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- Rammeverk for datakvalitet i registre

- Hvordan jobbe med å undersøke og forbedre 
datakvaliteten?

- De seks datakvalitetsdimensjonene:
- Relevans

- Kompletthet

- Korrekthet

- Reliabilitet

- Aktualitet

- Sammenlignbarhet

31.01.2019
2
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Definisjon av datakvalitet i et register:

• Alle trekk og karakteristika ved datasettet som påvirker 
dataenes evne til å oppfylle registerets formål.

ISO 8402:1986: Quality - Vocabulary
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Definisjon av datakvalitet i et register:

• Alle trekk og karakteristika ved datasettet som påvirker 
dataenes evne til å oppfylle registerets formål.

• Datakvaliteten defineres således av brukeren – data må 

være egnet til den ønskede bruken.
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Data kan sies å være av god kvalitet når 

relevante, korrekte og komplette data er 

tilgjengelige for brukerne når de trenger det 

og i et format de kan benytte.
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«Det ideelle kvalitetsregisteret» 

Registerets 

innhold

Relevante data

Gode variabler

Alle enheter og 

pasienter

Hele populasjonen,

i hht inklusjonskriteriene

Registreringene er:

Komplette

Korrekte

I tide

Data ut

Data tilgjengeliggjort i hht 

registerets formål

• I tide

• På egnet format

• Dokumentert

• Tolkbart
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Arbeid med å sikre god datakvalitet 
foregår langs hele linja

Før 
innregistrering

Innregistrering

Mottak i 
registeret

Resultater ut



• Datakvalitet er en relativ størrelse og avhenger bl.a. 
av økonomiske og menneskelige ressurser og av 
brukerne sine behov.

• Kvalitet og kvantitet av data må balanseres opp mot 
tilgjengelige ressurser og formål. 
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Datakvalitet en relativ størrelse
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Hvordan undersøke, 

måle og forbedre 

datakvalitet i et 

register?



• Det eksisterer ingen «best practice» eller 
evidensbasert beste måte å evaluere datakvalitet i 
helseregistre på.

• En review* av datakvalitetsstudier i register fant 
tvetydige og/eller mangelfulle definisjoner av 
kvalitetsattributter i de ulike studiene, og at de 
samme attributtene ble kalt ulike ting i ulike studier
(men de to mest siterte er accuracy og completeness).

• Mange ulike kvalitetsdimensjoner og rammeverk er i 
bruk.
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Hvordan måle datakvalitet?

*Arts et al.: Defining and Improving Data Quality in Medical Registries:

A Literature Review, Case Study, and Generic Framework



• Datakvalitet kan defineres gjennom et sett attributter 
– datakvalitetsdimensjoner – som beskriver ulike 
aspekter som er viktige for bruken av data

• Ved å definere dimensjonene kan man måle 
datakvalitet langs alle relevante akser.
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Hvordan måle datakvalitet?
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Land Datakvalitetsdimensjon Definisjon 

Sverige Aktualitet Tid fra hendelsen inntreffer til den er registrert i kvalitetsregisteret

Kompletthet Dekningsgrad. Andel av målpopulasjonen som finnes i registeret

Validitet I hvilken grad er data og funn sanne for målpopulasjonen (ekstern validitet)

Sammenlignbarhet At inklusjonskriterier, registrerings- og kodingsrutiner er tydelige og enhetlige

England Tilslutning (Coverage) Andel enheter som leverer data av de som skulle ha levert

Kompletthet Data har alle enheter som trengs for å måle det man ønsker å måle (på 

variabelnivå)

Validitet I hvilken grad inneholder data lovlige verdier og riktig format for hvert datapunkt

Default I hvilken grad er default verdier som er spesifisert i standarder brukt

Integritet I hvilken grad det er intern konsistens i dataene som er registrert (eks at kjønn 

samsvarer med diagnose, at samme pasient i ulike datasett har samme fnr)

Aktualitet Tiden mellom data blir registrert og leveranse av «produktet» til brukere av data

Canada Relevans I hvilken grad oppfyller registeret nåværende og fremtidige behov hos brukerne. 

Hvor verdifulle er dataene? Kan de endres ved behov?

Aktualitet Tid fra hendelsen inntraff til informasjon om hendelsen er tilgjengelig for 

brukere av data.

