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1 Um verkefnið 

1.1 Heiti verkefnis 

Greining á blóðmagni út frá ljósmyndum - Spálíkan byggt á pöruðum gögnum, annars vegar 
stafrænar myndir af augnslímhúð, lófa og naglbeði og hins vegar niðurstöður 
blóðrannsóknar, sem spáir fyrir um blóðmagn (blóðleysi) einstaklinga. 

1.2 Unnið fyrir 

Um er að ræða forrannsókn fyrir meðlimi hópsins. Heiti fyrirtækis - HRONmed.  

1.3 Eignaréttur 

Afurðir verkefnisins eru alfarið í eigu HRONmed.  

1.4 Meðlimir verkefnis 

Andri Már Þórhallsson, HR, nemi í Hugbúnaðarverkfræði. 
Ásgeir Þór Másson, HR, læknir og nemi í Hugbúnaðarverkfræði. 
Bragi Bergþórsson, HR, nemi í Tölvunarfræði. 
Karl Ingi Karlsson, HR, nemi í Tölvunarfræði. 
Víkingur Hauksson, HR, nemi í Hugbúnaðarverkfræði. 
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2 Verkefnalýsing 

2.1 Tilgangur 

Klínísk merki blóðleysis svo sem fölvi í augnslímhúð, naglbeðum og lófum hafa verið notuð 
af læknum sem hluti af mati þeirra á heilsu sjúklinga. Rannsóknir sem kanna næmi og 
sértæki slíkra teikna til greiningar á blóðleysi hafa sýnt fram á ákveðna getu til að greina 
alvarlegt blóðleysi en minni getu til greiningar á vægu blóðleysi. Þessar rannsóknir eiga það 
sameiginlegt að lítið samræmi er milli lækna í greiningu fölva og fáar rannsóknir nota mörg 
teikn saman til greiningar. Ætla má að hugbúnaður gæti verið næmari til greiningar en 
mannsauga. 
  
Stefnt er að því að taka myndir með iPhone myndavél af augnslímhúð, lófa og naglbeði 
þeirra sem eru að fara í blóðprufu. Myndir fá raðnúmer sem er parað við kennitölu, aldur og 
kynþátt einstaklings. Starfsmaður Landspítalans skráir niðurstöðu blóðprufunnar, þ.e. 
blóðmagn (e. hemoglobin) og blóðhluta (e. hematocrit) á viðkomandi raðnúmer og eyðir 
jafnharðan kennitölu úr skránni. Þannig verður til ópersónugreinanlegur gagnagrunnur af 
myndum af ofangreindum svæðum auk framangreindra niðurstaða, aldri og kynþætti. Þessi 
gögn verða notuð til að smíða líkan sem spáir fyrir hvort einstaklingur hafi blóðleysi. 
  
Búið er að sækja um leyfi hjá Persónuvernd, Vísindasiðanefnd og forstjóra lækninga hjá 
Landspítala en verið er að vinna þau leyfi. Fengið verður samþykki einstaklinga sem fara í 
blóðprufu á göngudeild 10E á Landspítala við Hringbraut. Einnig verður inniliggjandi 
einstaklingum á Hringbraut boðið að taka þátt. Stefnt er að fá um 100 einstaklinga með 
blóðleysi og annað eins án þess. 
 
Jákvæðar niðurstöður úr þessari rannsókn gætu nýst á margan hátt. Til dæmis gæti gott 
líkan sparað heilbrigðiskerfinu óþarfar blóðprufur, gefið betri upplýsingar fyrir fjarlækningar 
og einnig nýst sem leið til að fylgjast með blóðmagni sjúklinga með langvinna sjúkdóma án 
þess að treysta á stöðugar blóðrannsóknir. 
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2.2 Vísindabakgrunnur 

Fölvi (e. pallor) er þekkt teikn um blóðleysi (e. anemia) sem talsvert hefur verið rannsakað. 
Margar rannsóknanna eru ýmist gamlar eða unnar á stöðum þar sem aðgengi að blóðprufum 
er minna en á vesturlöndum þó einnig megi finna nýlegar birtingar frá vesturlöndum. 
Niðurstöður rannsóknanna eru misvísandi þó flestar séu sammála um að hægt sé að nota 
klínísk teikn blóðleysis til að greina alvarlegt blóðleysi með nokkurri vissu en erfiðara er að 
greina vægt blóðleysi [1,2,3]. Fæstar taka saman fyrrnefnd þrjú líkamssvæði (augnslímhúð, 
lófa og naglbeð) til að meta blóðleysi [2,4,5]. Þá er töluvert misræmi í sumum rannsóknum milli 
lækna/læknanema sem voru fengnir til að meta fölva þessara svæða [1,3,4]. Tilgáta 
rannsóknarhópsins byggir á að unnt sé að nota hugbúnað sem greinir á stafrænan hátt, út 
frá ljósmynd, roða (fölva) hvers svæðis með að markmiði að eyða ósamræmi milli matsaðila. 
Nýleg rannsókn Collings et al. [4] notaði stafrænar myndir af augnslímhúð til að greina fölva 
og þar sást að næmi á fölva var betri hjá tölvu í samanburði við lækna. Þessi rannsókn 
notaði þó ekki vélrænt gagnanám og studdist einungis við augnslímhúð og því mögulegt að 
bæta megi næmi þeirra. 
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2.3 Meginþættir 

Verkefnið skiptist í raun í fimm hluta: undirbúning, gagnasöfnun, forvinnu gagna, smíði 
spálíkans og skýrslugerð. Hér er hverjum þætti lýst nánar: 
 

2.3.1 Undirbúningur 
Undirbúningur felst í vinnu sem er að hluta nú þegar búin og vinnu sem þarf að gera áður er 
gagnasöfnun fer fram. Vinna sem nú þegar hefur verið unnin er: 
 
Fýsileikakönnun þar sem gerð var leit að heimildum varðandi greiningu blóðleysis. 
Sérstaklega var leitað að fræðigreinum hvað varðar næmi og sértæki lækna til að greina 
blóðleysi út frá einu eða fleirum teiknum blóðleysis, leiðir sem læknar hafa notað til að staðla 
mat þeirra á þessum teiknum (litakvarðar o.s.frv.) og notkun stafrænna mynda til greiningar á 
þessum teiknum.  
 
Leyfisumsóknir: Persónuvernd, Vísindasiðanefnd og hjá forstjóra lækninga á 
Landspítalanum.  
 
Einnig á eftir að vinna hluta af undirbúningsvinnu, en þar má nefna: 
 
Þar sem vinna á með gögn hvað varðar sjúklinga er mikilvægt að öll gagnaöflun sé gerð á 
sem öruggastan hátt. Einnig er mikilvægt að geta haldið utan um öll gögn þannig að 
gagnaheilindi séu tryggð. Því er ákveðið að búa til hugbúnað sem sér um það: 
 
Smáforrit þar sem meðlimur hópsins getur skráð sig inn með öruggum hætti, skráð niður 
raðnúmer sjúklings, aldur, kyn, kynþátt og getur tekið myndir af augnslímhúð beggja auga 
ásamt myndum af lófa og naglbeði.  
 
Vefþjónustu sem tekur við gögnum frá smáforritinu með öruggum hætti og vistar í 
gagnagrunn. Jafnframt þurfa meðlimir hópsins að geta skráð sig inn á gagnagrunninn til að 
fá gögnin til vinnslu að lokinni gagnasöfnun.  
 
Vefsíða þar sem starfsmaður Landspítalans getur skráð sig inn og slegið inn niðurstöður úr 
blóðrannsóknum sjúklinga. 
 
Gera þarf protocol fyrir gagnasöfnun. Með því er átt við að skrá niður hvernig meðlimir 
hópsins eiga að nálgast sjúklinga, kynna verkefnið, biðja um leyfi og fá undirskrift upplýsts 
samþykkis, hvernig taka á myndir (fjarlægð frá viðfangsefni, með eða án flass o.s.frv.), með 
og án litakvarða, hversu margar myndir (til að tryggja að a.m.k. ein sé í fókus) og hvernig á 
að koma kennitölum til starfsmanns Landspítalans. Lesa má þennan protocol í kafla 15.6. 
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2.3.2 Gagnasöfnun 
Gagnasöfnun felst í því að meðlimir hópsins framfylgja protocol sem búið hefur verið til á 
undirbúningstímabilinu. Stefnt er að því að gagnasöfnun geti hafist í síðasta lagi 31. febrúar 
og verið lokið fyrir 1. maí. 

2.3.3 Forvinnsla gagna 
Forvinnsla gagna felst í því að ná 
í gögnin frá gagnagrunninum 
þannig að gagnaheilindi séu 
tryggð, staðla myndirnar út frá 
litakvarða og draga fram 
eiginleika úr ljósmyndum. Gögnin 
skulu að lokum vera vistuð í .arff 
skjali sem nota má í þjálfun og 
prófun spálíkansins. Reynt skal, 
eftir fremsta megni, að gera 
þessa forvinnu sjálfvirka með 
hjálp hugbúnaðar.  

2.3.4 Smíði spálíkans 
Smíði spálíkans felst í því að 
skrifa hugbúnað sem tekur 
gögnin, skiptir þeim í 
þjálfunargögn (e. training data) og 
prófunargögn (e. testing data). 
Tryggja þarf að dreifing gagnanna sé eins í hópunum. Svo er vélrænt gagnanám notað til að 
þjálfa spálíkan. Hugbúnaðurinn skal reyna mismunandi algrím til að kanna hvað hentar fyrir 
þessi gögn og prófa sig áfram með ýmsar færibreytur til að fínstilla fyrrnefnd algrím. Að 
lokum skal hugbúnaðurinn prófa bestu uppstillinguna á prófunargögnunum. 

2.3.5 Skýrslugerð 
Skýrslugerð felst í því að taka saman verkefnið í heild sinni. Búið verður að gera 
verkefnalýsingu í upphafi verkefnisins ásamt áhættugreiningu sem getur breyst eftir því sem 
verkefninu vindur fram. Í undirbúningstímabilinu verður gerð hönnunarskýrsla sem mun 
innihalda kröfulýsingu. Skjölun verður gerð jafnóðum með framvinduskýrslum en þær verða 
unnar vikulega og munu innihalda hvaða verkefni kláruðust, hversu langur tími fór í þau og 
hvaða verkefni verða tekin fyrir næst. Því má segja að skýrslugerðartíminn sé að taka fyrri 
skýrslur og afurð verkefnisins saman í eina lokaskýrslu. 
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3 Afurðir verkefnis 
Afurðir verkefnisins eru eftirfarandi: 

3.1 Smáforrit 

Smáforrit sem getur séð um að afla upplýsinga fyrir spálíkan sem spáir fyrir um blóðleysi. 
Um miðjan febrúar þarf smáforritið að vera nothæft til að meðlimir hópsins geti sótt fyrrnefnd 
gögn en geti jafnframt verið beinagrind að smáforriti sem gæti nýst framtíðar notendum við 
öflun slíkra gagna.  
 

3.2 Vefþjónusta 

Vefþjónusta sem getur tekið við gögnum frá smáforritinu með öruggum hætti og vistað í 
gagnagrunn. Jafnframt þarf það að leyfa aðgang að gögnunum svo hægt sé að vinna með 
þau. 
 

3.3 Vefsíða 

Vefsíða þar sem starfsmaður Landspítala getur skráð niðurstöður blóðprufa. Einnig sinnir 
þessi vefsíða utanumhaldi á notendaupplýsingum framenda/bakenda forritsins svo sem 
nýskráningu, réttindum o.s.frv. 
 

3.4 Spálíkan 

Spálíkan sem getur tekið við óséðum eiginleikum (e. attributes) unna frá ljósmyndum af 
fyrrnefndum svæðum og spáð fyrir um blóðmagn hjá þeim einstaklingi. 
 

3.5 Lokaskýrsla 

Lokaskýrsla þar sem gerð verður grein fyrir afurðum verkefnisins ásamt niðurstöðum 
rannsóknarinnar. 
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4 Umfang verkefnisins 
Hér fyrir neðan má sjá lauslegt mat á umfangi verkefnisins. 
 
