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Krav til nasjonale registre: 

Stadium 3: «… kan redegjøre for registerets 

datakvalitet» 

 

Stadium 4: «…kan dokumentere registerets 

datakvalitet gjennom valideringsanalyser» 



Validering ≠ validitet! 
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Begrepsavklaring 



Validering: 
- Fra italiensk «validare» = å gjøre gyldig 

- Bokmålsordboka: «validere» = å gjøre/være gyldig 

- Engelsk: «validation» 

 

Validering er et begrep som brukes om ulike prosesser 
og metoder man tar i bruk for å sikre god datakvalitet. 

 

Validitet er en egenskap ved dataene. 
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Begrepsavklaring 



• 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*. 

• 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 



 

1. Kompletthet 

2. Korrekthet/validitet 

3. Reliabilitet 

4. Sammenlignbarhet 

5. Aktualitet (timeliness) 
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5 datakvalitetsdimensjoner 

Bray, Parkin: Evaluation of data quality in the cancer registry: principles and methods. Part I: 

comparability, validity and timeliness. 

Parkin, Bray: Evaluation of data quality in the cancer registry: principles and methods Part II. 

Completeness 



I hvor stor grad er alle tilfellene i målpopulasjonen 
inkludert i registeret 

 

 = Dekningsgrad 
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1. Kompletthet 



Hvordan måle? 

 
Kvantitative (direkte) metoder: 

• Sammenligne registerdata mot kildedata eller annet (komplett 
og korrekt) register 

• Capture-recapture metode: estimat av totalpopulasjonen 
basert på kobling av flere uavhengige datasett 

Semi-kvantitative  (indirekte) metoder: 

• Systematisk monitorering for å oppdage uventede trender i 
registreringene 

• Sammenligne registeret med etablert kunnskap om forventede 
insidensrater 
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1. Kompletthet 



Andelen tilfeller i registeret med en gitt karakteristikk 
som faktisk har den aktuelle attributten 
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2. Korrekthet (validitet) 

Diagnose/inklusjons-
kriterier 

• I hvor stor grad skulle 
alle tilfellene i registeret 
faktisk vært der 

 

Variabler 

• I hvor stor grad er 
registreringene 
korrekte 

Feil pasient Feil informasjon om pasient 



Hvordan måle? 

 

Stemmer registerinnholdet med «sannheten»? 

• Sammenligne registerdata mot kildedata. Dette forutsetter at 
kildedata (journal) er definert som korrekt/sann 

• Etablere en gullstandard basert på en uavhengig review og 
vurdering av kildedata, og sammenligne med registerdata  

• Etablere logiske tester i registeret, f.eks. kjønn/tilstand og 
utdato etter inndato 

• Problematisk når det ikke finnes «sann» kildedata, f.eks. 
PROM/PREM 
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2. Korrekthet (validitet) 



Hvor stabilt/reproduserbart er innholdet i registeret 
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3. Reliabilitet 

• Innenfor registerverden er reliabilitetsstudier en metode 

for å teste deltakernes forståelse for og overholdelse av 

kodingsregler, og for å identifisere problematiske 

variabler. 

- Mindre ressurskrevende/billigere enn å teste 

validiteten 

- Kan brukes til å teste PROM-data 

 



Hvordan måle? 

 

13.06.2017 
12 

3. Reliabilitet 

• Inter-rater reliabilitet: Ulike personer koder de samme 

casene 

• Variant: Noen få kasustikker som sendes ut til 

mange kodere 

 

• Test-retest reliabilitet: Samme person koder samme 

caser på ulikt tidspunkt 

 

 

• Mål enighet justert for tilfeldig enighet (f.eks. Cohen’s 

kappa, Gwet’s AC1) 

 

 



I hvor stor grad er data sammenlignbare over tid og 
geografiske områder 

 

Kunnskap om nåværende og historisk registreringspraksis og 
definisjoner viktig for alle analyser og bruk av data. 

 
• Intern/ekstern 

• Konsistens i inklusjonskriterier 
- Har kriteriene endret seg over tid? 

• Standardisert praksis for å klassifisere og kode nye caser 
- Er registrerings- og kodingsrutiner tydelige og likt brukt (over 

tid og geografi)? 

• Ensartede rutiner, skjemaer, kriterier, klassifikasjon med 
andre nasjonale/internasjonale registre 
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4. Sammenlignbarhet 



Tid fra en hendelse skjedde til hendelsen er registrert i 
registeret 

 

Spesielt viktig når man skal bruke data i kvalitetsforbedring, 
løpende monitorering og styring 

 

• Konflikt mellom aktualitet og andre kvalitetsdimensjoner 

• De siste registreringer vil være ukomplette og inneholde feil 

• Time to availability (for forskning): Kvalitetsindikator?  

• Effektive rapporteringsrutiner, god opplæring av registrarer, 
motiverte registrarer/sykehus og automatisering av 
kvalitetssikringprosedyrer internt i registeret kan bedre 
dataenes aktualitet 
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5. Aktualitet (timeliness) 



• Etter å ha gjennomført en valideringsprosess må 
man sette inn tiltak for å agere på resultatet 

 

• Et valideringsprosjekt har to hovedmål: 
1. Å dokumentere datakvaliteten 

2. Å bruke kunnskapen som et verktøy for forbedring av 
datakvaliteten 

 

• Ethvert valideringsprosjekt bør derfor inneholde en 
plan for igangsetting av forbedringstiltak 
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Then what…? 

..og så: Ny måling! 


