
EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ

VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD

VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD

2016:38

Att förstå hälsolitteracitet- 
en utmaning för sjuksköterskan i patientmötet för jämlik och hållbar 

vård

Lisa Magnusson
Micaela Kristensson



Examensarbetets 
titel:

Att förstå hälsolitteracitet- en utmaning för sjuksköterskan i 
patientmötet för jämlik och hållbar vård

Författare: Lisa Magnusson & Micaela Kristensson
Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad

 

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Utbildning: Sjuksköterskeutbildning GSJUK13h

Handledare: Lennart Boman 

Examinator: Karin Högberg

Sammanfattning   

Hälsolitteracitet  syftar till  en individs förmåga att kunna söka, förstå, utvärdera samt
använda  hälsoinformation  för  att  fatta  adekvata  hälsobeslut  och  därmed  kunna
upprätthålla hälsa. Internationell forskning visar att låg hälsolitteracitet är en riskfaktor
för  ohälsa som påverkar  både individ  och samhälle  med ökade sjukvårdsbehov och
kostnader till följd. Svenska rapporter har visat på kommunikationsbrister i mötet med
patienten.  Då  låg  hälsolitteracitet  kan  vara  bakomliggande  orsak  till
kommunikationsmissar  ses  vikten  av  att  sjuksköterskor  känner  till  begreppet
hälsolitteracitet och dess konsekvenser på individen och samhället i stort.  Syftet  med
studien  var  att  undersöka  sjuksköterskors  kunskap  och  förståelse  för  begreppet
hälsolitteracitet  samt  vilka  strategier  som  används  för  att  nå  patienter  med  låg
hälsolitteracitet.  Resultatet  i denna systematiska litteraturstudie visar på en variation i
sjuksköterskors förståelse för begreppet hälsolitteracitet. Använda strategier varierar där
utdelning  av  skriftligt  material  samt  metoden  teach-back  är  bland  de  mest
förekommande. Gällande säkerställande av patientens läs- och skrivkunnighet påvisas
brister  i  utförandet.  Attityder  såsom att  se  hälsolitteracitet  som prioritet  tillsammans
med  upplevelsen  av  kontroll  ökar  förutsättningarna  för  användning.  Organisatoriska
faktorer inverkar även i form av tid och utbildning, ekonomiska tillgångar samt stöd
från chefer. Diskussion har förts kring hur brister i patientkommunikation kan leda till
att lagar som reglerar rätten till information bryts och blir till hinder för jämlik vård.
Ökad kunskap och förståelse för hälsolitteracitet är av denna anledning motiverat och
bör  introduceras  bland  yrkesverksamma  sjuksköterskor  samt  på
sjuksköterskeutbildningen.  Utvecklingen  av  e-hälsa  bör  tillämpas  på  sjuksköterske-
utbildningen och i verksamheterna för att främja patienters möjlighet till delaktighet och
rätt  till  anpassad  information.  Träning  i  kommunikationstekniker  kan  även  skapa
förutsättningar för en jämlik och hållbar vård i praktiken.

Nyckelord: Hälsolitteracitet, sjuksköterska, information, patient, kommunikation
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INLEDNING

Föreställ  dig att  du är  inlagd på sjukhus.  Oron är  stark och frågorna snurrar  ikapp.
Sjukhusmiljön påminner om hemska minnen sedan tidigare vilket stressar dig. Du har
tappat räkningen över hur många människor du har träffat idag. Personal använder sig
av språk och termer som är svåra att förstå. Du ställer inga frågor för att riskera att verka
dum och ingen frågar heller om du har förstått. Information har lämnats till dig för att
läsa men du har svårt att förstå texten på grund av dyslexi som du gör allt för att dölja.
Allt är kaos och situationen är skrämmande.

Vi kan nog alla känna igen oss i faktumet  att inte förstå som förenat med känslor av
maktlöshet, rädsla och oro. Att inte förstå kan också innebära fara och lidande genom att
omedvetet utsättas eller att utsätta sig själv för risker. 