Brukervennlighet (Usability) Om data er lett tilgjengelige og tolkbare

Korrekthet (Accuracy) I hvor stor grad data reflekterer virkeligheten den skal måle (intern validitet)

Sammenlignbarhet I hvilken grad databasen er konsistent over tid og registerets bruk av standard 

kodeverk, slik at de blir sammenlignbare (mulige å koble) med andre databaser

EU PARENT Korrekthet (Accuracy) I hvor stor grad data reflekterer virkeligheten den skal måle (intern validitet)

Kompletthet I hvilken grad er alle nødvendige data registrert som burde ha vært registrert. 

Dekningsgrad, men også kompletthet på variabelnivå.

Tolkbarhet og tilgjengelighet (Interpretability and accessability) Om data er lett tilgjengelige og tolkbare. Om data er tilgjengelige i 

ønsket/passende format, om det fines metadata og informasjon om datakvalitet 

lett tilgjengelig.

Relevans I hvilken grad data oppfyller registeret nåværende og fremtidige behov hos 

brukerne. Hvor verdifulle er dataene? Kan de endres ved behov?

Aktualitet Tid fra hendelsen inntraff til informasjon om hendelsen er tilgjengelig for 

brukere av data. 

Sammenheng (Coherence) Dekker sammenlignbarhet over tid og på tvers av ulike datakilder (mulighet til å 

koble data) 
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• Total data quality management 
(TDQM) bygger på PDSA-sirkelen 
som benyttes i 
kvalitetsforbedringsarbeid (Plan, 
Do, Study, Act).

• TDQM er en iterativ prosess som 
involverer å definere, måle, 
analysere og forbedre datakvalitet 
kontinuerlig
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Definere

Måle

Analysere

Forbedre

Kerr KA, Norris T, Stockdale R. The strategic management of data quality in healthcare. Health Informatics Journal. 2008; 14 p.259.

Wang RY, Ziad M, Lee YW. Data Quality. Kluwer Academic Publishers; 2001

TDQM sirkelen: Batini C, Scannapieca M. Data Quality: Concepts, Methodologies and Techniques. Springer; 2006.

TDQM-sirkelen



• Data quality work cycle benyttes 
av Canadian Institute for Health 
Information (CIHI)

• En iterativ prosess og kontinuerlig 
prosess
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https://www.cihi.ca/en/data_quality_framework_2009_en.pdf

Date quality work cycle

Planlegge

ImplementereVurdere

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwixxPWZlPffAhULh6YKHZu0DRkQFjAAegQIChAC&url=https://www.cihi.ca/en/data_quality_framework_2009_en.pdf&usg=AOvVaw3PjsDNTpHrZsW34ZWH17tQ
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«Det ideelle kvalitetsregisteret» 

Registerets 

innhold

Relevante data

Gode variabler

Alle enheter og 

pasienter

Hele populasjonen,

i hht inklusjonskriteriene

Registreringene er:

Komplette

Korrekte

I tide

Data ut

Data tilgjengeliggjort i hht 

registerets formål

• I tide

• På egnet format

• Dokumentert

• Tolkbart

• Relevans

• Kompletthet

• Korrekthet

• Reliabilitet

• Aktualitet

• Sammenlignbarhet



Validering ≠ validitet!

Validering: Prosessen med å undersøke og måle 
datakvalitet

Validitet: En datakvalitetsdimensjon (korrekthet)
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Begrepsavklaring



1. Relevans

2. Kompletthet

3. Korrekthet (validitet)

4. Reliabilitet

5. Sammenlignbarhet

6. Aktualitet 
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Seks datakvalitetsdimensjoner

Datakvalitet på 1-2-3: www.kvalitetsregistre.no

http://www.kvalitetsregistre.no/


1. Relevans
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1. Tilgjengeliggjøring

2. Tilpasningsdyktighet

3. Nytteverdi

I hvor stor grad oppfyller registeret nåværende og 

fremtidige behov hos brukerne
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Kriterium Beskrivelse – hvordan validere

Tilgjengeliggjøring

All kjent bruk av data fra 

registeret er dokumentert

Bruk av data fra registeret:

• Beskriv form, tidspunkt og hyppighet for 

tilgjengeliggjøring/offentliggjøring av data fra registeret. Dette gjelder 

alt fra årsrapport, resultattjenester, og faste rapporter som sendes til 

brukere. Dersom slik oversikt savnes, beskriv plan for å adressere 

dette.

• Angi antall utleveringer av data til forskning/kvalitetsforbedring. 

Inkludert mottakende organisasjon og tema.

• Beskriv annen kjent bruk av data fra registeret, som f.eks. nasjonale 

indikatorer, analyser/bruk til styring, produktutvikling, pakkeforløp 

etc.