Tafla 1: Lauslegt mat á umfangi verkefnisins 

Verkþáttur Mat á fjölda 
klukkustunda 

Fjöldi unninna 
klukkustunda 

Rannsóknarvinna 80 35 

Verkefnastjórnun (t.d. vikulegir fundir) 300 185 

Smáforrit 170 315 

Vefþjónusta 170 141 

Vefsíða 100 218 

Gagnasöfnun 190 153 

Forvinnsla mynda 230 106 

Spálíkan 230 133 

Skýrslugerð 200 135 

Annað (undirbúningur kynninga o.s.frv.) 100 118 

Samtals 1770 1539 
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5 Þróunarumhverfi og tækni 

5.1 Smáforritið 

React Native verður notað við þróun smáforritsins. Það býður upp á mögulegan stuðning við 
Android stýrikerfið í framtíðarútgáfum en til að byrja með munum við einbeita okkur að iOS 
því hluti forritsins, sérstaklega myndavélavirknin, mun þurfa að vera skrifaður sérstaklega 
fyrir hvort stýrikerfið fyrir sig. Sá hluti verður skrifaður í Objective C fyrir iOS. Xcode verður 
notað til að þróa þann hluta en ekki er gerð sérstök krafa um þróunarumhverfi fyrir 
Javascript hlutann. Hins vegar er mælt með því að nota textaritilinn Atom með vel völdum 
hjálpartækjum sem má lesa nánar um í viðauka um leiðbeiningar fyrir forritara. 
 
Fastlane er notað til að sjálfvirknivæða útgáfuferlið, byggja nýja útgáfu með viðeigandi 
umhverfisbreytum og koma þeim upp á Testflight þar sem notendur fá sjálfkrafa tilkynningu 
um að ný uppfærsla sé í boði og þeir geti uppfært beint í tækinu sínu. 

5.2 Vefþjónustan 

Node.js verður notað fyrir vefþjónustuna með MongoDB gagnagrunn til að hýsa gögnin en 
myndirnar sjálfar verða hýstar í skýinu hjá Amazon S3. Heroku verður notað til að hýsa 
vefþjónustuna sjálfa. Þá verða tvær útgáfur af þjónustunni keyrandi, hvor með sína hýsingu 
og gagnagrunn. Önnur verður notuð fyrir prófunarumhverfi og hin fyrir raunumhverfi. 
Codeship þjónustan framkvæmir sjálfvirkar uppfærslur þegar ný útgáfa er sett inn á 
viðeigandi grein í útgáfustjórnunarkerfinu (e. continuous deployment). 

5.3 Vefsíðan 

Þar sem þegar er verið að nota React Native til að þróa smáforritið þá liggur beint af augum 
að nota einnig React til að smíða heimasíðuna sem leyfir starfsmanni Landspítala að skrá 
blóðprufuniðurstöður ásamt því að leyfa kerfisstjóra að sinna notendaumsýslu. 
Síðan verður einnig keyrð í prófunar- og raunumhverfi með hálfsjálfvirkum uppfærslum. 

5.4 Forvinnsla gagna 

Python forrit sem nýtir sér OpenCV safnið verður notað til að forvinna myndirnar, þ.e. til að 
finna viðeigandi svæði og reikna út töluleg gildi fyrir rauðleika svæðisins. Þau gildi verða 
síðan notuð til að smíða spálíkanið. 

5.5 Vélrænt gagnanám 

Forritið sem mun sjá um vélræna gagnanámið verður skrifað í Java og Weka kóðasafnið 
notað til að smíða líkanið.  
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5.6 Útgáfu- og verkefnastjórnun 

Í öllum tilfellum verður Bitbucket notað sem útgáfustjórnunarkerfi og einnig til að hýsa 
kóðann miðlægt svo allir hópmeðlimir hafi aðgang að nýjustu útgáfunni. 
Google Spreadsheet verður notað til að halda utan um forgangsraðaðan backlog, 
tímaskráningar, spretti, burndown og fleira sem við kemur Scrum aðferðum. 
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6 Verkskipulag  

6.1 Aðferðafræði 

Hópurinn aðhyllist Agile aðferðir og ákvað að vinna eftir Scrum aðferðum. Þar sem 
lokaverkefnið er stutt og aðstæður ekki eins og hjá hefðbundnum 
hugbúnaðarfyrirtækjum er nauðsynlegt að aðlaga Scrum að okkur.  

6.2 Lengd spretta 

Ákveðið var að sprettirnir yrðu ein vika að minnsta kosti í upphafi verkefnisins, vegna 
þess að mikilvægt er að allir hafi sömu sýn á verkefnið þegar farið er af stað. Einnig 
er mikilvægt fyrir okkur að fyrstu hlutar verkefnisins vinnist hratt því þeir hlutar þurfa 
að vera tilbúnir um miðjan febrúar svo unnt sé að hefja gagnasöfnun snemma. 
Mögulega verða teknir lengri sprettir þegar líður að prófum í öðrum áföngum og skipt 
svo aftur yfir í stutta spretti síðustu þrjár vikur verkefnisins. 

6.3 Vikulegir fundir 

Eftir hvern sprett verður hist til að loka sprettinum og fara yfir hvernig vinnan gekk í 
sprettinum (e. retrospective). Hver hópmeðlimur fær tækifæri til að koma sínum 
athugasemdum á framfæri og síðan verða nokkrir punktar teknir saman og skráðir. Á 
þessum fundi verður framvinduskýrsla vikunnar skrifuð, en hún inniheldur þá punkta 
sem betur mættu fara í næsta spretti og burndown-rit sprettsins sem leið. Einnig 
verður verkefnalistinn (e. backlog) endurskoðaður eftir að hópmeðlimir prófa 
hugbúnaðinn í samhengi (e. sprint review). Mikilvægustu sögurnar verða síðan 
metnar með sögupunktum (e. story point) og fjöldi saga sem valdar eru inn á næsta 
sprett (e. sprint backlog) takmarkast af þeim. Í upphafi verður erfitt að meta rýmd (e. 
capacity) hópsins og því gæti ýmist þurft að bæta inn á sprettinn eða færa yfir á 
næstu viku. Þær sögur sem valdar eru, munum við svo hluta í verkþætti (e. tasks) og 
meta umfang þeirra í klukkustundum. 

6.4 Hlutverk 

Teymið samanstendur af 5 meðlimum eins og áður hefur komið fram. Þar sem 
Ásgeir Þór á hugmyndina að rannsókninni og hefur mestu þekkinguna á verkferlum 
Landspítalans þá kemur hann til með að sinna hlutverki verkkaupa (e. product 
owner). Hann mun einnig sjá um leyfisumsóknir og samskipti við Landspítalann.  
 
Andri Már mun sjá um verkefnastjórnun innan hópsins (e. scrum master), vera 
tengiliður við leiðbeinanda og sjá til þess að hópurinn geti unnið óhindrað. 
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Mismunandi reynsla innan hópsins veldur því að best er að verkefnaskipta í 
framendateymi og bakendateymi. Til að byrja með munu Bragi og Karl sjá um 
smáforritið og Andri, Ásgeir og Víkingur sjá um vefþjónustuna. Þessi skipting er ekki 
heilög og mun líklega breytast. Sérstaklega er stefnt að því að allir aðilar verkefnisins 
hafi innsýn í hvern hluta verkefnisins.  
 

6.5 Vinnutímar 

Þar sem erfitt getur reynst að ná hópnum saman komum við ekki til með að nýta 
okkur daglega fundi en í staðinn verður notast við Slack rás til að tilkynna hinum 
hópmeðlimum um afrakstur og/eða áætlun dagsins. Vegna þess hversu stuttir 
sprettirnir eru þá er vægi daglegra funda minni en ella. 
 
Hópurinn mun hittast klukkan 17:00 á þriðjudögum til að loka hverjum spretti. Auk 
þess munu hópmeðlimir hittast á mánudagskvöldum, miðvikudagskvöldum og 
föstudögum til að vinna í sögunum sínum. 
 

6.6 Scrum afurðir og tímaskráning 

Haldið verður utan um verkefnalistann (e. backlog) á Google Sheets og sögum 
forgangsraðað eftir mikilvægi á þriðjudagsfundunum. Síðan verða mikilvægustu 
sögurnar valdar af honum og þær settar inn á verkefnalistann fyrir sprettinn (e. sprint 
backlog).  
 
Tímaskráning fyrir vinnudagbók og tímaáætlun fyrir burndown-rit verður einnig á 
Google Sheets. Tímaáætlunin fyrir burndown-ritið verður sett þannig upp að auðvelt 
sé að útbúa burndown-rit fyrir hvern sprett. 
 
Hópmeðlimir munu hitta leiðbeinanda á 1-2 vikna fresti til að fara yfir stöðuna á 
verkefninu og bera upp spurningar. Komi upp mál sem er brýnt að leysa mun það 
berast leiðbeinanda í tölvupósti. 
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7 Áhættugreining 
Öll verkefni hafa áhættur svo sem veikindi einstaklinga innan hópsins eða barna þeirra. 
Einnig má telja til utanaðkomandi álag á einstaklinga hópsins svo sem áföll. Þetta eru 
áhættur sem eiga alltaf við og flestir gera sér grein fyrir. Að neðan er tafla af sérstökum 
áhættum fyrir þetta verkefni.  
  
Tafla 2: Áhættugreining með skýringum fyrir neðan hvern lið 

# Áhætta Líkur Alvar 
leiki 

Samtals Fyrirbyggjandi Viðbrögð Ábyrgð 

1 Rannsóknargögn eru gölluð, 
svo sem illa hvít stillt (white 
balanced) 

5 3 15 Rannsaka vel 
og prófa 
mismunandi 
aðferðir til 
hvítstillingar 

Leggja meiri vinnu 
í að gera bæði 
ferlið við 
myndatökurnar og 
eiginleika 
smáforritsins 
þannig að 
útkoman verði 
betri 

Andri 

10.03.2017: Eftir fyrstu myndatökur á Landspítalanum í Fossvogi er hvítjafnvægisstillingin í myndunum nokkuð góð. Lýsingin og 
staðsetningin á myndunum er hins vegar misjöfn og gerir því eftirvinnsluna erfiðari. Þess vegna var ákveðið að útbúa 
þysjunarmöguleika í smáforritinu sem leyfir notanda að stilla myndina af eftir að myndin er tekin. Einnig var ákveðið að taka 
punktljósmælingu á gráspjaldið því það er nú þegar inná myndinni. 
15.03.2017: Litir og lýsing myndanna leiðrétt í eftirvinnslu. 
28.04.2017: Þrátt fyrir aðgerðir til að reyna að staðla og laga gögnin sjálfvirkt þá eru þau ekki eins góð eins og vonast var eftir 
og ákveðið var að fara yfir þau handvirkt og fjarlægja gölluð gögn. 
 

2 Ekki gefst tími í gerð 
hugbúnaðar sem sér um 
forvinnslu gagna og vélræna 
gagnanámið 

1 3 3 Forgangsraða 
verkefnum vel 
og viðhalda 
aga í verkefna- 
stjórnun 

Leggja aukna 
vinnu í að fullgera 
gagnasöfnunar 
hugbúnaðinn sem 
loka afurð 

Ásgeir 

12.03.2017: Gagnasöfnun er hafin og vinna við forvinnslu gagna einnig. 
 

3 Hugbúnaður sem á að sinna 
gagnasöfnun verður ekki 
tilbúinn nægjanlega snemma 
svo unnt sé að safna gögnum  

2 3 6 Forgangsraða 
verkefnum vel 
og viðhalda 
aga í verkefna- 
stjórnun 

Sleppa 
rannsóknarhlutanu
m og leggja aukna 
vinnu í að klára 
gagnasöfnunar 
hugbúnaðinn sem 
loka afurð 

Bragi 

10.03.2017: Byrjað var að safna gögnum í dag sem er aðeins seinna en vonast var eftir en með góðri þátttöku sjúklinga ætti að 
vera hægt að ná takmarkinu á tilsettum tíma. 

 

4 Hugbúnaður sem á að sinna 
gagnasöfnun spillir 
gögnunum, t.d. með að 
yfirskrifa gögn o.s.frv. 

1 3 3 Prófa 
vefþjónustuna 
vel, skrifa 
sjálfvirkar 
prófanir og taka 
regluleg afrit 

Reyna að 
uppgötva 
snemma, laga og 
minnka 
rannsóknar þýði 
svo hægt sé að 
klára gagnasöfnun 
á tíma 

Víking
ur 

10.03.2017: Búið var að prófa smáforritið vel við bestu aðstæður en við raunaðstæður komu upp nokkur smávægileg vandamál 
sem unnt var að laga. 
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5 Sjálfvirk myndgreining sem 
greina á eiginleika (e. 
attribute) úr hverri mynd 
reynist of tímafrek 

3 2 6 Rannsaka vel 
og prófa 
snemma 

Þessi hluti 
verkefnisins verður 
gerður handvirkt 

Ásgeir 

12.03.2017: Lögð var áhersla á að komast áleiðis með frumgerð af þessum hugbúnaði í spretti 7 og gengur sú vinna nokkuð 
vel. 
23.04.2017: Svæðið undir augunum reyndist gríðarlega erfitt að greina með nægilega mikilli nákvæmni svo ákveðið var að gera 
það handvirkt. 