Ett  vårdvetenskapligt  perspektiv  med  utgångspunkt  i  patientens  livsvärld  är
grundläggande  för  vårdandet.  Sjuksköterskan  bör  ta  hänsyn  till  patientens  livsvärld,
innefattande allt  från tidigare erfarenheter,  kunskaper och upplevelser som grund för
patientens sätt att erfara världen. Detta förhållningssätt skapar förutsättningar för att ta
vara  på  individens  egna  resurser  för  att  upprätthålla  hälsa  samt  att  upptäcka  och
undanröja  hinder  för  detsamma.  Hälsolitteracitet är  ett  begrepp  som  syftar  till  en
individs  förmåga  att  förvärva,  förstå  och  utvärdera  information  i  en  hälso-  och
sjukvårdskontext  för  att  därmed  kunna  fatta  adekvata  hälsobeslut.  I  Sverige  är
hälsolitteracitet  ett  tämligen nyintroducerat  begrepp trots  att  det finns implementerat
inom  hälso-  och  sjukvård  i  andra  länder  såsom  USA,  Japan,  Nya  Zeeland  och
Australien. Kommunikation och patientundervisning är stora delar av sjuksköterskans
arbete och patientens rätt till information samt sjuksköterskans skyldighet att försäkra
sig om att patienten har förstått den givna informationen går att utläsa i patientlagen
(SFS  2014:821).  Mot  denna  bakgrund  ser  vi  det  intressant  och  betydelsefullt  att
undersöka  hälsolitteracitet  i  relation  till  sjuksköterskans  ansvarsområden  samt  hur
förståelsen för hälsolitteracitet skulle kunna bidra till en mer jämlik och hållbar vård. 

BAKGRUND

Hälsolitteracitet

Mårtensson  och  Hensing  (2009,  s.  5)  har  översatt  begreppet  health  literacy  till
svenskans  hälsolitteracitet.  Hälsolitteracitet är tills nyligen för många okänt i Sverige
men  tillskrivs  ha  potential  bland  hälso-  och  sjukvårdspersonal  som  kommunicerar
hälsoinformation.

Hälsolitteracitet  är  som  till  synes  ett  sammansatt  begrepp  bestående  av  hälsa och
litteracitet. Olander, Ringsberg och Tillgren (2014 ss. 47, 52-53) menar att för att få en
djupare och mer användbar förståelse för begreppet hälsolitteracitet, bör förståelsen utgå
ifrån kunskap om  hälsa och  litteracitet var för sig,  vilka befinner  sig under ständig
utveckling och varierar utifrån sammanhang, samhälle och tidsperiod.   
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Vad är hälsa?

Dahlberg och Segesten (2010, s. 49) skriver om hälsa som fenomen vilket beskrivs som
ett tillstånd som berör hela människan och syftar till en individs upplevelse av att vara i
jämvikt.  Hälsa som jämvikt varierar mellan olika individer och situation och bör ses
som något mångdimensionellt. Hälsa ur ett vårdvetenskapligt perspektiv förklaras enligt
Wiklund (2005, ss 80-81) som en helhet av de tre dimensioner  sundhet, friskhet och
välbefinnande. Sundhet utgörs av en persons möjlighet och kunskap att fatta beslut för
att uppnå hälsa, friskhet som frånvaro av sjukdom samt välbefinnande som syftar till en
subjektiv upplevelse vilket anspelar på en persons inre känslor av tillfredställelse. 

Vad är litteracitet?

Nationalencyklopedin (2016) definierar litteracitet som läs- och skrivkunnighet översatt
från  engelskans  literacy. Nutbeam  (2006,  ss.  263-264)  delar  in  litteracitet  i  olika
dimensioner  såsom  funktionell,  kommunikativ/interaktiv och  kritisk  nivå.  Funktionell
litteracitet syftar till grundläggande läs- och skrivförmåga för att fungera i vardagliga
situationer.  Kommunikativ/interaktiv inbegriper mer avancerade kognitiva färdigheter
för  att  kunna  utläsa  information.  Den  kritiska  dimensionen  svarar  för  kognitiva
färdigheter tillsammans med sociala färdigheter för att kunna agera kritiskt i förhållande
till information vilket påverkar förmågan av kontroll och beslutsfattande. 