Relevans
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Kriterium Beskrivelse – hvordan validere

Tilpasningsdyktighet

Registeret evner å endre seg 

etter behov.

Det eksisterer mekanismer for å identifisere brukeres nåværende og 

fremtidige behov:

• Beskriv mekanismer som bidrar til å identifisere nåværende og 

fremtidige behov for brukere av data (f.eks. arbeid gjennom fagråd, 

brukerorganisasjoner, eller andre kliniske eller styringsmessige

grupper, brukerundersøkelser, samarbeid med 

forskere/forskningsinstitusjoner etc.).

• Beskriv konkrete endringsbehov som har blitt identifisert og hvorvidt 

disse har ført til endringer i registeret (eventuelt planer for fremtidige 

endringer som følge av et identifisert behov).

• Registeret er designet slik at det enkelt kan endres ved fremtidige 

behov (IKT)

Relevans
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Kriterium Beskrivelse – hvordan validere

Nytteverdi

Informasjon fra registeret 

fyller et kunnskapshull, og 

brukere av data får det de 

har behov for.

Registeret inneholder data som gir viktig informasjon om 

pasientgruppen.

• Beskriv hvordan informasjon fra registeret bidrar til å informere 

klinikere, ledere og befolkningen om viktige aspekter ved 

pasientgruppen.

• Gjennomfør en brukerundersøkelse for å måle i hvilken grad brukere 

av data får det de har behov for fra registeret.

Det eksisterer dokumentasjon på registerinnholdet (metadata) som er 

tilgjengelig for brukere.

Det eksisterer oppdaterte planer for å bedre relevansen i registeret og 

møte kommende behov.

• Beskriv planen.

• Oppsummer hvilke tiltak som er gjort/gjøres som er direkte relatert til 

å vedlikeholde eller øke registerets relevans (f.eks. blir endringer i 

pasientbehandling eller styringssignaler reflektert i registeret).

Relevans



2. Kompletthet
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I hvilken grad er alle data registrert som burde vært 

registrert.

1. Tilslutningsgrad

2. Dekningsgrad

3. Variabelkompletthet
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Kriterium Beskrivelse – hvordan validere

Tilslutningsgrad

Andel enheter som 

rapporterer til registeret av 

alle som burde ha rapportert

• Angi andel enheter som rapporterer til registeret av alle som burde 

ha rapportert, totalt og per RHF. Hvis relevant, angi også endring fra 

forrige år.

Kompletthet
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Kriterium Beskrivelse – hvordan validere

Dekningsgrad

Andel hendelser som er 

rapportert inn til registeret av 

alle som burde vært 

rapportert inn.

 Angi andel hendelser (på individnivå) som er rapportert inn til 

registeret av alle som burde ha vært rapportert inn. Oppgis 

nasjonalt, regionalt og på enhetsnivå og hvilket innrapporteringsår

det gjelder for. 

 Beskriv metoden for beregning av dekningsgrad.

 Hvis dekningsgrad mangler eller metoden for beregning er usikker: 

Beskriv konkret plan for beregning av dekningsgrad.

Kompletthet
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Kriterium Beskrivelse – hvordan validere

Variabelkompletthet

Andel komplette variabler

 For sentrale variabler: Angi andel registreringer hvor variabelen ikke 

er utfylt/besvart (manglende eller ugyldig verdi). Det er  særlig viktig 

å angi dette for variabler som inngår i kvalitetsindikatorer og for 

sentrale justeringsvariabler.

Kompletthet

Ressurser:

Kompletthet og korrekthet av Norsk hjerteinfarktregister

Sammenligning av kompletthet og korrekthet i Norsk hjerneslagregister og Norsk 

pasientregister.

https://www.kvalitetsregistre.no/files/completenessandcorrectnessamipdf
https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/validering-nhr1.pdf


3. Korrekthet
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I hvilken grad reflekterer registeret virkeligheten det 

skal måle.

1. Korrekte pasienter

2. Korrekt informasjon om pasientene
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Kriterium Beskrivelse – hvordan validere

Korrekte pasienter

Andel sanne positive i 

registeret

 Angi andel sanne positive i registeret, etter følgende formel: 

Antall sanne positive/antall registrerte * 100.

Falske positive hendelser er hendelser som ikke fyller 

inklusjonskriteriene men som likevel er innrapportert. Andel 

sanne/falske positive hendelser kan beregnes ved å sammenligne en 

gullstandard mot registeret. Gullstandarden kan være det som står i 

journal eller man kan etablere en ny gullstandard basert på ny vurdering 

av hendelsen/pasienten.