 

6 Höfnun frá Persónu eða 
Vísindasiðanefnd 

0 1 0 Vanda umsókir Endurgera umsókn  Ásgeir 

31.01.2017: Svar barst frá Vísindasiðanefnd með ósk um smávægilega breytingu. 
06.02.2017: Búið að afgreiða þær breytingar og umsókn endursend. 
07.03.2017: Endurskoðun málsins hjá Vísindasiðanefnd. 
08.03.2017: Leyfið samþykkt. 

 

7 Ósætti innan hópsins  1 4 4 Passa upp á 
góð samskipti 
og virðingu 
innan hópsins 

Reyna að leysa 
vandann í samráði 
við leiðbeinanda 

Karl 

 

8 Þátttaka í rannsókninni verði 
lítil og ekki næst að safna því 
gagnamagni sem stefnt er að  

4 1 4 Byrja snemma 
að safna 
gögnum, gera 
auglýsingar og 
ræða við 
starfsfólk LSH 

Lokaverkefnið sem 
slíkt stendur með 
þeim hugbúnaði 
sem er búinn til, 
reynt verður að 
gera spálíkan með 
þeim gögnum sem 
næst að safna  

Ásgeir 
 

10.03.2017: Aðeins náðist að mynda 13 sjúklinga á fyrsta degi. Þá var óskað eftir því að geta farið inn á fleiri deildir á 
spítalanum. 
28.03.2017: Víkingur hefur sett mikinn tíma í að ná áætluðum fjölda sjúklinga og stefnir í að það náist. 
23.04.2017: Búið er að safna um 140 sjúklingum svo líklegt þykir að hægt verði að ná 200 áður en verkefnið klárast. 
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8 Verkáætlun 
Búið er að lýsa hverjum hluta verkefnisins hér að ofan í kafla 2.3. Fyrstu tveir hlutar 
verkefnisins, framenda smáforrit og vefþjónusta þurfa að vinnast hratt svo að gagnasöfnun 
fyrir rannsóknina geti hafist sem fyrst. Með það í huga var kröfulisti fyrir þá hluta settur í 
forgang. Kröfulistarnir er hugsaðir sem lifandi skjöl sem samanstanda af núverandi 
verkefnalista og þær sögur sem eru búnar. Staða kröfulista fyrir hvern stöðufund má sjá í 
viðauka.  
 
Hér að neðan er dagatal þar sem búið er að merkja inn mikilvægar dagsetningar hvað varðar 
verkefnið. Þar má telja stöðufundi, spretti, prófatíð, frídaga meðlima o.s.frv.: 

 
Tafla 3: Janúar 2017 

 Janúar  2017  

Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
Sprettur 0  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

11 
  

12 
  

13 
  

14 
  

15 
  

16 
  

17 
  

18 
  

19 
Fyrsti fundur m. 

Stefáni 
leiðbeinanda 

20 
  

21 
  

22 
  

23 
  

24 
  

25 
Sprettur 1  

26 
  

27 
  

28 
  

29 
 Ásgeir frí 

30 
 Ásgeir frí  

31 
 Ásgeir frí  
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Tafla 4: Febrúar 2017 

 Febrúar  2017  

Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau 

      1 
  Ásgeir frí 
Sprettur 2 

Stefán fundur 2  

2 
 Ásgeir frí  

3 
  Ásgeir frí 

Bragi frí 

4 
 Ásgeir frí 
Bragi frí  

5 
 Ásgeir frí 
Bragi frí 

6 
  

7 
Fundur vísinda- 

siðanefnd  

8 
Sprettur 3 

Stefán fundur 3  

9 
  

10 
 Skil á afurðum f. 

stöðufund 1 

11 
  

12 
  

13 
Stöðufundur 1 

14 
  

15 
 Sprettur 4 

16 
  

17 
Framendi/ 

bakendi klár 

18 
Prófanir f. 

gagnasöfnun  

19 
Prófanir f. 

gagnasöfnun  

20 
 

21 
Fundur vísinda- 

siðanefnd  

22 
Sprettur 5  

23 
  

24 
  

25 
Andri frí  

Víkingur frí 

26 
Andri frí  

Víkingur frí 

27 
 

28 
  

 

 
Tafla 5: Mars 2017 

 Mars  2017  

Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau 

      1 
 Sprettur 6 

2 
  

3 
Bragi frí 

4 
 Bragi frí 

5 
 Bragi frí 

6 
Bragi frí 

7 
VSN gefur leyfi  

Bragi frí 

8 
Sprettur 7 
Bragi frí 

9 
 Test run á LSH  

10 
Skil á afurðum f. 

stöðufund 2  

11 
  

12 
  

13 
 Stöðufundur 2 

14 
Gagnasöfnun 

hefst!  

15 
Sprettur 8  

16 
  

17 
  

18 
  

19 
  

20 
  

21 
 

22 
  

23 
  

24 
  

25 
  

26 
  

27 
  

28 
  

29 
Sprettur 9  

30 
  

31 
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Tafla 6: Apríl 2017 

 Apríl  2017  

Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau 

            1 
  

2 
  

3 
 Prófavika 

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
Prófavika  

11 
  

12 
Páskafrí  

13 
Páskafrí  

14 
Páskafrí  

15 
Páskafrí  

16 
 Páskafrí 

17 
 Páskafrí 

18 
Prófavika  

19 
Sprettur 10 

20 
Sumardagurinn 

fyrsti  

21 
  

22 
  

23 
  

24 
  

25 
  

26 
Sprettur 11 

27 
  

28 
  

29 
  

30 
  

 

 
Tafla 7: Maí 2017 

 Maí  2017  

Sun Mán Þri Mið Fim Fös Lau 

  1 
  

2 
  

3 
Lokasprettur 

4 
  

5 
Gagnasöfnun 

lýkur  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
 

11 
  

12 
Lokaskil  

13 
  

14 
  

15 
 Kynning á loka 

afurðum 

16 
 Kynning á loka 

afurðum  

17 
  

18 
  

19 
  

20 
  

21 
  

22 
  

23 
  

24 
  

25 
  

26 
  

27 
  

28 
  

29 
  

30 
  

31 
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9 Hönnun 
Í þessum kafla er hönnun afurða verkefnisins lýst og farið yfir helstu ákvarðanir varðandi útlit 
og virkni. 

9.1 Smáforritið 

Smáforritið er í aðalhlutverki í gagnasöfnun og þarf að vera notandavænt til þess að 
almenningur geti notað það. Því var lögð mikil áhersla á að smáforritið væri áreiðanlegt, 
öruggt og einfalt. 

9.1.1 Frumhönnun 
Aðalhlutverk smáforritsins er að geta skráð niður upplýsingar og tekið myndir af sjúklingum á 
einfaldan, hraðan og öruggan hátt. Hönnunin á að endurspegla það og því var reynt að hafa 
fáar skjámyndir svo að notandi geti klárað verkefni sitt án þess að þurfa að flakka á milli 
skjáa í forritinu. Fyrst var gerð grófhönnun (e. wireframe) af skjámyndum (mynd 3) og svo 
flæðirit sem sýnir tengingar milli skjámynda (mynd 4).  
 

 
 Mynd 3: Grófhönnun á skjámyndum fyrir smáforritið. 
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9.1.2 Flæði smáforrits 
Þegar smáforritið er opnað kemur notandinn inn á innskráningarskjá nema hann hafi þegar 
skráð sig inn og eigi virkan aðgangskóða í minni símans. Þegar notandi hefur verið skráður 
inn sér hann lista af sjúklingum sem eru til í kerfinu og getur ýtt á sjúkling til að breyta 
skráningunni eða ýtt á takka til að bæta við nýjum sjúklingi. Í báðum tilfellum fær notandinn 
upp sama skjá þar sem hann getur skráð inn kyn, kynþátt aldur og stað fyrir sjúklinginn og 
tekið myndir af hægra og vinstra auganu, öðrum þumlinum og öðrum lófanum. 
 
Í þróunarferlinu var ákveðið að bæta við leiðbeiningum inn í smáforritið svo notandinn fær 
upp kynningarskjá í fyrsta sinn sem hann skráir sig inn og getur ýtt á spurningamerki í efra 
hægra horninu til að sjá upplýsingar um viðkomandi skjá og jafnvel skoða kynninguna aftur. 

 
 

 Mynd 4: Flæðirit fyrir smáforritið. 
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9.1.2 Millihönnun 
Lagt var upp með flatri hönnun (e. flat design) með naumhyggju (e. minimalism) í huga. 
Litavalið er einfalt og áhersla lögð á að útlit sé í samrými við iOS-hönnun. Þá var sérstaklega 
hugsað út í að allir takkar séu skiljanlegir og bjóði upp á (e. affordance) að notandi ýti á þá. 

 
Myndir 5 og 6: Millihönnun fyrir skjámyndir smáforritsins, annars vegar „Innskráning” og hins vegar „Skrá sjúkling”. 
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9.1.3 Skjáskot af smáforritinu 
Hér má sjá skjáskot af smáforritinu. Leiðbeiningar eru aðgengilegar í hægra horninu og hægt 
er að skoða skjámyndir af þeim í kaflanum um notendaleiðbeiningar. 
 

 
Myndir 7-12: Skjáskot úr smáforritinu í síðustu útgáfu. Efri röð frá vinstri: 7. Innskráningarskjár, 8. Listi yfir sjúklinga með 
upplýsingum, 9. Skjár tiltekins sjúklings. Neðri röð frá vinstri: 10. Gráspjaldsmæling, 11. Leiðarlínur fyrir myndatöku, 12. Mynd til 
samþykkis. 
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9.2 Vefsíðan 

Vefsíðan þjónar tveimur hlutverkum. Annars vegar leyfir hún starfsmanni Landspítalans að 
setja inn niðurstöður úr blóðrannsóknum á ákveðinn sjúkling út frá auðkennisnúmeri 
sjúklings og hins vegar fyrir kerfisstjóra til að búa til nýja notendur og breyta þeim. Ef 
innskráður notandi er ekki kerfisstjóri og hefur því ekki heimild til að sinna notendaumsýslu 
mun hann ekki sjá þann möguleika á síðunni. 
Vefsíðuna má skoða á eftirfarandi slóð: https://anemiaweb.herokuapp.com 

9.2.1 Flæði vefsíðunnar 

Þegar notandi kemur inn á síðuna birtist honum innskráningarsíða. Hann skráir sig inn með 
réttum notanda og kemur þá inn á uppflettisíðu fyrir sjúklinga. Á þeirri síðu er slegið inn 
númer sjúklings og smellt á hnapp. Ef númer sjúklings er til í gagnagrunni er notandinn 
sendur á síðu með blóðniðurstöðum sjúklings. Á þeirri síðu getur notandinn skráð inn 
dagsetningu blóðprufu og blóðniðurstöður. Séu þessar upplýsingar þegar í gagnagrunni eru 
svæðin útfyllt og notandinn getur uppfært þau. Þegar notandi vistar niðurstöður fer hann 
beint á uppflettisíðu fyrir sjúklinga aftur.  
 
Þegar notandi er innskráður er alltaf hnappur í efra vinstra horni síðunnar sem skráir 
notanda út. Ef innskráður notandi er admin notandi er þar einnig að finna hnapp til leiðir á 
síðu fyrir notanda umsýslu. Á þeirri síðu birtist listi yfir alla skráða notendur kerfisins og 
hlutverk þeirra. Admin notandi getur eytt notendum, skráð nýjan notanda eða breytt skráðum 
notanda. Velji admin notandi að skrá nýjan eða breyta skráðum fer hann á sérstaka síðu þar 
sem hann getur skráð netfang, lykilorð og hlutverk. Þegar þetta er vistað fer admin notandi 
aftur á notanda umsýslu síðu. Admin notandi getur farið aftur á uppflettisíðu sjúklings með 
því að smella á hnapp við hlið útskráningarhnapps í efra vinstra horninu. 
 
 

  
 
Mynd 13: Flæðirit fyrir vefsíðuna. 
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9.2.2 Skjáskot af vefsíðunni 

 
Mynd 14: Uppflettiskjár sjúklinga annars vegar og skráningarsíða hins vegar. 

Mynd 15:: Notandaumsýslusíða og skráningarsíða notanda. 
 

9.3 Vefþjónustan 

9.3.1 Gagnagrunnur 
Vefþjónustan notar MongoDB sem er ekki SQL-gagnagrunnur en ákveðið var að gera ER-rit 
samt sem áður til að sýna hvernig gögn okkar tengjast. Vefþjónustan keyrir Mongoose ofan 
á MongoDB en það býður upp á strangari skilgreiningu á gögnum sem eykur heilindi gagna 
(e. data integrity). 
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Mynd 16: ER-rit fyrir gagnagrunninn. 