Definitioner av hälsolitteracitet

Baker (2006, s. 878) talar om att definitionen av hälsolitteracitet utvidgats över tid både
gällande  dess  omfattning  och  djup.  Begreppets  innebörd  har  enligt  författaren  även
kommit att variera beroende på sammanhang. En tidig definiton av “American Medical
Association’s  Ad Hoc Committee  on  Health  Literacy”  från  1999 som syftar  till  en
individs  grundläggande  läsförmåga  samt  räknekunskaper  i  en  hälso-  och
sjukvårdskontext,  såsom  att  läsa  och  förstå  beskrivningar  på  läkemedelsburkar,
tidsbokningar samt andra viktiga hälsorelaterade material. Fokus på grundläggande läs-
och skrivkunnighet i en hälso- och sjukvårdskontext har utvecklats till att omfatta en
mer komplex innebörd genom att även inbegripa omgivande sociala och miljömässiga
faktorer. Zarcadoolas, Pleasant och Greer (2005, s. 196) förklarar hur hälsolitteracitet
bör  ses  som  en  individs  förmåga  att  kunna  söka,  förstå,  utvärdera  samt  använda
hälsoinformation för att fatta adekvata hälsobeslut och därmed kunna upprätthålla hälsa,
livskvalitet samt undanröja riskfaktorer för ohälsa. 

Precis som litteracitet delas in i ovan nämnda nivåer omnämns hälsolitteracitet under
samma  indelning  såsom  funktionell,  kommunikativ  och  kritisk  hälsolitteracitet
(Nutbeam 2006,  ss.  263-264).  Forskning  inom hälsolitteracitet  har  mestadels  berört
funktionell  nivå  (Ishikawa  &  Yano  2011,  393-394).  Det  har  dock  visats  att
kommunikativ  och  kritisk  hälsolitteracitet  kan  vara  särskilt  viktig  att  ta  hänsyn  till
kopplat till egenvård bland patienter med diabetets (Ishikawa, Takeuchi & Yano 2008,
s. 878).
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Låg hälsolitteracitet som riskfaktor för ohälsa

DeWalt, Berkman, Sheridan, Lohr och Pignone (2004, ss. 1232-1236) uppger att låg
litteracitet enbart i sig självt har visat sig kunna kopplas till brister i hälsotillstånd samt
ökad användning av hälso- och sjukvård. Vidare uppger Keller, Wright och Pace (2008,
s. 1272) i en forskningsöversikt att patienter med låg hälsolitteracitet visats ha sämre
kunskap om sin sjukdom samt  oftare  är  i  behov av sjukvård.  Dödligheten  har  även
visats  vara  högre  bland  patienter  med  låg  hälsolitteracitet.  Författarna  hänvisar  till
forskning som funnit att högriskgrupper för låg hälsolitteracitet utgörs av personer med
begränsad utbildning, etniska minoriteter, äldre, att inte ingå i sjukförsäkringssystem,
samt att  inte tala landets huvudspråk. Tillberg,  Ringsberg och Olander (2014, s. 41)
inkluderar även personer med funktionsnedsättning samt långtidssjuka i riskgruppen för
låg hälsolitteracitet. 