Korrekthet



Sammenheng mellom kompletthet og 
korrekthet
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GULLSTANDARD

Ja Nei Total

REGISTERET Ja 858 12 870

Nei 107 4215 4322

Total 965 4227 5192

Korrekthet

Positiv prediktiv 

verdi
858/870= 98.6%

Kompletthet

Sensitivitet
858/965 = 88.9%

For å vite om registeret vårt fanger målpopulasjonen, må vi vite 

BÅDE korrekthet og kompletthet!
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Kriterium Beskrivelse – hvordan validere

Korrekt informasjon 

om pasientene

Andel korrekt eller «sann» 

informasjon i sentrale 

variabler

 For sentrale variabler: Angi andel sanne positive, etter følgende 

formel: 

Antall sanne positive/alle registreringer * 100.

Dette er særskilt viktig for variabler som inngår i 

kvalitetsindikatorer og sentrale justeringsvariabler. Andel sanne 

positive (tilfeller hvor det som står i registeret samsvarer med 

«sannheten») kan beregnes ved å sammenligne en gullstandard 

mot innholdet i registeret. Gullstandarden kan være det som står i 

journal, eller man kan etablere en ny gullstandard basert på ny 

vurdering av hendelsen/pasienten.

Korrekthet

Ressurser:

Validering av diagnoser for barn som sto oppført med CP i Norsk pasientregister.

Sammenligning av kompletthet og korrekthet i Norsk hjerneslagregister og Norsk 

pasientregister.

https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/validering-cprn.pdf
https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/validering-nhr1.pdf


• Missing at random eller systematisk skjevhet? Noen 
studier har funnet at det ikke nødvendigvis er tilfeldig 
hvilke tilfeller som ikke blir rapporter inn: 

• Aboa-Eboule C, Mengue D, Benzenine E, Hommer M, Giroud M, 
Bejot Y, et al. How accurate is the reporting of stroke in hospital 
discharge data? A pilot validation study using a population-based
stroke registry as control. Journal of neurology 2013;260(2):605-
13.

• Ferreira-Gonzales I, Marsal JR, Mitjavila F, Parada A, Ribera A, 
Cascant P, et al. Patient Registries of acute coronary syndrome: 
assessing or biasing the clinical real world data? Circulation
Cardiocascular quality and outcomes. 2009;2(6): 540-7. 
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Obs kompletthet



4. Reliabilitet
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I hvilken grad innholdet i registeret er reproduserbart.

1. Innholdet i registeret er reproduserbart
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Kriterium Beskrivelse – hvordan validere

Innholdet i registeret 

er reproduserbart

Gode variabler som er 

entydig definert

Gode, relevante variabler som er entydig definert øker sannsynligheten 

for korrekte data. Undersøkelse av inter-rater reliabilitet kan 

gjennomføres på ulike måter:

 La to eller flere registratorer fylle ut registerskjemaet for et utvalg 

reelle pasienter. Krever at registratorene i prosjektperioden får 

tilgang til journal.

 Registeret lager et antall caser som ligner reelle journalnotater. To 

eller flere registratorer fyller deretter ut registerskjemaet for disse 

casene.

Ved å gjennomføre en inter-rater undersøkelse av et utvalg hendelser 

får man en pekepinn på hvilke variabler som er problematiske. Lav 

enighet mellom registratorer peker på problematiske variabler, f.eks. på 

grunn av:

 Tvetydig tolkning av variabelen

 Upresis definisjon og beskrivelse i brukermanual

 Svaralternativene oppleves ikke dekkende eller relevante

Reliabilitet
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Reliabilitet

Ressurser:

Inter-rater reliabilitet av Norsk Tonsilleregister

Inter-rater reliabilitet av Norsk Hjerneslagregister

Inter-rater reliabilitet av Norsk Hjerteinfarktregister

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6323706/
https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/validering-nhr2.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4993256/
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OBS! Sammenheng mellom 
korrekthet/validitet og reliabilitet

• Etablere en sann verdi

• Sammenligne med registeret

Reliabilitet

• Vet ikke den sanne verdien

• Sammenligner mellom ulike 

registratorer

Validitet



5. Aktualitet
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Tid fra hendelsen inntraff til informasjonen er 

tilgjengelig for brukere av data.