9.3.2 Swagger 
Viðmót (e. API) vefþjónustunar er hannað og skjalað með Swagger. Þannig má sjá hvaða 
köll eru í boði hjá vefþjónustunni. Ef ýtt er á eina leið opnast felligluggi sem sýnir hvaða 
eigindi eiga við hvert kall. Hægt er að skoða þessa skjölun á eftirfarandi slóðum:  
Raunumhverfi: https://anemia-restful.herokuapp.com/api-docs/ 
Þróunarumhverfi: https://anemia-develop.herokuapp.com/api-docs/ 
 

 
Mynd 17: Viðmót vefþjónustunnar gagnvart smáforriti og vefsíðu. 

9.4 Forvinnsla gagna 

Þar sem hlutverk þessa forrits er mjög sérhæft og nýtist líklega aðeins í þessari rannsókn 
eða í mjög sambærilegu hlutverki þá var ákveðið að eyða ekki tíma í að gera gluggaviðmót 
fyrir forritið. Ályktað var að það myndi henta best í þessu tilviki að útfæra þetta sem Python 
forrit sem hægt er að keyra í skipanalínuviðmóti (e. command line). 
 

28 

https://anemia-restful.herokuapp.com/api-docs/
https://anemia-restful.herokuapp.com/api-docs/


 
 
Greining á blóðmagni út frá ljósmyndum 

Með mismunandi færibreytum er hægt 
að sækja allar myndirnar og upplýsingar 
um sjúklingana frá vefþjónustunni, 
athuga hvort myndinar séu innan 
ákveðinna marka hvað varðar lýsingu 
og hvítjafnvægisstillingu og jafnvel að 
leiðrétta þessa þætti séu þeir ekki innan 
marka. Síðan er hægt að finna 
viðeigandi svæði í myndunum og reikna 
rauðleikastuðul (e. erythema index) fyrir 
hvert svæði.  
 
Hægt er að velja nokkra mismunandi 
möguleika hvað varðar útkomuna úr 
forritinu, þ.e. að láta forritið gera .csv 
skrá sem er t.d. hægt að skoða í Excel, 
.arff skrá sem hægt er að vinna með í 
gervigreindarforritinu Weka, tauganet 
með gervigreindarforritinu Tensorflow 
eða einfaldlega birta gröf sem gefa til 
kynna hversu vel hver index passar 
við hemóglóbín-gildi sjúklinganna. 
 
Í hverju skrefi eru milliniðurstöður 
vistaðar svo hægt sé að spara tíma þegar ferlið er endurtekið með sömu stillingum. Nánar 
má sjá flæði forritsins á myndinni hér að neðan og nánar má lesa um færibreyturnar sem 
forritið tekur við í kafla 11. 
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10 Notendaleiðbeiningar 

10.1 Leiðbeiningar fyrir smáforritið 

Ekki þótti hjálplegt að hafa leiðbeiningar fyrir smáforritið annars staðar en í forritinu sjálfu svo 
kynning á virkni smáforritsins birtist notendum í fyrsta skipti sem þeir skrá sig inn og er einnig 
aðgengileg með því að smella á spurningamerkið. 
 

 
Myndir 19-22: Efri röð: Fyrstu tveir skjáirnir í kynningu smáforritsins þegar það er fyrst opnað. Neðri röð: Fyrri skjárinn er 
hjálparskjár fyrir myndatöku en sá seinni fyrir sjúklingalistann. Upphafskynningin er aðgengileg úr báðum hjálparskjám. 
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10.2 Leiðbeiningar fyrir vefsíðuna 

Notandi getur skráð sig inn í kerfið með netfangi og lykilorði. Í kerfinu eru þrjár tegundir af 
notendum, notendur utan fyrirtækisins, notendur innan fyrirtækisins og stjórnendur.  
Ef notandi er utan fyrirtækis getur hann aðeins sett inn blóðniðurstöður fyrir sjúklinga en 
stjórnendur geta einnig búið til nýja notendur, breytt lykilorðum og netföngum notenda og 
eytt notendum. 
 
Þegar ný blóðniðurstaða er skráð er byrjað á því að sækja sjúkling eftir númeri. Síðan þarf 
að skrá niður hemóglóbíngildi, hematocrit, dagsetningu og tíma sem blóðprufan var tekin. 

10.3 Leiðbeiningar fyrir forvinnslu gagna 

Þetta forrit er hannað til að sjálfvirknivæða það ferli að taka gögnin og myndirnar sem 
geymdar eru á vefþjónustunni og koma því á form sem hægt er að setja inn í 
gervigreindarreiknirit.  
 
Forritið getur sótt myndirnar af vefþjónustunni, lagfært þær og reiknað út rauðleikastuðla 
sem hægt er að flytja út í .csv skrá eða .arff skrá. Einnig er hægt að birta línurit sem sýnir 
hvern rauðleikastuðul miðað við blóðmagn sjúklinga. 
 
Þar sem þetta forrit er aðeins notað af notendum með góða tölvukunnáttu þá þótti viðeigandi 
að gera hefðbundna hjálp í gegnum skipanalínu sem gefur leiðbeiningar um færibreytur 
forritsins og hvaða áhrif þær hafa. Leiðbeiningarnar má sjá hér að neðan. 
 

 
Myndir 23: Leiðbeiningar fyrir forvinnslu gagna. 
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11 Rekstrarhandbók  
Í þessum kafla má finna leiðbeiningar um hvernig á að reka afurðir verkefnisins. 

11.1 Rekstrarhandbók fyrir smáforritið 

Smáforritinu er dreift til notenda með Testflight þjónustunni frá Apple. Fastlane er notað til að 
sjálfvirknivæða útgáfur svo mjög einfalt er að senda nýjar útgáfur til notenda. Það er gert 
með eftirfarandi skipun: 
 
> cd ios && fastlane beta 

 

Athugið að viðkomandi tölva þarf að hafa útgáfuskilríki frá Apple til að geta sent inn í App 
Store. 

11.2 Rekstrarhandbók fyrir vefþjónustuna 

Vefþjónustan notar node.js og mongoDB svo það þarf hvort tveggja að vera uppsett á 
vélinni. Þjónustan notar samfellda samþættingu (e. continuous integration) og gefur út nýja 
útgáfu á Heroku ef engin einingapróf brotna. Það sama má gera með skipununum npm start 
og git push heroku master. Til að keyra forritið á eigin vél þarf einfaldlega að keyra 
eftirfarandi skipun: 
 
> npm install && npm start 

11.3 Rekstrarhandbók fyrir vefsíðuna 

Vefsíðuna er hægt að keyra upp með yarn start eftir að búið er að sækja nauðsynlega pakka 
með skipuninni yarn. Til að gera nýja útgáfu má gera yarn deploy, þá keyrist ný útgáfa upp á 
Heroku. 
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12 Aðferð 

12.1 Lagfæringar 

Byrjað var á því að skilgreina mörk fyrir lýsingu og liti. Ef mynd var utan þessara marka var 
fjarlægð úr þýðinu. Þessi mörk voru L-gildi milli 0.3-0.65 í Lab litakerfinu. Myndir sem voru 
innan þessara marka voru síðan leiðréttar.  
 
Leiðréttingin fór þannig fram að gráspjald var haft inni á öllum myndunum. Meðaltal svæðis 
sem allt lá innan gráspjaldsins var notað til að mæla hversu langt frá 18% gráum lit svæðið 
var og síðan var öllum pixlum myndarinnar hliðrað um þennan mun. Sá hluti gráspjaldsins 
sem notaður var í leiðréttinguna var vistaður svo hægt væri að staðfesta að allt svæðið væri 
í raun innan gráspjaldsins.  
 
Skilgreind voru mörk til að fjarlægja glampa, þannig að ef pixlar voru nálægt því að vera 
hvítir þá var ályktað að þeir væru hluti af glampa frá ljósgjafa og þeir sjálfvirkt teknir út. 
Myndin var svo vistuð svo hægt væri að staðfesta að allir glampar væru fjarlægðir. 

12.2 Svæði 

Slímhúðin undir augunum var klippt út handvirkt til að hámarka nákvæmni og svæðinu skipt í 
tvennt, slímhúðina sjálfa undir auganu og yfirleitt rauðara svæðið á bakhlið augnloksins. Ekki 
allar myndinar sýndu bæði svæðin svo í þeim tilfellum var viðkomandi mælingu sleppt. 
 
Svæðið á miðri nöglinni á þumalputtanum var fundið sjálfvirkt og þysjað þannig að aðeins 
nöglin væri inni á svæðinu. 
 
Svæðið í lófanum var einfaldlega þysjað út frá miðri myndinni af lófanum þannig að myndin 
sýndi aðeins línurnar og húðina í lófanum en ekki fingurna eða gráspjaldið. 
 
Að lokum voru svæði naglbeðsins og lófans vistuð til staðfestingar á réttleika.  

12.3 Staðfesting 

Þegar farið var yfir leiðréttingu lita og lýsingar sást að í öllum tilvikum var svæðið sem lá til 
grundvallar breytingunni innan gráspjaldsins eins og til stóð. Í 31 af 198 var svæði 
naglbeðsins ekki rétt fundið sjálfvirkt en í þeim tilfellum var oftast lítill hluti naglbandsins inná 
svæðinu og var sá hluti klipptur út handvirkt. Lófinn var rétt fundinn sjálfvirkt í öllum tilfellum. 
Reynt var að fjarlægja glampa sjálfvirkt í svæði naglbeðsins en árangurinn var ekki nægilega 
góður í mörgum tilfellum. Til að gæta þess að eins yrði gert í sem flestum tilfellum var 
ákveðið að handvirkt velja besta svæði innan naglbeðs. Glampar voru fjarlægðir sjálfvirkt frá 
svæði lófanna.  
 
Þegar farið var yfir staðfestingarmyndirnar af gráspjaldinu var aðeins eitt tilfelli þar sem 
fingur var inni á svæðinu en sú mynd var þegar sjálfvirkt útilokuð vegna lélegrar skerpu. 
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12.4 Útreikningar 

12.4.1 Rauðleikastuðlar 
Út frá þessum svæðum voru síðan reiknaðir rauðleikastuðlar (e. erythema index). Það er 
gert með eftirfarandi aðferð:  
 
Myndin er á 8 bita RGB litrófi svo við byrjum á að skipta henni í þrennt, rauðan, grænan og 
bláan hluta. Því næst er gerð lógaritmísk aðgerð á hvern pixel í rauða og græna hluta 
myndarinnar (þar sem pcolor táknar gildi á viðkomandi pixel í viðkomandi litasviði).  
 

og(p )pclog = 255
log(255 + 1) × l color + 1  

 
Rauðleikastuðull myndarinnar er svo reiknaður með því að taka meðaltal af mismun rauða 
og græna hluta myndarinnar eftir að fyrrnefnd lógaritmísk aðgerð hefur verið framkvæmd: 

rythema index (p ) e = p
1 ∑

 

p
rlog − pglog  

Til að lýsa svæðinu betur voru reiknaðir nokkrir rauðleikastuðlar, fyrir misrauða hluta 
svæðisins. Stuðull var reiknaður fyrir allt svæðið, 1%, 10%, 20%, 80%, 90% og 99% 
rauðustu hluta svæðisins. Hver rauðleikastuðull var notaður sem sérkenni (e. feature). 
 

12.4.2 Samsett sérkenni (e. combined features) 
Reiknuð voru samsett sérkenni, t.d. var rauðleikastuðull 10% rauðasta hluta svæðis  dreginn 
frá rauðleikastuðli 90% rauðasta hluta svæðis. Þetta sérkenni endurspeglar í raun hversu 
einsleitt svæðið er m.t.t. rauðleikastuðuls.  
 

12.4.3 Gagnagöt og stöðlun  
Fyrir gagnagöt (e. missing values) voru reiknuð meðaltöl fyrir viðeigandi sérkenni og það 
gildi sett í staðinn. Öll sérkenni voru staðlaðir (e. normalized) með WEKA kóðasafninu.  
 

12.5 Vélrænt gagnanám 

12.5.1 Skilgreining vandamálsins 
Vandamálinu var breytt í flokkunarvandamál (e. classification) með því að flokka sjúklingana 
í tvo flokka, þá sem mældust með blóðmagn (hemóglóbín) 115 og undir og þá sem 
mældust yfir 115. Greinin sem er til samanburðar notar 110 sem skiptigildi en það veldur 
ójafnri dreifingu milli flokka í okkar gagnasetti. Frá læknisfræðilegum sjónarhóli eru konur 
taldar blóðlitlar við 120 og karlar við 130 og því ekkert því til fyrirstöðu að nota 115 í 
skiptigildi.  
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12.5.2 Skipting gagna 
Byrjað var á að skipta gögnunum í tvennt þar sem 80% af gögnunum var notað til að þjálfa 
líkanið (e. training set) og 20% var sett til hliðar til að prófa líkanið í lokin og gefa hugmynd 
um hvernig það myndi virka á óséð gögn (e. test set). Skiptingin var gerð með WEKA 
kóðasafninu þannig að hún yrði lagskipt (e. stratified) sem þýðir að jafn margir úr hverjum 
flokki eru í þjálfunar- og prófunargögnunum. 
 