Mäta hälsolitteracitet

För att identifiera individer med låg hälsolitteracitet i syfte att kunna ge vederbörande
information  på  ”rätt”  nivå,  kan  validerade  instrument  användas.  Nielsen-Bohlman,
Panzer  och Kindi  (2004,  ss  47-49)  redogör  för  de  två  vanligaste  verktygen  “Rapid
Estimate of Adult Literacy in Medicine” (REALM) samt “Test of Functional Health
Literacy” (TOFHLA) som båda används av hälso- och sjukvårdspersonal för att mäta
patienters nivå av funktionell hälsolitteracitet. REALM utgörs av att deltagare får läsa
från en lista bestående av 66 medicinska termer som patienten förväntas kunna läsa för
att kunna delta i sin egenvård. TOFHLA är ett test där räknekunskaper och läsförståelse
mäts med 17 frågor som behandlar räknefärdigheter samt 50 frågor som avgör nivå av
läsförståelse.  Läsförståelsen  mäts  med  frågor  angående  vanligt  förekommande
information  angående  undersökningar  och  behandlingar,  förberedande  instruktioner
inför  undersökningar  samt  patientens  förståelse  för  dennes  rättigheter  respektive
skyldigheter i vårdsammanhang. Delen av testet som mäter räknefärdighet innefattar att
kunna avläsa och förstå innebörden av exempelvis blodsockernivå, att kunna utläsa tid,
plats  och  dag  för  sjukvårdsbesök  samt  att  kunna  utläsa  och  följa
instruktioner/ordinationer  för  läkemedel.  Den  totala  summan  av  testet  delas  in  i
inadekvat, marginell och adekvat nivå av hälsolitteracitet.

Nyligen  har  japanska  mätinstrument  översatts  och  validerats  för  användning  inom
svensk hälso- och sjukvård för mätning av funktionell, kommunikativ och kritisk nivå
av  hälsolitteracitet.  Det  finns  även  ett  mångspråkigt  europeiskt  mätinstrument  som
översatts till en svensk version av samma författare (Wångdahl 2016).

Sjuksköterskans ansvar och profession

Svensk sjuksköterskeförening (2012 ss, 3-4) har låtit översätta “International Council of
Nurses”  (ICN)  etiska  kod  för  sjuksköterskor  som  innefattar  sjuksköterskans  fyra
grundläggande ansvarsområden så som: 

 främja hälsa
 förebygga sjukdom
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 återställa hälsa
 lindra lidande

Genom denna kod kan världens sjuksköterskor samlas under en och samma värdegrund
som även tar ett tydligt ställningstagande för rätten till jämlik vård. Sjuksköterskan har
dessutom  ansvar  för  att  patienter  får  tillgång  till  korrekt,  lämplig  och  tillräcklig
information på ett kulturellt anpassat sätt som förutsättning för samtycke för vård och
behandling. ICN's etiska kod tydliggör sjuksköterskans ansvar att inneha kompetens nog
för att anpassa information efter patientens behov. Svensk sjuksköterskeförening (2015)
redovisar vidare sjuksköterskans kärnkompetenser innefattande:

 Personcentrerad vård
 Säker vård
 Informatik
 Samverkan i team
 Evidensbaserad vård
 Förbättringskunskap

Anpassad information för jämlik och hållbar vård

Sjuksköterskan  ansvarar  för  att  patienten  tillhandahålls  information  samt  att  den
anpassas  efter  individuella  förutsättningar.  Följande  avsnitt  behandlar  hur  anpassad
information även utgör förutsättningar för jämlik och hållbar vård.

Patienten och rätten till jämlik vård

Att bedriva vård på olika villkor kan vara en förutsättning för jämlik vård då jämlik vård
inte betyder att behandla alla patienter lika utan snarare om förmågan att behandla alla
olika utifrån individens bakgrund, förutsättningar och behov (Dahlborg Lyckhage, Lau
& Tengelin 2015 ss. 47, 50). Individers rätt till anpassad information och vård på lika
villkor framkommer tydligt i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). I kap 3, 6 §
uttalas  att  information ska ges med hänsyn till  patientens  ålder,  erfarenhet,  mognad,
språkliga bakgrund samt övriga individuella förutsättningar.  Vidare reglerar lagen att
vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och med hänsyn till den
enskilda  människans  värdighet.  Vårdpersonal  ska  följaktligen  se  till  att  vården  är
lättillgänglig,  värna  om  patientens  behov  och  trygghet  samt  respektera  patientens
integritet och självbestämmande. Vad gäller hälso- och sjukvårdspersonal och kravet på
säkerställande  av  patientens  förståelse  tydliggör  patientlagen  (SFS  2014:821)  att
vårdpersonal som ger information så långt som möjligt ska försäkra sig om att patienten
har förstått innehållet i samt betydelsen för den givna informationen. 