1. Aktualitet for innrapportering

2. Tilgjengeliggjøring av preliminære data

3. Tilgjengeliggjøring av årsdata
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Kriterium Beskrivelse – hvordan validere

Aktualitet for 

innrapportering

Data innrapportert fra 

sykehusene innen rimelig tid

Beskriv:

 Andel hendelser som er rapportert innen rimelig tid siste hele år og 

endringer fra foregående år, angis på nasjonalt, regionalt og 

enhetsnivå. Hva som er rimelig tid vil variere mellom ulike registre, 

angi hva ditt register har definert som rimelig tid til innrapportering.

 Median dager fra hendelsen/forløpet var ferdig til innregistrering i 

registeret, angi for siste hele år og endringer fra foregående år - på 

nasjonalt, regionalt og enhetsnivå.

Aktualitet

Ressurser:

Det Nationella Prostatacancerregisteret i Sverige har undersøkt dekningsgrad, validitet og 

aktualitet.

https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/validering-npcr.pdf


Eksempel aktualitet
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Kriterium Beskrivelse – hvordan validere

Tilgjengeliggjøring av 

preliminære data

Preliminære data er 

tilgjengelige, og kvalitet og 

begrensninger er 

dokumentert for brukere

Beskriv hvilke preliminære data som tilgjengeliggjøres:

 Ingen

 Løpende data gjennom året (data som ikke er ferdig kvalitetssikret 

og hvor endringer/oppdateringer vil forekomme)

Beskriv gjennom hvilke(n) kanal(er) preliminære data tilgjengeliggjøres:

 Til internt bruk i registeret

 Resultatportalen

 Rapporteket

 Andre interaktive, elektroniske tjenester (hvilke)

 Tilgjengelig for eksterne brukere på forespørsel (beskriv)

Kjente begrensninger ved preliminære data:

• Kjente begrensninger ved preliminære data er beskrevet for 

brukerne. Hvis ikke, beskriv plan for å adressere dette.

Aktualitet
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Kriterium Beskrivelse – hvordan validere

Tilgjengeliggjøring av 

årsdata

Tilgjengeliggjøring av 

årsdata skjer til planlagt tid

Angi:

 Hvilket år data gjelder for

 Planlagt dato for tilgjengeliggjøring

 Faktisk dato for tilgjengeliggjøring

 Tid fra slutten av referanseperioden (utgangen av året) til 

tilgjengeliggjøring

Aktualitet



6. Sammenlignbarhet
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1. Intern sammenlignbarhet beskriver i hvilken grad registerets 
inklusjonskriterier, variabler og kodeverk er konsistente over tid

2. Ekstern sammenlignbarhet beskriver i hvilken grad registeret 
er sammenlignbart (og mulig å koble) med andre datakilder

I hvor stor grad er data sammenlignbare på tvers av 

tid, geografi og ulike datakilder
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Kriterium Beskrivelse – hvordan validere

Intern

sammenlignbarhet

Sammenlignbarhet over tid 

innad i registeret

Historiske endringer:

 Hvilke år har registeret samlet data fra.

 Angi om inklusjonskriteriene har vært konsistente i alle år. Hvis 

ikke, angi på hvilken måte kriteriene har endret seg og tidspunkt for 

endring.

 Angi historiske endringer for:

o Populasjon

o Innrapporterende enheter

o Kodeverk og variabler. 

Dersom man ikke har dokumentasjon på endringer over tid, angi årsak 

og plan for å adressere dette

Sammenlignbarhet
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Kriterium Beskrivelse – hvordan validere

Ekstern 

sammenlignbarhet

Sammenlignbarhet på tvers 

av datakilder

Koblingsmuligheter:

 Angi om registeret inneholder en unik person-ID som muliggjør 

kobling med andre datakilder (f.eks. fødselsnummer).

 Angi om registeret inneholder en unik enhets-ID som muliggjør 

identifisering av enheter/organisasjoner ved kobling mot andre 

datakilder.

 Angi om registeret inneholder en unik geografisk ID som muliggjør 

sammenligninger på geografisk nivå ved kobling mot andre 

datakilder (f.eks. region, fylke, kommune).

 Angi eventuelle begrensninger ved kobling mot andre datakilder, og 

en plan for å adressere dette.

Sammenlignbarhet



• God datakvalitet i et register omfatter tiltak og 
prosesser før, under og etter innregistrering

• Arbeid med datakvalitet er en iterativ og kontinuerlig 
prosess

• Datakvalitet dokumenteres og måles ved hjelp av de 
seks datakvalitetsdimensjonene

• Ressurser:
• www.kvalitetsregistre.no

• Servicemiljøet i egen region
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Oppsummering

http://www.kvalitetsregistre.no/