12.5.3 Matskvarðar (e. evaluation metrics) 
Ákveðið var að nota næmi og sértæki frekar en nákvæmni (e. accuracy) til að meta líkönin 
vegna þess að það getur gefið betri mynd af notagildi þeirra. Næmi og sértæki eru hugtök 
sem mikið eru notuð í læknisfræði sem og í rannsókninni sem var til samanburðar. 
 
Ef litið er á blóðleysi sem jákvæða niðurstöðu, þá er næmi (e. sensitivity/recall/true positive 
rate) hlutfall þeirra tilvika sem flokkuð eru jákvæð af öllum þeim sem eru raunverulega 
jákvæð. Sértæki (e. specificity/true negative rate) er þá hlutfall þeirra tilvika sem flokkuð eru 
neikvæð af öllum þeim tilvikum sem raunverulega eru neikvæð.  
 
Næmi er því hæfileiki líkansins að finna alla þá sem eru blóðlitlir og sértæki hæfileiki 
líkansins til að finna þá sem eru það ekki.  
 

12.5.4 Reikniritin og fínstilling þeirra 
Valin voru nokkur reiknirit sem talin voru henta fyrir þetta vandamál. Þau voru 
MultilayerPerceptron, J48 Decision tree, RandomForest og NaiveBayes. Skrifað var einfalt 
forrit sem keyrði reikniritin með mismunandi stillingum til að þjálfa líkan. Líkanið var svo 
prófað með 10-fold cross validation aðferð en hún felst í því að skipta þjálfunargögnunum í 
10 hluta og nota 9 hluta til að þjálfa líkanið og síðasta hlutann til að prófa. Þetta er 
endurtekið 10 sinnum og tekið svo meðaltal af niðurstöðunni. Ákveðið var að beita þessari 
aðferð því hún hentar vel fyrir lítil gagnasett. 
 
Í lokin fór forritið yfir niðurstöðurnar, fann þá niðurstöðu sem var með hæstu samanlögðu 
næmi og sértæki og vistaði hvaða reiknirit og stillingar gáfu þá niðurstöðu. 
 

12.5.5 Sérkennaval (e. feature selection) 
Til að koma í veg fyrir ofmátun líkansins (e. overfitting) þurfti að fækka sérkennum sem 
notuð voru. Til að finna þau sérkenni sem voru minnst gagnleg voru notuð tvö reiknirit, 
annars vegar Recursive Feature Elimination (RFE) með lógístískri aðhvarfsgreiningu sem 
módel og hins vegar var Extra Tree Classifier algríminu beitt á hluta gagnasafnsins og þar 
fengin mikilvægisröð sérkenna.  
 
Byrjað var á að fækka þeim niður í 36 og það gagnasett keyrt í gegnum forritið sem lýst er í 
kafla 12.5.4 án fínstillingar, síðan var þeim fækkað ennþá frekar niður í 25 og annað líkan 
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þjálfað. Þessi fækkun hafði óveruleg áhrif á matskvarðann. Því næst var þeim fækkað í 19 
en þá lækkaði matskvarðinn lítillega og loks niður í 11 sérkenni. Eftir 11 sérkenni lækkaði 
matskvarðinn talsvert svo ákveðið var að fækka þeim ekki frekar. Í kjölfarið voru líkön með 
25, 19 og 11 sérkennum fínstillt. 
 

12.5.6 Prófun líkansins 
Þegar búið var að smíða ofangreind líkön með mismunandi reikniritum og mismunandi fjölda 
sérkenna voru þau fínstillt með ítarlegri leit á stikum (e. parameters). Óverulegur munur var 
milli líkananna með 11, 19 og 25 sérkennum eftir fínstillingu og því var ákveðið að keyra 
prófunargögnin á líkanið með 11 sérkennum þar sem það þótti líklegast til að vera minnst 
ofmátað.  
 

12.5.7 Geta líkans til fækka blóðprufum 
Prófgögnin voru að lokum keyrð aftur á besta líkanið þar sem hvert tilvik var flokkað og 
líkindadreifing þess skoðað. Ef líkur á að tilheyra hópnum sem er „heilbrigður” var meiri en 
80% var tilvikið flokkað þannig annars var það flokkað sem „óvíst”. Þannig mætti finna 
undirflokk tilvika sem ekki þyrftu að fara í blóðprufu. Þessa niðurstöðu má meta best með 
neikvæðu forspárgildi (e. negative predictive value). 
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13 Niðurstöður 
Heildarfjöldi sjúlklinga sem náðist að mynda voru 198, þar af voru 99 með hemóglóbín undir 
115 og 99 yfir. Allir þeirra voru myndaðir innan sólarhrings frá blóðprufu og engin þeirra taldi 
sig hafa fengið blóðgjöf milli blóðprufu og myndatöku. Útiloka þurfti sumar myndir sökum 
gæða, útilokunarhlutfall eftir svæðum sést í töflu 8. Helstu ástæður voru að mynd var ekki í 
fókus, misræmi var á birtu á gráspjaldi og svæðinu sem skoðað var, skuggi féll á stóran hluta 
svæðis, augnsjúkdómur sem hafði áhrif á slímhúð augnloksins eða viðkomandi svæði sást 
ekki nægilega vel á myndinni. Í töflu 9 sjást þau 11 sérkenni sem voru valin til að þjálfa 
líkanið. 
 
Tafla 8: Hlutfall mynda sem notaðar voru  

Svæði Fjöldi mynd notaðar  Hlutfall af heildinni 

Augnlokslímhúð hægra augans 148 75% 

Augnlokslímhúð vinstra augans 138 69% 

Slímhúð hægra augans utan augnloks 136 70% 

Slímhúð vinstra augans utan augnloks 125 63% 

Naglbeður þumals 171 87% 

Lófi 176 89% 

 
Tafla 9: Sérkenni notuð til að þjálfa líkan 

Sérkenni Lýsing  

rightEyeIndex Augnlokslímhúð hægra augans 

leftEyeIndex Augnlokslímhúð vinstra augans 

nailbedIndex Naglbeður þumals 

rightEyeNPIndex Slímhúð hægra augans utan augnloks 

leftEyeNPIndex Slímhúð vinstra augans utan augnloks 

rightEyeRange Mismunurinn á rightEyeIndex90 og rightEyeIndex10 

leftEyeRange Mismunurinn á leftEyeIndex90 og leftEyeIndex10 

rightEye90to50 Mismunurinn á rightEyeIndex90 og rightEyeIndex50 

rightEye10to50 Mismunurinn á rightEyeIndex50 og rightEyeIndex10 

leftEye10to50 Mismunurinn á leftEyeIndex50 og leftEyeIndex10 

medianEye Meðaltalið af rightEyeIndex og leftEyeIndex 
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13.1 Megin niðurstöður 

Reikniritið sem virkaði best á þjálfunargögnin var RandomForest keyrt á 11 sérkenni með 
eftirfarandi stillingunum: 
 
Tafla 10: Stillingar sérkenna 

Stilling Gildi 

bagSizePercent 80 

batchSize 100 

breakTiesRandomly False 

calcOutOfBag False 

computeAttributeImportance False 

maxDepth 0 

numDecimalPlaces 2 

numExecutionSlots 1 

numFeatures 0 

numIterations 50 

seed 1 

 
Niðurstaða á þjálfunargögnin voru: 
Nákvæmni: 75,3% 
Næmi: 68,4% 
Sértæki: 82,3% 
 
Niðurstaða á prófunargögnin voru: 
Nákvæmni: 72.5% 
Næmi: 65% 
Sértæki: 80% 
 
Tafla 11: Ruglingsfylki (e. confusion matrix) fyrir niðurstöðuna: 

 Flokkað sem undir Flokkað sem yfir 

Raunverulega undir 13 7 

Raunverulega yfir 4 16 
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13.2 Undirflokkagreining (e. sub-analysis) 

Gerð var önnur keyrsla þar sem hvert tilvik af prófgögnunum var flokkað og ef líkindi þess 
tilviks að tilheyra flokki heilbrigðra var yfir 80% þá var tilvikið flokkað sem „heilbrigður” annars 
var tilvikið flokkað sem „óvíst“. Þá fæst eftirfarandi niðurstaða og ruglingsfylki: 
 
Niðurstaða á prófunargögnin með þröskuld 80% voru: 
Nákvæmni: 72,5% 
Næmi: 90% 
Sértæki: 55% 
Neikvætt forspárgildi: 84.6% 
 
Tafla 12: Ruglingsfylki (e. confusion matrix) fyrir heilbrigði/óvíst: 

 Flokkað sem óvíst Flokkað sem heilbrigður 

Raunverulega undir 18 2 

Raunverulega yfir 9 11 
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14 Umræður 

14.1 Almennt 

Stefnt var að því að búa til skalanlegt rannsóknarumhverfi og framkvæma litla forrannsókn 
og bera saman við nýlega rannsókn [4] sem birtist nýlega í ritrýndu læknisfræðilegu blaði. 
Með skalanlegu rannsóknarumhverfi er átt við að endurtaka megi rannsóknina á öðrum stað 
eða á stærra þýði án þess að breyta þurfi miklu. Tekist hefur að búa til smáforrit sem 
aðstoðar við gagnaöflun, vefþjónustu sem sér um öryggi við gagnageymslu og gagnaheilindi, 
vefsíðu sem leyfir utanaðkomandi að skrá niður blóðprufuniðurstöður, forrit sem staðlar 
myndirnar og vinnur frá þeim sérkenni og að lokum forrit sem sér um vélrænt gagnanám og 
smíðar líkan sem getur spáð, með þokkalegu næmi og sértæki, fyrir um blóðleysi. 
 

14.2 Samanburður við fyrri þekkingu 

Árið 2016 birtist grein frá Nýja Sjálandi sem tók myndir af augnslímhúð sjúklinga bæði með 
DSLR myndavél og iPhone 5 og sýndi sú rannsókn 57% næmi og 83% sértæki á greiningu 
blóðleysis [4]. Hlutfall nýtilegra mynda hjá þeim var hærri en hjá okkur eða um 93%. Möguleg 
orsök fyrir því eru aðstæður við myndatöku en sú rannsókn var gerð með breytilegum 
ljósgjafa líkt og okkar en ekki við rúmstokk sjúklings (e. point-of-care) og því má ætla að það 
sé meiri breytileiki (e. variance) á gæðum myndanna hjá okkur. Þrátt fyrir það eru 
niðurstöður okkar sambærilegar við niðurstöður þeirra með 65% næmi og 80% sértæki á 
greiningu blóðleysis. Því er mögulegt að aukinn fjöldi svæða sem lágu til grundvallar í okkar 
rannsókn (augnlokslímhúð, augnslímhúð utan augnloks og naglbeður) bæti upp fyrir fleiri 
gagnagöt (e. missing values).  
 
Einnig fluttu þeir myndirnar frá myndavélum í borðtölvu í fullum gæðum og leiðréttu og unnu 
úr myndunum þar. Við vildum hins vegar sýna að hægt sé að nýta þessa tækni á „mobile” 
neti við rúmstokk sjúklings og því mikilvægt að vinna myndirnar sem mest í smáforritinu 
þannig að sem minnst gagnamagn fari frá smáforriti til vefþjónustu. 
 

14.3 Undirflokkagreining 

Megin niðurstöður okkar miða við tvíkosta flokkunarvandamál þar sem þröskuldur til að 
tilheyra flokki er 50%. Þegar litið er á hagnýtingar möguleika líkansins mætti hugsa sér að 
reyna eingöngu að finna þá einstaklinga sem eru með eðlileg blóðgildi og sleppa þeim við 
blóðprufu. Hægt er að skoða þetta með því að stilla þröskuldinn hærra, til dæmis 80% til að 
tilheyra flokki heilbrigðra. Með öðrum orðum þá þyrfti líkanið að vera 80% visst að tilvik 
tilheyrði flokki heilbrigðra til að flokka það sem slíkt. Gerð var slík undirflokkagreining sem 
greindi 13 einstaklinga sem heilbrigða af 40 í heildina (rúm 30%) og þar af voru 11 
raunverulega heilbrigðir en þá er neikvætt forspárgildi líkansins 84.6%. Til að setja þessa 
niðurstöðu fram á praktískan hátt væri hægt að forða um 30% fólks frá blóðprufu en af þeim 
væri tæp 85% þeirra raunverulega heilbrigður. Þessa niðurstöðu þarf að taka með fyrirvara 
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þar sem þessi niðurstaða gæti verið mjög háð þeim prófunargögnum sem við notuðum, 
sérstaklega þegar prófunargögnin eru svo lítil.  
 