Bristande kommunikation som hinder för jämlik och hållbar vård

Om  patienter  inte  får  individuellt  anpassad  och  därmed  lika  tillgång  till
hälsoinformation uppstår således hinder för jämlik vård. I rapporten “Strategi för en god
och  mer  jämlik  vård”  (Regeringskansliet  2012,  s.  56)  som  gjorts  på  uppdrag  av
regeringen framkommer skillnader i behandling, vård och bemötande så som skillnader
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gällande  kommunikation  och  information  bland  olika  befolkningsgrupper.  Vidare  i
rapporten “En jämlik vård är möjlig” (2014 s. 76) tas begränsningar i vårdmötet upp då
vårdpersonalen  inte  kompenserar  för  patientens  egenskaper  eller  förutsättningar  i
tillräcklig  utsträckning,  vilket  leder  till  ojämlik  vård.  Dahlberg  Lyckhage,  Lau  och
Tengelin  (2015, s.  48,  50) talar  om hinder  för jämlik vård där  specifika  inverkande
faktorer  tas  upp  såsom patientens  tillit,  språkförmåga  samt  kognitiva  och  upplevda
diskriminerande faktorer. Upptäckt och kunskap kring dessa hinder ger förutsättningar
för en mer jämlik vård. Tillberg, Ringsberg och Olander (2014, s. 41) talar om vikten av
kunskap kring hälsolitteracitet  som en viktig  del i  det hälsofrämjande arbetet  då låg
hälsolitteracitet kan vara anledning till ojämlikhet i hälsa. Vernon, Trujillo, Rosenbaum
och DeBuono (2007, ss. 4-5) bekräftar att låg hälsolitteracitet samt ökat sjukvårdsbehov
har stor inverkan på både samhällsekonomi och hållbarhet. 

Teach-back för säkerställande av patientens förståelse

Teach-back  är  en  metod  som  används  för  att  säkerställa  att  patienten  förstått
informationen som vårdgivaren har försökt förmedla. Den har visats vara effektiv då
antalet  återinläggningar  inom slutenvård minskat.  I  stället  för att  vårdgivaren ställer
frågan om patienten har förstått så går teach-backmetoden ut på att patienten med egna
ord  förklarar  och  återberättar  informationen  som vårdgivaren  har  försökt  förmedla.
Vårdaren  har  därmed  möjlighet  att  fylla  i  eventuella  kunskapsluckor  och  klargöra
missförstånd (Statens kommuner och landsting 2013, s 16-17). 

