at der kan være tale om alt fra en almindelig forkølelse til svineinfluenza. For eksempel er
hovedpine et symptom, som er svært at udlede noget ud fra. Det gælder derfor om at filtrere de store mængder data, så vi lokaliserer faktiske epidemier og ikke forårsager
for mange falske alarmer,« siger han.
Forudsætningen for at kunne bruge de sociale medier er imidlertid, at indholdet er tilgængetligt for en søgemaskine. Mange brugere af for eksempel Facebook har dog sat
begrænsninger på, hvem der kan se deres opdateringer.
Nogle af dem, der bruger sociale medier, har flere profiler på flere forskellige medier. Og det kan give forstyrrelse i tallene.
»Det giver selvfølgelig noget støj, men på det overordnede niveau vil det ikke være et problem. Hvis en person har flere profiler på sociale sites, så vil den person måske have
fem eller seks profiler højest. Hvis det virkeligt skulle give støj, så skulle han have måske 5.000 profiler«
Det er ikke første gang, at internettet bliver brugt til at overvåge sygdomsudbrud.
I forbindelse med svineinfluenza-epidemien i 2009 oprettede Google tjenesten Google Flu Trends, der gætter influenzaniveauet i et land ud fra, hvor mange influenzarelaterede
søgninger, der bliver lavet på Google.
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Sociale medier skal bekæmpe pandemier · 6. januar 2011
Sociale medier på internettet kan blive det hemmelige våben i et kommende varslingssystem, som skal bremse farlige
verdensomspændende epidemier langt tidligere, end det er muligt i dag. Aalborg Universitets dataloger samarbejder med
andre europæiske universiteter om udviklingen.

Internetbrugernes flittige kommunikation via Web 2.0 tjenester inddrages
nu i kampen mod globale epidemier, de såkaldte pandemier. Fordelen ved blogs og chatfora er, at kommunikationen
løber meget hurtigt og giver et ret præcist billede af begivenheder, der finder sted her og nu. Kan man opfange tidlige
sygdomssymptomer ad disse kanaler, kan man hurtigere inddæmme pandemierne.
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- Infektionssygdomme spreder sig meget hurtigt på grund af den tiltagende flytrafik, og det stiller sundhedsorganisationer
over for en række nye udfordringer. I Danmark har læger pligt til at indrapportere tilfælde af særligt smitsomme
sygdomme til Statens Serum Institut, der vurderer, om der er grund til at slå alarm. Dette system er meget grundigt, men
også meget langsomt, forklarer lektor Peter Dolog fra Aalborg Universitets Institut for Datalogi, der er teknisk ansvarlig
på EU-projektet Medical EcoSystem (M-Eco).

Hovedpine kan give falsk alarm
M-Eco arbejder på at udvikle et varslingssystem for pandemier, der kan levere supplerende information om
sygdomsudbrud og symptomer på baggrund af informationer fra internetplatforme, onlinemedier, weblogs og
videnskabelige og ikke-videnskabelige diskussionsfora. Målet er at opfange udbrud af nye, smitsomme sygdomme på et
tidligt tidspunkt, så smitten kan begrænses. Dermed kan man i nogle tilfælde undgå, at en epidemi udvikler sig til en
verdensomspændende pandemi.

M-Eco er et forskningssamarbejde mellem Aalborg Universitet, det tyske
Leibniz Universität og det tjekkiske Brno University of Technology foruden en række statslige organisationer i Tyskland,
herunder den tyske pendant til Statens Serum Institut, Das Robert Koch Institut.
Aalborg Universitet spiller en væsentlig rolle i udviklingen af den software, der gør det muligt at indsamle data fra
internettet. For at indkredse mulige epidemier udarbejdes der nogle komplicerede algoritmer baseret på, hvordan grupper
af brugere skriver eller chatter om sygdomme og bestemte sygdomssymptomer. Dernæst prøver man at spore et mønster i
forekomsten af bestemte symptomer.
- Det er ikke så ligetil at tracke sygdomme, da mange symptomer er så generelle, at der kan være tale om alt fra en
almindelig forkølelse til svineinfluenza. F.eks. er hovedpine et symptom, som det er svært at udlede noget ud fra. Det
gælder derfor om at filtrere de store mængder data, så vi lokaliserer faktiske epidemier og ikke forårsager for mange
falske alarmer. Vi forsøger desuden at målrette de filtrerede data til de rette personer, så vi ikke oversvømmer
sundhedspersonalet med for mange informationer, forklarer Peter Dolog.

Ny tilgang med store perspektiver

Forskningsprojektet strækker sig over 2 ½ år og har fået bevilget 2
millioner euro af EU. Målet er i sidste ende at styrke det nationale og internationale smitteberedskab, men det er ifølge
Peter Dolog ikke de eneste succeskriterier i det prestigefyldte projekt:
- Da det er en helt ny tilgang til sygdomsovervågning, som ikke er anvendt tidligere, undersøger vi i første omgang, om
internettet overhovedet kan bruges til at spore farlige sygdomsudbrud hurtigere end de gængse kanaler i dag. Derudover
arbejder vi på at forfine vores metoder, så resultaterne bliver mere præcise. Det tager som oftest fem år eller mere, før et
projekt af denne type fører til et færdigt produkt. Vi har dog nogle stærke partnere involveret i projektet, så projektet har
potentiale til at gå hurtigere, hvis vi leverer gode resultater, fortæller Peter Dolog.
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Pandemier skal bekæmpes med nettets sociale medier
6. januar 2011 kl. 07:58

