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Convolutional networks for and
imbalanced classes
• Focus: study how to improve performance of
deep learning with imbalanced classes
– Performance measures
– Stratified sampling
– Using alternate cost functions
– Treat as anomaly detection
– Other options

• Supervisor: Anne Solberg

Muscle size & architecture
during locomotion
With Oliver Seynnes, NIH

Example of muscle contraction
This is a scan of the vastus lateralis and vastus
intermedius muscles.
Typically, fascicles shorten and their curvature is
altered.
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Remote sensing: forest classification based on
lidar and hyperspectral images

(a) Vegetation height in lidar image

False colours display from hyperspectral image

Natural colour channels from hyperspectral image

Unsupervised pixel classification

In cooperation with Norsk Regnesentral
Main supervisor: Anne Solberg

Remote sensing: detection of cars in aerial/satellite images
Detect moving cars for
pollution monitoring
Challenges:
- Parked cars
- Shadows
Deep learning possible

In cooperation with Norsk Regnesentral
Main supervisor: Anne Solberg

Typical road, aerial photo

Masters on medical imaging
Co‐supervised with Oslo University Hospital
Supervisors: Inge Groote/Atle Bjørnerud (OUS),
Anne Solberg (IFI)

Bruk av dyp læring og MR for diagnostikk av demens

Alzheimers sykdom er den vanligste årsaken til demens. Sykdommen
karakteriseres av avleiringer i hjernebarken og hjernens blodårer av
proteinet amyloid (1).
Vi ønsker å bruke MR i kombinasjon med dyplæring for å avgjøre om en
pasient har avleiringer med amyloid i hjernen. Et datasett på ca 800 MR‐
opptak med spesialiserte sekvenser fra 400 personer vil være tilgjengelig.
Amyloidstatus ‐ som bestemt fra lumbalpunksjon eller PET ‐ er tilgjengelig
for alle datasettene, i tillegg til utførlige kliniske opplysninger.

Bildesegmentering av tarmkreftmetastaser i leveren
Kreftsykdom i tykk,‐ og endetarm sprer seg ofte til leveren
(figur). Dersom dette skjer, er det ugunstig for prognosen,
og mange dør, men et fåtall pasienter kan reddes ved å
utføre til dels radikal fjerning av affisert levervev.
Det er en målsetning å trene en automatisk, dyplæringsbasert
modul for å segmentere metastaser i bilder av leveren tatt
før og etter klargjørende kjemoterapi før kirurgi, for å
kvantifisere heterogenesitetsfenomenet; deretter
eksplorativ analyse av segmentene med teksturbaserte
analyser ("radiomics").
Bildematerialet består av ca. 300 dynamiske,
kontrastforsterkede avbildninger med CT eller MR før og
etter kjemoterapi, samt en pågående inklusjon som vil ta
inn ca. 200 avbildninger for prospektiv validering av
automatiseringen.

Bruk av dyplæring for å kvantifisere
sykdomsbyrde ved multippel sklerose

Figur: Multippel sklerose sees på MR-bilder ved en rekke hvite flekker i hjernen. Volumet av disse flekkene representerer sykdommens alvorlighet
Studenten vil ha som oppgave å bruke dyplæring for å kvantifisere hvit substanslesjoner i hjernen. Spesifikt vil det være aktuelt å teste ut ulike ar
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Multippel sklerose (MS) er en alvorlig sykdom som kontinuerlig bryter
ned hjerne og ryggmarg 1. Sykdommen diagnostiseres med
spesifikke funn ved magnet resonans (MR)‐avbildning, hvor det
kontinuerlig tilkommer flekker i hjernens hvite substans, som
tilsvarer nedbrytningen av myelin og celledød i hjernevevet. Under
behandlingsforsøk mot sykdommen er det essensielt å følge
progresjonen av flekkenes størrelse og antall, for å kunne vurdere
om behandlingen er effektiv, eller om det skal prøves andre
behandlingsmetoder. Kvantifisering av antall og størrelse på flekkene
har vist seg å være vanskelig ved hjelp av klassiske
bildeanalysemetoder for MR‐bilder, og det er derfor interessant å
prøve om metoder basert på dyplæring kan gi mer reproduserbare
resultater som overensstemmer med observasjoner gjort av
nevroradiologspesialister, og som kan bli til praktiske hjelpemidler i
klinisk radiologi.
Studenten vil ha som oppgave å bruke dyplæring for å kvantifisere hvit
substanslesjoner i hjernen. Spesifikt vil det være aktuelt å teste ut ulike
arkitekturer og varianter av nevrale nettverk for å optimalisere en fungerende
kvantitativ segmenteringsprosedyre for flekkene i hjernen, og sammenligne
funnene med manuelle målinger utført av kliniske domeneeksperter.