14.4 Framtíðarverkefni 

Rannsóknar umhverfið sem búið var til má bæta á ýmsan hátt. Til dæmis náðist ekki að 
fullvinna hugbúnað sem finnur öll svæðin sjálfvirk með mikilli vissu. Verkefnið er erfitt og 
mögulega væri betri nálgun að forrita „cropper view” í smáforritinu þar sem rannsóknar aðili 
eða notandi getur valið svæðið þegar hann er að taka myndina. Þetta myndi mögulega auka 
hlutfall nýtilegra mynda því hægt væri að gera allt leiðréttingarferlið í smáforritinu og því 
hægt að taka nýja mynd ef fyrsta myndin er ekki nægilega góð.  
 
Sótt var um styrkinn Fræ hjá Rannís til að þróa verkefnið áfram. 
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15 Framvinduskýrslur  
Í þessum kafla má sjá yfirlit yfir alla spretti verkefnisins. Það má lesa um þema sprettsins, 
þ.e. hvaða áherslur var lagt upp með í viðkomandi spretti, verkefnalista sprettsins sem 
inniheldur þær sögur sem teknar voru inn á sprettinn ásamt verkþáttum sem tilheyra hverri 
sögu. Þá er einnig hægt að sjá áætlaðan tíma fyrir hvern verkþátt og hversu miklum tíma var 
raunverulega eytt í verkþáttinn. 
 
Eftir hvern sprett var síðan gert framvindurit sem sýnir vinnuframlagið á hverjum degi í 
sprettinum og áætlaðar klukkustundir sem eftir eru af verkþáttunum í sprettinum. Að lokum 
má lesa um niðurstöðu retrospective fundar sem haldinn var eftir hvern sprett þar sem allir 
teymismeðlimir fengu tækifæri til að koma á framfæri hvað þeim þótti ganga vel í sprettinum 
og hvað gekk ekki eins vel. 
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15.1 Sprettur 0: 

15.1.1 Þema sprettsins 
Í upphafssprettinum var lögð áhersla á að vinna öll leyfi fyrir rannsóknar hluta verkefnisins, 
hanna og útfæra vefþjónustuna þannig að framenda smáforritið vissi hvernig viðmótið væri 
og lagður grunnur að framenda smáforritinu sjálfu. Einnig var töluverðum tíma varið í að 
skipuleggja verklag og tímaskráningu ásamt því að leggja drög að skýrslugerð.  

15.1.2 Verkefnalisti 

Mynd 24: Skjáskot af spretti 0. Skýringar: APP - Smáforrit, API - Vefþjónusta og Other - Annað. 
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15.1.3 Framvindurit 

 
Mynd 25: 18. janúar - 24. janúar. 

15.1.4 Retrospective 
Neikvætt: 

● Það vantar meiri samskipti. Höfum ekki tíma fyrir daglega fundi en mætti bæta við 
Slack rás til að tilkynna öðrum hópmeðlimum hvað ætlunin er að gera þann dag. 
Þetta atriði sést vel ef horft er á fjölda vinnustunda yfir vikuna. Stærstur hluti 
vinnunnar fer fram nálægt vikulegum fundum. 

● Við þurfum að setja meiri tíma í að komast inn í React Native og best væri að færa 
Andra yfir í framendateymið. 

 
Jákvætt: 

● Bíðum með að byrja á vefsíðunni þar til í næsta spretti. 
● Við þurfum að negla niður fasta tíma til að hittast. Ákveðum mánudagskvöld, 

miðvikudagskvöld og föstudaginn í vinnu og þriðjudagskvöld í fundi. 
● Við þurfum að meta sögurnar okkar með punktum til að reyna að meta hvort þær 

komist inn í sprett og reyna að finna góðan takt. 
● Best væri að nota Google Spreadsheet til að halda utan um verkefnalistann og hafa 

bara þau verkefni sem tilheyra viðkomandi spretti inni á Trello. Með því móti er 
auðveldlega hægt að prenta forgangsraðaðan verkefnalista. 
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15.2 Sprettur 1: 

15.2.1 Þema sprettsins 
Klára vinnu við vefþjónustu þannig að hún sé virk, vel skjöluð, snyrtileg og auðbreytanleg ef 
framenda smáforritið krefst breytinga á viðmóti. Auka vinnuframlag við framenda smáforritið, 
með færslu á mannafla í það verkefni. Byrja þarf frumhönnun á framenda smáforriti ásamt 
því að rannsaka hvaða leið er best að fara hvað varðar hvítstillingu á mynd.  
 

15.2.2 Verkefnalisti 

Mynd 26: Skjáskot úr spretti1. Skýringar: APP - Smáforrit, API - Vefþjónusta og Other - Annað. 
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15.2.3 Framvindurit 

 
Mynd 27: 25. janúar - 31. janúar. 

15.2.4 Retrospective 
Neikvætt: 

● Tímaskortur var að hrjá okkur í þessari viku. Við þurfum að taka frá meiri tíma fyrir 
þetta verkefni og festa niður vikulega tíma til að hittast og vinna í þessu. 

● Við þurfum að fylgjast betur með skilfresti á afurðum og dagskránni í námskeiðinu. 
● Við þurfum að vera virkari að tilkynna daglega stöðu inn á Slack. 
● Við þurfum að setja mikinn kraft í að koma appinu í nothæft form svo hægt sé að 

hefja prófanir og það verði pláss fyrir vefsíðuna á næsta spretti. 
 
Jákvætt: 

● Komin niðurstaða frá Persónuvernd sem samþykkir og Vísindasiðanefnd gerir litlar 
athugasemdir. 
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15.3 Sprettur 2: 

15.3.1 Þema sprettsins 
Vegna veikinda og frí meðlima hópsins voru eftirstöðvar síðasta spretts um 50% og því var 
ákveðið að taka þau verkefni sem kláruðust ekki beint inn á þennan sprett. Þar sem aðal 
áherslan verður á að frumhanna útlit framenda smáforritsins, ákveða hvaða leið verður tekin 
í vinnslu mynda í framendanum og gera vefþjónustuna betri hvað varðar villumeðhöndlun og 
skjölun. Einnig fer að líða að fyrsta stöðufundi og því verður vinna lögð í skýrslugerð. 

15.3.2 Verkefnalisti 

 
Mynd 28: Skjáskot af spretti 2. Skýringar APP - Smáforrit, API - Vefþjónusta og Other - Annað. 

15.3.3  Framvindurit 

 
Mynd 29: 1. febrúar - 7. febrúar. 
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15.3.4 Retrospective 
Neikvætt: 

● Við þurfum að vera virkari að tilkynna daglega stöðu inn á Slack. Nú tekur Ásgeir það 
að sér að byrja hvern dag á að tilkynna áætlun dagsins og aðrir fylgja svo eftir þegar 
þeir sjá tilkynninguna. 

 
Jákvætt: 

● Fengum góðar athugasemdir á þau skjöl sem sýndum leiðbeinanda á fundi á 
miðvikudag. 

● Við höfðum betri yfirsýn yfir skilafresti sem tengjast námskeiðinu og því var skipulag 
og forgangsröðun verkefna betri en áður. 

● Við fundum möguleika til að mæla og festa hvítjafnvægisstillingu í iOS 10 stýrikerfinu 
sem sparar vonandi þó nokkra vinnu við litgreiningu. 
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15.4 Sprettur 3: 

15.4.1 Þema sprettsins 
Stefnum á að klára framenda smáforritið, að minnsta kosti að því leyti að hægt sé að prófa 
hugbúnaðinn í næstu viku sem er síðasta vika fyrir gagnasöfnun. Byrja á vefsíðunni þar sem 
hægt er að skrá blóðprufu niðurstöður.  

15.4.2 Verkefnalisti 

 
Mynd 30: Skjáskot af spretti 3. Skýringar: APP - Smáforrit, WEB - Vefsíða og Other - Annað. 
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15.4.3  Framvindurit 

 
Mynd 31: 8. febrúar - 15. febrúar. 

15.4.4 Retrospective 
Neikvætt: 

● Töluverður tími fór í undirbúning fyrir stöðufund. Of mikil skjölun fyrir stutt verkefni.  
● Ákveðum að hætta á Trello, höfum ekki verið að nýta það sem skildi og næg er 

pappírsvinnan fyrir.  
 
Jákvætt:  

● Gott að fá pressu að klára hluti fyrir stöðufund. 
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15.5 Sprettur 4: 

15.5.1 Þema sprettsins 
Smáforritið hefur tekið lengri tíma en áætlað var og því var áfram lögð áhersla á að klára 
það. Einnig er ennþá talsvert eftir af vefsíðunni og þannig er hún forgangsatriði í þessum 
spretti. 

15.5.2 Verkefnalisti 
 

 
Mynd 32: Skjáskot af spretti 4. Skýringar: APP - Smáforrit og WEB - Vefsíða. 
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15.5.3  Framvindurit 

 
Mynd 33: 15. febrúar - 21. febrúar. 

15.5.4 Retrospective 
Neikvætt: 

● Veikindi barna hefur takmarkað vinnutíma sumra meðlima. 
● Vefsíðugerð seinkað vegna anna í vinnu. 
● Þarf að minna aftur á daily rás okkar á Slack. Nú verður sett áminning á rásina. 

 
Jákvætt: 

● Græddum smávegis tíma með því að sleppa Trello, sem kom ekki að sök. 
● Gengur vel að vinna saman á mismunandi stöðum í gegnum appear.in. 
● Vel gengur með smáforritið í þessari viku. Meginvirkni tilbúin, en nú þarf bara að 

bæta við og laga smávægilegar villur. 
● Víkingur keypti sér iPhone 7 í þessari viku og þannig geta allir tekið þátt í 

gagnasöfnun og heimurinn verður örlítið betri fyrir vikið. 
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15.6 Sprettur 5: 

15.6.1 Þema sprettsins 
Aftur verður lögð áhersla á að klára og fínpússa smáforritið fyrir prófanir og enn er mikið eftir 
af vefsíðunni svo hún einnig í forgangi í þessum spretti. 

15.6.2 Verkefnalisti 
 

 
Mynd 34: Skjáskot af spretti 5. Skýringar: APP - Smáforrit, API - Vefþjónusta og WEB - Vefsíða. 
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15.6.3  Framvindurit 

 
Mynd 35: 22. febrúar - 28. febrúar. 

15.6.4 Retrospective 
Neikvætt: 

● Vefsíðugerð gekk aftur hægt sökum fría og anna í vinnu. 
● Á degi 5 og 6 gekk báðum teymum illa að klára verkþætti. Andri og Ásgeir lentu í 

vandræðum með villu með skemmdar myndir í vefþjónustunni og Víkingur og Karl 
eru ennþá að kynna sér React umhverfið. Þess vegna, þrátt fyrir mikið vinnuframlag, 
náðist ekki að klára allar þær sögur sem stefnt var að. 

 
Jákvætt: 

● Vel gekk aftur með smáforritið í þessari viku. 
● Dagleg áminning á daily Slack rásinni virkar vel. 
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15.7 Sprettur 6: 

15.7.1 Þema sprettsins 
Í þessum sprett verður lögð áhersla á þrennt. Að negla niður ferlið sem farið verður í gegnum 
með hverjum sjúklingi, prófa smáforritið í gegnum allt ferlið og vinna áfram í vefsíðunni. Það 
styttist í að gagnasöfnun hefjist og því þarf smáforritið að vera orðið mjög stöðugt áður en 
hægt er að nota það í raunumhverfi. Starfsmaður LSH þarf ekki endilega að hafa aðgang að 
vefsíðunni frá byrjun því hægt er að sækja blóðniðurstöður aftur í tímann, þó væri æskilegra 
að láta gögnin ekki safnast upp. 
 

15.7.2 Verkefnalisti 

 
Mynd 36: Skjáskot af spretti 6. Skýringar: APP - Smáforrit, API - Vefþjónusta, WEB - Vefsíða og Other - Annað. 
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15.7.3  Framvindurit 

 
Mynd 37: 1. mars - 7. mars. 

15.7.4 Retrospective 
 
Neikvætt: 

● Prófanir leiddu í ljós marga galla. 
● Annríki olli því að spretturinn var ekki eins afkastamikill eins og stefnt var að. 

 
Jákvætt: 

● Andlitskynjun var fjarlægð úr smáforritinu því hún var ekki nægilega áreiðanleg. 
Einnig vegna þess að með því að sleppa andlitskynjuninni getur myndavélin verið 
nær auganu og tekið því skýrari myndir. 