Hälsolitteracitet som grund i patientkommunikationen

I en omfattande amerikansk rapport framtagen av ”Institute of Medicine” tillsammans
med ”Committee on Health Literacy” framgår att hälsolitteracitet är en angelägenhet för
all personal som arbetar med hälsofrämjande, hälsoprevention och vårdande (Nielsen-
Bohlman,  Panzer  och  Kindi   2004,  s.  31).  Sharifirad,  Mostafavi,  Reisi,  Mahaki,
Javadzade,  Heydarabadi  och Esfahani  (2015 s. 23) nämner vidare att  sjuksköterskan
besitter en central position i utvecklingen av en säker och effektiv kommunikation med
patienten  där  låg  nivå  av  hälsolitteracitet  kan  förekomma.  Hensing  och Mårtensson
(2009, s. 9) understryker vikten av att öka hälso- och sjukvårdspersonals medvetenhet
och reflektion kring vilken information och stöd patienten är i behov av för att kunna
fatta adekvata beslut. Förståelsen för låg hälsolitteracitet bör innefatta att en individs
nivå kan variera utifrån tid, rum och sammanhang. Hälso- och sjukvårdspersonal bör
utifrån denna förståelse reflektera över hur information och hälsa kommuniceras för att
nå patienter med olika nivå av hälsolitteracitet. I likhet med hur nivå av hälsolitteracitet
påverkar  förmågan att  förstå  hälsoinformation  beskrivs olika  informationsbarriärer  i
mötet  med  patienten  av  Larsson,  Palm  och  Hasselbalch  (2008,  ss  76-77)  som
inverkande  på  kommunikationen  i  vårdmötet.  Kunskap  kring  dessa
informationsbarriärer  anses  vara  en  förutsättning  för  en  god  dialog  i  vårdmötet.
Institutionsbarriären  som  informationsbarriär  innebär  att  patienten  inte  är  på
hemmaplan  och  upplever  osäkerhet  i  vårdmiljön.  Patienten  befinner  sig
beroendeställning  till  vårdpersonal  och  kan  uppleva  underläge  vilket  beskrivs  som
rollbarriären. Känslobarriären  innebär  att  patienten  kan  uppleva  oro  efter  att  ha
drabbats av sjukdom, vilket kan medföra känslor som kan begränsa möjligheten att ta in
information.  Kunskapsbarriären innebär att patienten innehar lite eller ingen kunskap
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om sin sjukdomssituation. Förståelsebarriären utgörs av patientens svårigheter att ta till
sig information på fackspråk där även språk- och kulturbarriären i tillägg kan avgöra
hur god dialogen blir då språkförbistringar kan försvåra informationsöverföringen.

Vårdvetenskap möter hälsolitteracitet

Sjuksköterskans vårdvetenskapliga förhållningssätt visas enligt Dahlberg och Segesten
(2010,  ss.  261,  126-127)  då  patientens  berättelse  möter  och  kompletterar
sjuksköterskans medicinska expertkunskaper. Information, råd och ordinationer måste
ges med utgångspunkt i patientens livsvärld.  Livsvärlden kan förstås såsom hur hälsa,
sjukdom  och  lidande  erfars  och  inverkar  på  patienten  i  sitt  livssammanhang.  En
kompetent  vårdare  bör  ta  hänsyn  till  livsvärlden  för  att  kunna  stödja  och  stärka
individens  hälsoprocesser.  Att  ta  hänsyn  till  patientens  livsvärld  är  att  anta  ett
patientperspektiv vilket ligger till grund för vårdandet.

Autonomi som mål för hälsolitteracitet

Birkler  (2007,  ss.  145-147) poängterar  vikten  av att  sjuksköterskan delger  anpassad
information  och  kunskap  utifrån  en  individs  förutsättningar  som  grund  för
beslutsfattande i en hälso- och sjukvårdskontext.  På detta sätt upprätthålls  patientens
autonomi i  vårdandet,  där  autonomi  syftar  till  en  individs  självstyre  och
självbestämmanderätt. Likaså begränsas patientens förutsättningar för att göra autonoma
val  när  sjuksköterskan  brister  i  informationsöverföringen.  I  likhet  med  föregående
författares  resonemang  kring  vad  som  upprätthåller  en  individs  autonomi  kan  låg
hälsolitteracitet  utgöra  hinder  för  en  patients  möjlighet  att  upprätthålla  autonomi.
Genom  att  inte  ta  hänsyn  till  en  individs  förmåga  att  söka,  förstå,  utvärdera  samt
använda hälsoinformation för att fatta adekvata hälsobeslut riskeras patientens autonomi
i vårdandet. Sarvimäki och Stenbock-Hult (Nutbeam 2000, WHO, 1986 se Sarvimäki &
Stenbock-Hult 2014, s. 86) menar att autonomi utgör målet för hälsolitteracitet.

”Att inte förstå” som vårdlidande

Då den goda vården brister i den mening att den inte stärker en individs hälsoprocesser
uppstår ett vårdlidande och definieras som att vårdandet ligger till grund för patientens
lidande (Eriksson 1994 se Dahlberg och Segesten 2010, s. 211). Dahlberg och Segesten
(2010,  s.  216)  förklarar  närmare  att  vårdlidande  kan  uppstå  då  vårdaren  brister  i
informationsöverföringen  och  patienten  inte  förstår  meningen  med  vårdandet.
Vårdlidande som maktlöshet beskrivs vidare då relationen mellan patient och vårdare är
ojämlik då patienten befinner sig i beroendeställning till vårdaren vilket gör patienten än
mer sårbar och utsatt när hälsa uteblir.

