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Upprepade viktvärden kan öka 
predikationsförmågan hos kliniska beslutsstöd!
Hjärtfrekvensvariabilitet (HRV), beskrivet med ”sample entropy”, 
korrelerar med viktutveckling hos nyfödda, vilket kan spegla mognaden av 
kardiorespiratorisk kontroll hos prematura barn. 

Tillägg av upprepade viktvärden till en ny maskininlärningsbaserad 
algoritm (Deep Machine Learning based Novel Early Warning System, 
DeepNEWS) visade en tendens till förbättrad förmåga till prediktion. 
Således bör man ta hänsyn till barnets fysiologiska utveckling vid tolkning 
av vitalparametrar och vid utvecklande och användning av ”Clinical 
decision support systems” (CDSS) i den kliniska vardagen

Bakgrund
Med kliniska beslutsstöd möjliggörs tidig upptäckt av neonatal 
sepsis genom matematisk evaluering av kontinuerliga 
vitalparametrar. 
Hur viktutveckling påverkar vitalparametrar och 
prediktionsförmågan hos CDSS är dock otillräckligt studerat.

Material & metod
Totalt inkluderades 342 nyfödda som vårdats på neonatal 
intensivvårdsavdelning, Karolinska Universitetssjukhuset.
Sample entropy från EKG-monitorering användes för att beskriva 
HRV, och analyserades sedan i relation till viktutveckling. 
Upprepade viktvärden användes sedan i en ny 
maskininlärningsbaserad algoritm, DeepNEWS, för tidig 
upptäckt av neonatal sepsis vid 6 och 24 timmar före klinisk 
misstanke.

Resultat
Totalt användes 4262 viktvärden. Sample entropy steg när 
kroppsvikten ökade, tydandes på ökad HRV hos nyfödda med en 
födelsevikt under 1500 g (p<0,05, se figur 1). Denna grupp av 
nyfödda nådde inte heller upp till samma sample entropy som 
övriga populationen, när jämförbar vikt nåddes. 

Algoritmen kunde identifiera sepsis med en area under the 
receiver operating characteristic (AUROC) av 0,84 upp till 24 
timmar innan klinisk misstanke om sepsis, med en trend av 
ökande AUROC när upprepade viktvärden inkluderades (figur 2).

Figur 1: Sample Entropy i relation till viktutveckling.
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* = p<0.05 ökning/minskning av median sample entropy för VLBW, mellan viktvärden (n=91). † = 
p<0.05 skillnad mellan VLBW/Non-VLBW median sample entropy. ‡ = p<0.05 ökning/minskning av 
median sample entropy för Non-VLBW.

Figur 2: AUROC, vid 24h före sepsis, för olika subgrupper, med 
och utan tillägg av viktvärden. AUROC ökade från 0.73 till 0,84 i 
en VLBW population när vikt inkluderades. Vit prick samt 
nummer = median AUROC.

Analys av vitalparameterar i realtid möjliggör tidigare upptäckt av 
sepsis. Genom att addera mer biometrisk information kring den 
enskilde patienten, såsom upprepade viktmätningar, ökar den 
prediktiva förmågan i CDSS.
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