● Hægt var að laga gallana sem prófanirnar leiddu í ljós. 
● Fundurinn með Má yfirlækni gekk vel og hópurinn er kominn með aðgangskort. 
● Margir þættir í sambandi við gagnasöfnunina skýrðust í þessari viku með nákvæmari 

útlistun á ferlinu og upplýsingum frá starfsmanni LSH. 
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15.8 Sprettur 7: 

15.8.1 Þema sprettsins 
Nú þegar smáforritið hefur verið prófað talsvert og fengist hefur leyfi hjá Vísindasiðanefnd er 
kominn tími til að prófa smáforritið á LSH. Ljóst er að villur muni finnast og því var áætlaður 
töluverður tími í lagfæringar á þeim villum. Einnig verður hafist handa við að útbúa hugbúnað 
sem forvinnur myndagögnin. Mikilvægt er að finna galla á myndagögnunum snemma því þá 
getum við mögulega lagfært smáforritið til að staðla myndirnar betur. Stefnt er á að hefja 
formlega gagnasöfnun á næsta spretti og því mikilvægt að þetta klárist. Gera þarf 
smávægilegar breytingar sem aðlaga vefþjónustuna að þörfum vefsíðunnar. Einnig þarf að 
undirbúa og kynna stöðufund 2. 
 

15.8.2 Verkefnalisti 

 
Mynd 38: Skáskot af spretti 7. Skýringar: APP - Smáforrit, API - Vefþjónusta, PP - Forvinnsla mynda, WEB - Vefsíða og Other - 
Annað. 
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15.8.3  Framvindurit 

 
Mynd 39: 8. mars - 15. mars. 

15.8.4 Retrospective 
 
Neikvætt: 

● Prófanir á LSH sýndu fram á mismunandi virkni milli iPhone 7 og 7 plus sem ollu því 
að gögn sem söfnuð voru í prófunum á LSH með iPhone 7 plus eru ónothæf. 

 
Jákvætt: 

● Auðvelt var að laga villuna sem olli mismunandi virkni milli 7 og 7 plus og í kjölfarið 
urðu myndir jafn góðar fyrir báðar tegundir.  

● Vel gekk að nota OpenCV til að finna svæðið sem um ræðir innan myndanna. 
● Leyfi fékkst frá Vísindasiðanefnd. 
● Stöðufundur tvö gekk mjög vel. 
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15.9 Sprettur 8 (2 vikur): 

15.9.1 Þema sprettsins 
Í þessum spretti er áherslan nokkuð dreifð. Mikilvægustu atriðin eru að klára vefsíðuna svo 
hægt sé að byrja að fá blóðniðurstöður þar sem gagnasöfnin er komin af stað og sjúklingar 
byrjaðir að safnast upp.  
 
Hitt mikilvæga atriðið er síðan að útfæra virkni sem sækir öll gögnin af vefþjónustunni og 
keyrir viðeigandi forvinnslu á þau svo hægt sé að skoða hversu vel það ferli virkar ef það 
þarf mögulega að bæta gagnasöfnunarferlið til að hægt sé að fá forvinnsluna til að virka. 
 
Samhliða því verður haldið áfram að safna gögnum, gallar í smáforritinu lagaðir komi þeir 
upp og mögulega þarf að bæta við virkni í smáforritið ef gögnin reynast ekki nógu góð. 
 

15.9.2 Verkefnalisti 

 
Mynd 40: Skjáskot af spretti 8. Skýringar: APP - Smáforrit, API - Vefþjónusta, PP - Forvinnsla mynda, WEB - Vefsíða og Other - 
Annað. 
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15.9.3 Framvindurit 

 
Mynd 41: 15. mars - 28. mars. 

15.9.4 Retrospective 
 
Neikvætt: 

● Smáforritið virðist ekki virka nægilega vel í lélegu netsambandi. 
 
Jákvætt: 

● Þetta var frumraunin okkar í tveggja vikna sprettum og reynist hún vel svo næsti 
sprettur verður einnig tveggja vikna. Þetta minnkaði pappírsvinnu og utanumhald og 
það kom ekki niður á vinnuframlaginu. 

● Gagnasöfnun gengur hraðar og betur en búist var við. 
● Vefsíðan gekk nokkuð vel í vikunni. 
● Python er æðislegt forritunarmál til að gera alla hlutina sem þarf að gera í forvinnslu 

gagna. 
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15.10 Sprettur 9 (2 vikur): 

15.10.1 Þema sprettsins 
Þessi sprettur lendir á prófatíðinni svo við reiknum með töluvert minna vinnuframlagi en 
venjulega. Lögð verður áhersla á að fínpússa vefsíðuna og halda áfram að safna gögnum. 
Sótt verður um styrkinn Fræ hjá Rannís þar sem umsóknarfresturinn rennur út 2. Apríl. 
Haldið verður áfram með forvinnslu gagna og stefnt að því að fá fyrstu tölur sem gætu gefið 
til kynna hvort rannsóknin muni skila jákvæðri niðurstöðu eða ekki.  

15.10.2 Verkefnalisti 

 
Mynd 42: Skjáskot af spretti 9. Skýringar: APP - Smáforrit, Other - Annað, PP - Forvinnsla mynda, ML - Vélrænt gagnanám og 
WEB - Vefsíða. 
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15.10.3 Framvindurit 

 
Mynd 43: 29. mars - 11. apríl. 

15.10.4 Retrospective 
Neikvætt: 

● Tensorflow prófanirnar tóku slatta af klukkutímum og komist var að þeirri niðurstöðu 
að það myndi ekki ganga að láta tauganetið fá myndirnar í heild sinni í stað þess að 
reikna út meðalrauðleika og senda inn tölulegt gildi. 

 
Jákvætt: 

● Tensorflow mun mögulega nýtast við önnur verkefni síðar svo það er ekki alslæmt að 
hafa eytt tíma í að læra á það. 
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15.11 Sprettur 10 (2 vikur): 

15.11.1 Þema sprettsins 
Þetta er fyrsti spretturinn eftir páskafrí svo við þurfum að koma okkur hratt í gang, komast 
langt með að klára gagnasöfnunina, setja mikið púður í forvinnsluna á gögnunum og 
gervigreindarlíkanið ásamt því að setja notendaleiðbeiningar inn í appið og klára mest alla 
virkni í vefsíðunni. 
 
Í seinni vikunni þurfum við að gera kynningu fyrir stöðufund 3 og komast langt með að klára 
skýrsluna til að við getum fengið álit á fundinum. 

15.11.2 Verkefnalisti 
 

 
Mynd 44: Skjáskot af spretti 10. Skýringar: APP - Smáforrit, Other - Annað, PP - Forvinnsla mynda, ML - Vélrænt 
gagnanám og WEB - Vefsíða. 
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15.11.3 Framvindurit 

 
Mynd 45: 19. apríl - 2. maí. 

15.11.4 Retrospective 
Neikvætt: 

● Verkefni vikunnar unnust hægar en áætlað var, eins og sjá má á framvinduriti 
vikunnar. Helstu ástæður fyrir þessu eru að talsverður tími fór í að hreinsa gögnin 
fyrir vélræna gagnanámið og að deployment ferli Azure fyrir React vefsíður reyndist 
óhentugt og ákveðið að skipta yfir í Heroku. 

 
Jákvætt: 

● Þar sem skipt var yfir í Heroku úr Azure fyrir hýsingu er nú öll hýsing komin undir einn 
hatt. 

● Meðlimir gátu einbeitt sér að verkefninu þar sem öðrum áföngum er lokið. 
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15.12 Sprettur 11: 

15.12.1 Þema sprettsins 
Þema þessa síðasta spretts er að hætta að vinna í öllum kóða, laga skýrsluna út frá 
punktum af stöðufundi 3, fá lokaniðurstöðu sem hægt er að birta, gera lokakynningu og láta 
vefsíðuna virka vel á snjalltækjum. 

15.12.2 Verkefnalisti 

 
Mynd 46: Skjáskot af spretti 10. Skýringar: PP - Forvinnsla mynda, Other - Annað, ML - Vélrænt gagnanám og 
WEB - Vefsíða. 
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15.12.3 Framvindurit 

 
Mynd 47: 3. maí - 9. maí. 

15.12.4 Retrospective 
Neikvætt: 

● Of mikil vinna á síðustu stundu. 
 
Jákvætt: 

● Allt kom saman að lokum. 
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16 Tímaskráning 

16.1 Við fyrsta stöðufund 

Tafla 13: Tímaskráning 
 Andri Ásgeir Bragi Karl Víkingur Samtals 

App 24 3 54 22 1 104 

Bakendi 42 34 2 2 33 113 

Forvinnsla 2 0 0 0 0 2 

Vélrænt 
gagnanám 0 0 0 0 0 0 

Annað 41 70 20 32 24 187 

Samtals 109 107 76 56 58 406 

 

16.2 Við annan stöðufund 

Tafla 14: Tímaskráning 
 Andri Ásgeir Bragi Karl Víkingur Samtals 

App 74 28 118 38 1 259 

Bakendi 49 38 2 2 34 125 

Forvinnsla 2 24 0 0 0 26 

Vélrænt gagnanám 0 0 0 0 0 0 

Vefsíða 0 0 0 19 11 30 

Annað 62 86 34 45 47 274 

Samtals 187 176 154 104 93 714 

 

16.3 Við þriðja stöðufund 

Tafla 15: Tímaskráning 
 Andri Ásgeir Bragi Karl Víkingur Samtals 

App 81 30 159 41 4 315 

Bakendi 49 46 2 2 42 141 

Forvinnsla 27 57 0 0 0 84 

Vélrænt gagnanám 44 56 0 0 11 111 

Vefsíða 0 0 40 136 12 188 

Annað 125 113 77 67 160 542 

Samtals 326 302 278 246 229 1381 

  

67 



 
 
Greining á blóðmagni út frá ljósmyndum 

16.4 Við lokaskil 

Tafla 16: Tímaskráning 
 Andri Ásgeir Bragi Karl Víkingur Samtals 

App 81 30 159 41 4 315 

Bakendi 49 46 2 2 42 141 

Forvinnsla 27 68 0 0 11 106 

Vélrænt gagnanám 47 60 0 7 19 133 

Vefsíða 0 0 40 166 12 218 

Annað 135 124 92 83 192 626 

Samtals 339 328 293 299 280 1539 
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17 Viðauki 

17.1 Kröfulistar fyrir fyrsta stöðufund 

17.1.1 Kröfulisti fyrir framenda smáforrit og vefþjónustu 

 
Mynd 48: Kröfulisti bakenda og smáforrits, annars vegar verkefnalistinn og hins vegar sögur sem eru búnar. 
Staðan á kröfulista fyrir fyrsta stöðufund. Sögupunktar: áætlaðir sögupunktar notaðir til að velja inn sögur á næsta 
sprett, x: Saga sem er byrjuð en hefur ekki náð að klárast milli spretta. Grænn - Smáforrit og Gulur - Vefþjónusta.  
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17.1.2 Kröfulisti fyrir forvinnslu mynda og vélrænt gagnanám 

 
Mynd 49: Kröfulisti fyrir forvinnslu mynda og vélrænt gagnanám. Hér eru eingöngu sögur á verkefnalistanum þar 
sem engar sögur eru búnar. Staðan á kröfulista fyrir fyrsta stöðufund. Sögupunktar: áætlaðir sögupunktar notaðir 
til að velja inn sögur á næsta sprett. ?: Ekki hægt að áætla sögupunkta þar sem það er háð því hver niðurstaða 
annara saga verður. Appelsínugulur - Forvinnsla mynda og Rauður - Vélrænt gagnanám. 
 

17.1.3 Kröfulisti fyrir vefsíðu 

 
Mynd 50: Kröfulisti fyrir vefsíðu. Hér eru eingöngu sögur á verkefnalistanum þar sem engar sögur eru búnar. 
Staðan á kröfulista fyrir fyrsta stöðufund. Sögupunktar: áætlaðir sögupunktar notaðir til að velja inn sögur á næsta 
sprett. Bleikur - Vefsíða. 
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17.2 Kröfulistar fyrir annan stöðufund 

17.2.1 Kröfulisti fyrir framenda smáforrit og vefþjónustu 

 
 
Mynd 51: Kröfulisti bakenda og smáforrits, annars vegar verkefnalistinn og hins vegar sögur sem eru búnar. 
Staðan á kröfulista fyrir annan stöðufund. Sögupunktar: áætlaðir sögupunktar notaðir til að velja inn sögur á 
næsta sprett, x: Saga sem er byrjuð en hefur ekki náð að klárast milli spretta. Grænn - Smáforrit og Gulur - 
Vefþjónusta.  
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17.2.2 Kröfulisti fyrir forvinnslu mynda og vélrænt gagnanám 

 
Mynd 52: Kröfulisti fyrir forvinnslu mynda og vélrænt gagnanám. Staðan á kröfulista fyrir annan stöðufund. 
Sögupunktar: áætlaðir sögupunktar notaðir til að velja inn sögur á næsta sprett. ?: Ekki hægt að áætla 
sögupunkta þar sem það er háð því hver niðurstaða annarra saga verður. Appelsínugulur - Forvinnsla mynda og 
Rauður - Vélrænt gagnanám. 
 