PROBLEMFORMULERING

Låg hälsolitteracitet är en riskfaktor för ökat sjukvårdsbehov och därmed ökat lidande
för patienten samt en bidragande orsak till stora samhällsekonomiska kostnader. Genom
att inte förstå innebörden av hälsolitteracitet och dess inverkan på patienten finns risk
för  att  sjuksköterskan inte  kompenserar  och svarar  upp till  patientens  behov utifrån
individens  förutsättningar.  Följaktligen  minskar  möjligheten  för  patienten  att
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upprätthålla hälsa då kommunikationen brister. Då patientens tillgång till information
beror på sjuksköterskans villighet och kompetens att ta hänsyn till hälsolitteracitet kan
ojämlik vård uppstå. Att inte ta hänsyn till hälsolitteracitet kan således också innebära
att inte ta hänsyn till patientens livsvärld vilket är grundbulten i det goda vårdandet. Då
hälso- och sjukvårdspersonal enligt patientlagen (SFS 2014:821) är skyldiga att försäkra
sig om att patienten har förstått innehållet och betydelsen av den lämnade informationen
kan  vikten  av  att  ta  hänsyn  till  hälsolitteracitet  vidare  motiveras.  I  Sverige  är
hälsolitteracitet ett tämligen nyintroducerat begrepp inom hälso- och sjukvård dock har
forskning inom området pågått sedan en längre tid på internationell nivå. Därmed ser vi
intresse  i  att  undersöka  och  beskriva  sjuksköterskors  förståelse  för  begreppet
hälsolitteracitet  samt  deras  användning  av  strategier  för  att  nå  patienter  med  låg
hälsolitteracitet.  En  ökad  medvetenhet  samt  förståelse  för  begreppet  och  dess
konsekvenser för patienten och kommunikationen skulle kunna bidra till en mer jämlik
och hållbar vård. 

SYFTE

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors kunskap och förståelse för begreppet
hälsolitteracitet  samt  vilka  strategier  som  används  för  att  nå  patienter  med  låg
hälsolitteracitet.

METOD

Vi har valt att göra en systematisk litteraturstudie enligt Axelsson (2012, s. 203) som
baseras på primärkällor innefattande publicerade vetenskapliga rapporter och artiklar.
En  systematisk  litteraturstudie  som  bygger  på  tidigare  forskning  valdes  då  vårt
ämnesområde  inte  ansågs  lämplig  att  studera  med  empirisk  metod,  då  området  är
relativt  oetablerat  i  Sverige.  Vidare  menar  Axelsson  (2012,  s.  204)  att  systematisk
litteraturstudie som metod anses kunna hålla hög kvalitet, relevans och trovärdighet då
kvalitetsgranskning av artiklar är ett krav för denna typ av litteraturstudie. Vilket styrker
valet av metod. 

Datainsamling

Litteratursökning 

Litteratursökningen  baseras  på  databassökning  och  inleddes  med  fri  sökning  i
“Summon” med sökorden “nursing” ”and” “health literacy” vilket gav 36 995 träffar
med  enbart  avgränsningen  “peer  review”.  Sökningen  fortsatte  vidare  i  databaserna
Pubmed och Cinahl som båda fokuserar på området medicin, vård och omvårdnad efter
rekommendation  av  Axelsson  (2013,  s.  208).  För  att  begränsa  träffarna  och  rikta
sökningen  mot  studiens  syfte  och  ämnesområde  lades  sökord  till  såsom  “patient
education”  och/eller  “health  information”,  “health  education”,  “information”,
“communication” varav de flesta utvalda artiklarna fanns. “Health literacy”som sökord
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valdes i alla sökningar för att inte avvika från vårt syfte. “Health literacy” och “nursing”
tillsammans med “health education”, “health information”, “communication” var även
genomgående nyckelord i artiklarna. Svenska sökord som hälsolitteracitet i kombination
med patientundervisning och kommunikation visade sig inte ge några eller mycket få
träffar  och  användes  inte  vidare.  Databassökningen  resulterade  i  tre  artiklar  till  det
slutliga urvalet. En sammanställning av databassökningen finns redovisad i Bilaga 2.