Sociale medier på internettet kan blive det hemmelige våben i et kommende
varslingssystem, som skal bremse farlige verdensomspændende epidemier langt
tidligere, end det er muligt i dag.
Af Pia Stigaard Skammelsen; Aalborg Universitet

Internetbrugernes flittige kommunikation via Web 2.0-tjenester inddrages nu i
kampen mod globale epidemier, de såkaldte pandemier.
Fordelen ved blogs, news feeds og chatfora er, at kommunikationen løber meget
hurtigt og giver et ret præcist billede af begivenheder, der finder sted her og nu.
Kan man opfange tidlige sygdomssymptomer ad disse kanaler, kan man hurtigere
inddæmme pandemierne.
»Infektionssygdomme spreder sig meget hurtigt på grund af den tiltagende
flytrafik, og det stiller sundhedsorganisationer over for en række nye udfordringer.
I Danmark har læger pligt til at indrapportere tilfælde af særligt smitsomme
sygdomme til Statens Serum Institut, der vurderer, om der er grund til at slå alarm.
Dette system er meget grundigt, men også meget langsomt,« forklarer Peter
Dolog fra Aalborg Universitet, der er teknisk ansvarlig på EU-projektet Medical
EcoSystem (M-Eco).

Vi rejser mere og mere. Det betyder at sygdomme
kan sprede sig med lynets hast og øger risikoen
for pandemier. Ny forskning, med deltagelse af
forskere fra Aalborg Universitet, skal undersøge
om internettets sociale medier kan bruges som
varslingssystem. (Foto: Colourbox)

WEB 2.0
Hovedpine kan give falsk alarm
M-Eco arbejder på at udvikle et varslingssystem for pandemier, der kan levere supplerende
information om sygdomsudbrud og symptomer på baggrund af informationer fra
internetplatforme, onlinemedier, weblogs og videnskabelige og ikke-videnskabelige
diskussionsfora.
Målet er at opfange udbrud af nye, smitsomme sygdomme på et tidligt tidspunkt, så smitten kan
begrænses.
Dermed kan man i nogle tilfælde undgå, at en epidemi udvikler sig til en verdensomspændende
pandemi.

Web 2.0, en
fællesbetegnelse for
en række
egenskaber ved
websider. Disse
egenskaber har det
til fælles, at de
beskriver en ny
måde, hvorpå man
kan udnytte
internettets
muligheder.
Dét, at brugeren af
websiden skaber
indholdet på
websiden, er et
eksempel på en
egenskab, som
fremhæves som
værende Web 2.0.
Eksempler på Web
2.0-sider, hvor
brugerne skaber
indholdet, er
Amazon.com,
Youtube.com,
Wikipedia.org,
Flickr.com, eBay.com
og Imdb.com.
Kilde: Den Store
Danske
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Aalborg Universitet spiller en væsentlig rolle i udviklingen af den software, der gør det muligt at
indsamle data fra internettet. For at indkredse mulige epidemier udarbejdes der nogle
komplicerede algoritmer baseret på, hvordan grupper af brugere skriver eller chatter om
sygdomme og bestemte sygdomssymptomer. Dernæst prøver man at spore et mønster i
forekomsten af bestemte symptomer.
»Det er ikke så ligetil at tracke sygdomme, da mange symptomer er så generelle, at der kan
være tale om alt fra en almindelig forkølelse til svineinfluenza. F.eks. er hovedpine et symptom,
som det er svært at udlede noget ud fra. Det gælder derfor om at filtrere de store mængder data,
så vi lokaliserer faktiske
epidemier og ikke forårsager for mange falske alarmer. Vi forsøger desuden at målrette de
filtrerede data til de rette personer, så vi ikke oversvømmer sundhedspersonalet med for mange
informationer,« forklarer Peter Dolog.

Ny tilgang med store perspektiver
Forskningsprojektet strækker sig over 2 ½ år og har fået bevilget 2 millioner euro af EU.

M-ECO
M-Eco er et
forskningssamarbejde
mellem Aalborg
Universitet, det tyske
Leibniz Universität og
det tjekkiske Brno
University of
Technology foruden
en række statslige
organisationer i
Tyskland, herunder
den tyske pendant til
Statens Serum
Institut, Das Robert
Koch Institut.

Målet er i sidste ende at styrke det nationale og internationale smitteberedskab,
men det er ifølge Peter Dolog ikke de eneste succeskriterier i det prestigefyldte
projekt:
»Da det er en helt ny tilgang til sygdomsovervågning, som ikke er anvendt
tidligere, undersøger vi i første omgang, om internettet overhovedet kan bruges til
at spore farlige sygdomsudbrud hurtigere end de gængse kanaler i dag.
Derudover arbejder vi på at forfine vores metoder, så resultaterne bliver mere
præcise. Det tager som oftest fem år eller mere, før et projekt af denne type fører
til et færdigt produkt. Vi har dog nogle stærke partnere involveret i projektet, så
projektet har potentiale til at gå hurtigere, hvis vi leverer gode resultater.«
Artiklen er lavet i samarbejde med Aalborg Universitet.

I første omgang undersøger Peter Dolog og hans
kolleger, om internettet overhovedet kan bruges til
at spore farlige sygdomsudbrud hurtigere end de
gængse kanaler i dag. (Foto: AAU)
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