
Stadieinndeling 

Stadium 1 

 Registeret tilfredsstiller RHFenes beskrevne krav til faglig forankring, 
registerbeskrivelse og organisering. 

 Registeret tilfredsstiller Helsedirektoratets kriterier for nasjonal status. 

 Registeret har et HF eller annen instans som har tatt på seg 
databehandlingsansvaret. 

 Registeret har et RHF som har forpliktet seg til et økonomisk ansvar for drift av 
registeret. 

 Registeret har en beskrivelse av metode for beregning av dekningsgrad og 
evaluering av datakvalitet. 

 Registeret har en beskrivelse av relevante analyser og prosedyre for løpende 
rapportering tilbake til deltakende enheter. 

 Registeret inkluderer de viktigste nasjonale retningslinjer og nasjonale 
kvalitetsindikatorer (der disse finnes) og variabler for PROM/PREM (der dette 
er mulig). 

 Registeret utgir årsrapport i henhold til beskrevne krav. 

 Registeret har en oppdatert plan for videre utvikling. 

 

 

Stadium 2  
Registeret er stadium 2 når det oppfyller krav angitt i stadium 1, og:  

 er i drift og samler data fra HF i alle helseregioner 

 presenterer resultater på nasjonalt nivå 

 har en konkret plan for gjennomføring av dekningsgradsanalyser 

 har en konkret plan for gjennomføring av analyser og løpende rapportering av 
resultater på sykehusnivå tilbake til deltakende enheter 

 har en oppdatert plan for videre utvikling 
 
 
Stadium 3  
Registeret er i stadium 3 når det oppfyller krav angitt i stadium 2 og:  

 kan redegjøre for registerets datakvalitet  

 har beregnet dekningsgrad mot uavhengig datakilde 

 registrerende enheter kan få utlevert egne aggregerte og nasjonale resultater  

 presenterer deltakende enhetenes etterlevelse av de viktigste nasjonale 
retningslinjer der disse finnes 

 har identifisert kliniske forbedringsområder basert på analyser fra registeret  

 brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid 

 resultater anvendes vitenskapelig 

 presenterer resultater for PROM/PREM 

 har en oppdatert plan for videre utvikling 
 



 
Stadium 4  
Registeret er i stadium 4 når det oppfyller krav angitt i stadium 3 og:  

 kan dokumentere registerets datakvalitet gjennom valideringsanalyser 

 presenterer oppdatert dekningsgradsanalyse hvert 2.år  

 har dekningsgrad over 80 %  

 registrerende enheter har løpende (on-line) tilgang til oppdaterte egne og 
nasjonale resultater 

 presenterer resultater på sosial ulikhet i helse  

 resultater fra registeret er tilpasset og tilgjengelig for pasienter 

 kunne dokumentere at registeret har ført til kvalitetsforbedring/endret klinisk 
praksis  


