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Hva skal vi gjøre i workshopen?

Innledning- hva er helsekompetanse? (15 min)

Dele inn i grupper, diskusjon av ulike tema (45 min)

Presentasjon av gruppe arbeid (15 min)

Oppsummering (5 min)



Health literacy

Helsekompetanse

Sunhedskompetence

Hälsolitteracitet



WHO definition Health literacy

The cognitive and social skills which 
determine the motivation and ability of 
individuals to gain access to, understand 
and use information in ways which promote 
and maintain good health.

WHO 1998: The Health Promotion Glossary



“If we group patients for learning according to their disease or illness, 

then we must also take into account the differences in individuals and 

provide a variety of learning experiences. To teach all patients the same 

thing in the same way as if their needs and experiences and perceptions 

are identical and to call this good education is comparable to giving all 

cardiac (sic) the same drug, and activity schedule and calling it good 

medical care” 

(Kasey and MacMahan, 1965)







Helsekompetanse i Europa

Sorensen et al.2015 «Health literacy in Europe: Comparative results of the Europeean health literacy survey.»





Danske studier på helsekompetanse

1. Friis K, Lasgaard M, Osborne RH, Maindal HT. Gaps in understanding 
health and engagement with healthcare providers across common long-term 
conditions: a population survey of health literacy in 29,473 Danish citizens. 
BMJ open. 2016;6(1):e009627.
2. Friis K, Lasgaard M, Rowlands G, Osborne RH, Maindal HT. Health Literacy 
Mediates the Relationship Between Educational Attainment and Health 
Behavior: A Danish Population-Based Study. Journal of health communication. 
2016;21(sup2):54-60.
3. Friis K, Vind BD, Simmons RK, Maindal HT. The Relationship between 
Health Literacy and Health Behaviour in People with Diabetes: A Danish 
Population-Based Study. J Diabetes Res. 2016;2016:7823130.



Helsekompetanse, tidligere studier

Helsepersonell overestimerer pasientenes helsekompetanse 

Forekomst: Redusert HL  47% av alle pasienter (8 europeiske land)
• Lav utdanningsnivå
• Lav sosio-økonomisk status
• Økende alder

Redusert HL assosieres til
• Økt dødelighet
• Økt sykehusinnleggelser
• Misforstår lettere medisinske resepter 
• Dårligere etterlevelse til medisinsk behandling 
• Deltar sjeldnere i sykdomsforebyggende aktiviteter

Sorensen et al.2015 «Health literacy in Europe: comparative results of the Europeean health literacy survey.»
Davis et al. 2006 «Literacy and misunderstanding prescription drug labels.»
Wolf et al. 2007 «Literacy, self-efficacy, and HIV medication adherence. Patient education and counseling.»
Berkman et al. 2011 «Low health literacy and health outcomes: an updated systemstic review.» 
Dickens et al 2013 «Nurses overestimates patients health literacy.»



Hvorfor måle helsekompetanse?

Individuell kartlegging av styrker og behov

Kartlegge grupper, Tilpasse helsetjenestene til behovet

Sammenligne helsetjenester, nasjonalt, internasjonalt

Kartlegge befolkning for strategier, kampanjer, politiske bestemmelser



Økende forekomst, kronisk nyresykdom



Helsekompetanse hos pasienter med 
kronisk nyresykdom

Lav helsekompetanse hos 16-32 %  (predialyse, dialyse, tx pasienter)
Konsekvenser hos KNS pasienter:

• Redusert nyrefunksjon
• BT > 130/80 mmHg
• Høyere urin protein/24h
• Mer sannsynlig «drop out» av dialysebehandling
• Økt akutte innleggelser
• Økt sykehusinnleggelse pga KNS
• Økt dødelighet 
• Redusert mulighet for transplantasjon

Fraser et al. 2013 «Prevalence and associations of limited health literacy in chronic kidney disease: a systematic review.»
Taylor et al. 2016 «Limited health literacy in advanced kidney disease.»
Grubbs et al. 2009 «Health literacy and access to kidney transplantation»
Ricardo et al. 2014 «Limited health literacy is associated with low glomerular filtration in the Chronic renal insuficiency cohort (CRIC ) 
study.»
Devraj et al. 2015 «Relationship between health literacy and kidney function.»



Kan helsepersonell identifisere pasienter
med utilstrekkelig  helsekompetanse?
Leger i USA (studie 2002) Overestimerte

Sykepleiere (studie 2013) Overestimerte

Sykepleiere (studie 2016) overestimerte spesielt menn m lav utdanning.  



Diskusjon 1

Er sunhedskompetance/ health literacy et kjent begrep på deres arbeidsplass?

Evt kaller dere det noe annet?



Diskusjon 2

Hva tenker dere karakteriserer en person med utilstrekkelig helsekompetanse?

Hvordan kan det avdekkes?



Diskusjon 3

Finnes det noen rutiner/ opplegg for hvordan og når en skal informere
pasienter i forhold til hvilken sykdomsfase de er i?

• Hvordan tenker dere da?



Diskusjon 4

Opplever dere at pasienter finner informasjon på internett som de vil ha 
verifisert?

• Hvordan veileder dere pasienter i søk etter informasjon (dersom dere gjør det)

• Hvordan vurderer dere selv om det er god/ seriøs informasjon finner på nettet?



Diskusjon 5

Hvordan vet man at pasienten har fått tilstrekkelig informasjon

• Hvordan sjekker dere/ forstår dere om informasjonen dere gir blir forstått riktig?

• Forslag til hvordan?



Diskusjon 5

Hva tenker dere om språket som brukes på avdelingen deres? 

• Benyttes fagterminologi, fremmedord, barnslig språk?



Diskusjon 6

Møter dere pasientene der de er?

Er dere villige til å møte dem der de er?

Hvordan?



Diskusjon 8

Hva betyr kommunikasjonskunnskaper for helsekompetanse?

Har dere gode kommunikasjonskunnskaper/ er dere bevisst på egne 
kommunikasjonsferdigheter?

Finner det mulighet for kurs i kommunikasjon for helsepersonell på deres
arbeidsplass?



Diskusjon 9

Hvordan er det for pasientene å navigere i helsesystemet dere jobber i?

Hva er bra?

Hva er ikke bra?

Hva skal til for at det skal bli bedre?



Diskusjon 10

Hvilken betydning har helsepersonell for pasientenes helsekompetanse?



Diskusjon 11

Hvordan kan vi øke helsekompetansen til nyrepasientene?

Hvordan kan vi gjøre helsesystemet lettere tilgjengelig?





Helsekompetanse på ulike nivå

Funksjonell

Interaktiv

Kritisk



Health literacy questionnaire, HLQ



Nyere definisjon

Health literacy is closely linked to literacy and entails
the knowledge, motivation and competency to 
access, understand, appraise and apply information
to form judgement and make decision concerning
healthcare, disease prevention and health promotion
to maintain and promote quality of life during the life
course.

Kristine Sørensen et al. 2012   