17.2.3 Kröfulisti fyrir vefsíðu 

 
Mynd 53: Kröfulisti fyrir vefsíðu. Hér eru eingöngu sögur á verkefnalistanum þar sem engar sögur eru búnar. 
Staðan á kröfulista fyrir annan stöðufund. Sögupunktar: áætlaðir sögupunktar notaðir til að velja inn sögur á 
næsta sprett. Bleikur - Vefsíða. 
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17.3 Kröfulistar fyrir þriðja stöðufund 

Kröfulistinn fyrir vefþjónustuna er tómur og er því ekki sýndur hér að neðan. 

Myndir  54-57: Kröfulistar vefsíðu (bleikt), vélrænt gagnanám (rautt),  forvinnslu gagna (appelsínugult) og 
smáforrit (grænt). Staðan fyrir þriðja fund. x: Saga sem er byrjuð en hefur ekki náð að klárast milli spretta. 
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17.4 Kröfulistar fyrir lokaskil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myndir  58-60: Kröfulistar fyrir smáforrit (grænt), forvinnslu gagna (appelsínugult) og bakenda (gult). Staðan fyrir lokaskil. 
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Myndir 61 og 62: Kröfulistar fyrir vefsíðu (bleikt) og vélrænt gagnanám (rautt). Staðan fyrir lokaskil. 

17.5 Leiðbeiningar fyrir forritara 

Forritunarleiðbeiningarnar eru staðsettar í Git útgáfustjórnunarkerfinu svo það sé auðvelt fyrir 
nýja forritara að komast inn í verkefnið. Þær eru einnig á ensku til tryggja að þjóðerni komi 
ekki í veg fyrir að hægt sé að setja verkefnið upp. 

17.5.1 Forritunarleiðbeiningar fyrir smáforrit 
● First of all, the code style of the project follows the general ESLint Rallycoding rules, with 

a couple of personal additions. For ease of use it is possible to install a linter to work with 
(see below) and a .eslintrc file has already been included. 

● The usage of yarn is recommended over npm. This enables us to ensure we are all 
working with the exact same versions of dependencies and is also faster than npm. It is 
also more proficient and secure. 

● To be able to use and develop this project the user will have to already have installed 
React Native. This is mostly a painless process for Mac users and therefore a Mac is 
recommended, but not obligatory. 

● The use of Atom is recommended, although it is safe to use any editor. React Native has 
become somewhat synonymous with Atom and thus support between the two is very 
good. Packages for Atom recommended are: 

○ linter 
○ linter-eslint 
○ language-babel 
○ nuclide 

Setup 

After cloning this project the first thing to do is to run yarn. This will gather all dependencies 
needed to run the project. Then, given that everything has been set up as per the 
aforementioned instructions, the project can be run by using react-native run-ios. Please note 
this project is intended to run on iOS and so Android is not supported specifically, although some 
parts of the project may run as intended. We will use native APIs from iOS to run face detection 
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to extract the facial parts that we need in order to attempt to abstract from detectable personal 
features. 

If you wish to use another simulator than the default iPhone 6, you can specify so by running 
react-native run-ios --simulator="[Name of simulator]", eg. react-native run-ios 
--simulator="iPad Air" 

Dependencies 

This project uses various dependencies which we use to make the development as smooth as 
possible. React Native is a very simple framework which is easy to understand, but it also has 
the possibility of great depth. These are possibly the most difficult aspects to understand: 

● Redux: Redux is essentially a global container keeping the state of the application in one 
place and by connecting single components to this store we can have access wherever 
we are but also have effect on the whole application at once without using callbacks and 
pushing state forward and back. The main concepts to understand are reducers and 
action creators. 

○ Reducers are basically a function which returns its own state. Given an action it 
reacts and returns either the state unchanged or changes is according to 
predefined rules. We combine these reducers into a single store and at the start 
point of our application it is injected for use. 

○ Action Creators are something we use to inflict a change of state in our 
reducers. They basically return an object which includes the type of change we 
intend to do (which the reducer automatically picks up) and an optional payload, if 
necessary. This is called dispatching. 

○ Essentially these concepts are quite confusing for how simple they really are. If 
we imagine our combined reducers as a container or storage, the action creators 
are nothing else but global actions or methods we have to change this store (eg. 
addNewUser, getAllRoutes etc.). We do have to manually connect our 
components though. Do have in mind that the more stateless or dumb 
components we have, our application will be faster. 

● Middleware: Redux can use middleware, injected to the store as we create it. The ones 
we use are: 

○ Redux-Persist: This gives us the possibility of maintaining our state between 
application cycles. This means at each restart the last state of the application 
gets injected (autorehydrate(), according to our rules) instead of starting at point 
zero each time. 

○ Redux-Logger: Logs each action with previous state, action and next state. Very 
useful. 

○ Redux-Thunk: This is used to basically break up the automatic dispatching we 
do in action creators. Instead of returning an object, we also get the possibility of 
returning a function which takes dispatch as a parameter and optionally getState 
(to get the current state, if needed). Thus we can do something in the action 
creator before we eventually use dispatch() to manually dispatch to our reducer. 
You could also dispatch to several reducers at once using one action creator. Not 
often used, but useful. 
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Workflow 
Gitflow will be used. 
 
Safe practices 

● After installing dependencies which have to be linked, reboot the packager and 
re-build the project. 

 

17.5.2 Forritunarleiðbeiningar fyrir vefsíðu 

About 

This web app is a part of a Final Project in BSc of Computer Science and Software Engineering. 
It enables doctors and other healthcare workers to submit blood test results to our database in a 
simple manner while protecting the patients privacy. Additionally it allows admins to manage 
users for the whole system, including the Anemia app. 

The members of the project are: 

● Andri Már Þórhallsson (Software Engineering, Backend/App Dev) 
● Ásgeir Þór Másson (Software Engineering, Product Owner and Backend Dev) 
● Bragi Bergþórsson (Computer Science, App Dev) 
● Karl Ingi Karlsson (Computer Science, Web Dev) 
● Víkingur Hauksson (Software Engineering, Backend Dev) 

Project 

● The usage of yarn is recommended over npm. This enables us to ensure we are all 
working with the exact same versions of dependencies and is also faster than npm. It is 
also more proficient and secure. 

Setup 

After cloning this project the first thing to do is to run yarn. This will gather all dependencies 
needed to run the project. Then, given that everything has been set up as per the 
aforementioned instructions, the project can be run by using yarn start. After that you can navigate 
to 'http://localhost:3000/' to access the website. 

Workflow 

Gitflow will be used. 

 

17.5.3 Forritunarleiðbeiningar fyrir bakenda 

This is a web service for storing medical research data for Anemia research. Current clients are 
the Anemia Web and Anemia App. 
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How do I get set up? 

● Install mongoDB on your local machine and run it on the default port 
● Install node.js 
● npm install 
● npm start 
● the server runs on localhost:3001 by default 

General info 

● Run tests with npm test 
● Do feature branches and make pull requests into develop when the feature is complete 
● Deployment is automatic when the pull request is merged 

Coding style 

This project uses the following coding rules: Mongoose DAOs are Pascal casing, that means 
User not user. Variables are camel casing, that means myVar not MyVar. ENV variables are 
upper case and words separated by an underscore, that means MY_ENV. Opening curly 
brackets { are always on the same line. Files are camel casing, that means myFile.js. New URIs 
are configured in server.js but middleware and logic goes into the appropriate files and folders. * 
Please remember to update the package.json with added dependencies. 

Who do I talk to? 

● Ásgeir Þór, Andri Már & Víkingur Hauksson 
 

17.5.4 Forritunarleiðbeiningar fyrir forvinnslu gagna 

● Install venv: pip install virtualenv 
● Go into project folder and create virtual environment: virtualenv anemiaimageprocessing 
● Start the newly created virtual environment: source anemiaimageprocessing/bin/activate 
● (to close it: deactivate) 
● Install dependencies: pip install -r requirements.txt 
● Run main.py: python main.py 
● Follow PEP8 coding standard (https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/) 
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17.6 Leyfi 

17.6.1 Leyfi frá lækningarforstjóra LSH 

Mynd 63: Leyfi frá lækningarforstjóra LSH. 
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17.6.2 Leyfi frá Vísindasiðanefnd 

Mynd 64a: Leyfi frá Vísindasiðanefnd. 
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Mynd 64b: Leyfi frá Vísindasiðanefnd. 
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17.7 Upplýsinga- og samþykkisblöð 

17.7.1 Upplýsingablað til sjúklinga 

Mynd 65a: Upplýsingablað til sjúklinga. 
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Mynd 65b: Upplýsingablað til sjúklinga. 
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17.7.2 Samþykkisblað fullorðinna 

Mynd 66: Samþykkisblað fullorðinna. 
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17.7.3 Samþykkisblað barna 

Mynd 67: Samþykkisblað barna. 
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17.8 Protocol for Anemia project 

  
Items: 

● Clipboard for list of key/value pairs comprising patient Id/kennitala 
● Information documents 
● Consent documents 
● Name badge 
● Phone 
● Gray card 

  
Acquire possible subject 

●  Ask staff on location to find subjects that are eligible: 
○ Only subjects that have had or will have blood drawn within 24hrs are eligible 
○ Only subjects that have not had a blood transfusion within 24hrs are eligible 
○ Children under 18 must have a legal guardian present who can consent 

  
Introduction 
Greetings, my name is _____ and I’m collecting data for an ongoing research project here at 
the hospital. We are collecting data that will be used to build a model that can predict 
whether a person is anemic or not from a photograph. The data collection will only take a 
short amount of time and is completely harmless. Your decision to participate will not affect 
the service you receive here at the hospital in any way. Would you like to take part in this 
research project? 
  
Check if definitely eligible 

● Ask about blood sample time limits 
● Ask about blood transfusions 

  
Consent 

● Hand out information document, highlight contact information 
● Explain consent document, give time to read and sign 
● For children between ages 12 and 18, both legal guardian and subject must sign 
● For children under age 12, legal guardian must sign 

  
Data acquisition 

● Acquire kennitala and patient id for key / value pair document 
● Log age, sex, race and location 

  
Photograph acquisition for eyes 

● Preparation 
○ Choose either ambient light from room or outdoor light from a window 
○ WB - tilt gray card at 45-90 degrees in regards to light source 
○ Photos taken in bed if immobile 
○ Tilt head backwards and lower eyelid firmly 
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○ Distance - use the assist curve in the app, approx. 20 cm from subject 
○ Have gray card to the side of the eye 

● Check if POI is in the photo, in focus and correctly lit 
  
Photograph acquisition for nailbed 

● Preparation 
○ Choose either ambient light from room or outdoor light from window 
○ WB - tilt gray card at 45-90 degrees in regards to light source 
○ Photos taken in bed if immobile 
○ Lightly bend thumb joint  
○ Distance - use assist box and put the thumb in the center of the image, 

approx. 15 cm from subject 
○ Place the gray card behind thumb and tell the subject gently grab it. 

● Check if POI is in the photo, in focus and lit 
  
Photograph acquisition for palm 

● Preparation 
○ Choose either ambient light from room or outdoor light from window 
○ WB - tilt gray card at 45-90 degrees in regards to light source 
○ Photos taken in bed if immobile 
○ Extend palm to extreme and place palm line under green assist line  
○ Distance - use assist boxes, approx. 20 cm from subject 
○ Place gray card on top of the fingers 

● Check if POI is in the photo, in focus and correctly lit 
 
Closing 

● Thank subject for participation 
● Remind subject of contact info on information document if questions arise 

  
  
Information text in Icelandic   
Góðan daginn, ég heiti ______ og er að safna gögnum fyrir rannsókn sem er í gangi hér á 
spítalanum. Við erum að safna gögnum sem nota á í líkan sem segir til um hvort 
einstaklingur sé blóðlítill út frá ljósmyndum. Þessi rannsókn mun taka stuttan tíma og er þér 
að fullu hættulaus. Ákvörðun þín um þátttöku mun ekki hafa áhrif á þá þjónustu sem þú færð 
hér á spítalanum. Má bjóða þér að taka þátt? 
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