Sekundärsökning

Östlundh  (2012,  s.  75)  förklarar  ”sekundärsökning”  som  ett  sätt  att  utöka
litteratursökningen  efter  gjord  databassökning  vilket  innebär  att  referenslistor  till
litteratur  används  för  att  finna  ytterligare  litteratur.  I  denna  studie  gjordes
sekundärsökning genom att läsa rekommenderade artiklar från databassökningen samt
använda referenslistor till funna artiklar. Sekundärsökningen var den mest gynnsamma
sökmetoden då den resulterade i ytterligare 8 artiklar.

Urval

Inklusionskriterier

För att inkludera artiklar med hög evidensgrad var en av avgränsningarna i sökningarna
att artiklarna skulle vara “peer review” granskade samt publicerade forskningsartiklar i
fullängd. Urvalet av artiklar avgränsades även genom att vi satte tidsramen 2006-2016
för  att  få  tillgång  till  ny forskning och för  att  stärka  validiteten  i  vår  studie.  Dock
gjordes inte  tidsavgränsningen i  databassökningen då forskningen som rymdes  inom
vårt syfte var så pass begränsad och risken för att missa artiklar som ändå vore relevanta
vore hög. Den äldsta artikeln som inkluderades i analysen gjordes 2007 och resterande
studier är gjorda 2011-2016. Till inklusionskriterierna hörde också att artiklarna skulle
hålla sig inom ämnet vårdvetenskap genom ett sjuksköterskeperspektiv.

Exklusionskriterier

Artiklar  som enbart  fokuserade på utvärderingar  av screeningmetoder,  valdes  bort.  I
artiklar  där  fler  yrkesgrupper  varit  delaktiga  i  studien  exkluderades  de  som  inte
redovisade antalet sjuksköterskor, där inte resultaten kunde utläsas var för sig eller  där
kontroll av skillnader mellan yrkesgrupper inte gjorts. Likaså valdes artiklar bort som
inte  var  primärkällor.  Artiklar  som  berörde  sjuksköterskan  i  pediatrisk  vård
exkluderades också då studien syftar till att behandla den vuxna individen.

Abstrakt tillhörande artiklar som verkade relevanta utifrån artikelns titel då 94 abstracts
lästes.  Om abstractet  och  studien  verkade matcha  vårt  syfte  samt  var  vetenskapliga
publicerade  forskningsartiklar  lästes  artiklarna  igen  för  att  närmare  bestämma  om
studien höll sig inom ramen för vår studie. Efter denna del i urvalsprocessen höll 22
artiklar  kvalitet  och relevans för vår studie. Då artiklarna återfanns som referenser i
varandras  artiklar  ansåg vi att  kärnan i  litteratursökningen hittats  för vårt  ämne och
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sökningen  avslutades.  För  slutlig  granskning  av  de  22  resterande  artiklarnas
vetenskapliga kvalitet användes en särskild granskningsmall utformad av Forsberg och
Wengström (2008,  ss.  197-210).  Efter  närmare  genomgång  och  en  del  avväganden
valdes ytterligare 15 artiklar bort då de inte ansågs motsvara syftet eller höll kvalitet
enligt  granskningsmallen.  För  att  utöka  antalet  artiklar  användes  i  detta  steg
sekundärsökning  som  resulterade  i  åtta  artiklar  varav  fyra  valdes  ut  för  analys.
Ytterligare fyra artiklar valdes bort i ett senare skede. Slutligen återstod då sju artiklar
som ligger till grund för analys och studiens resultat. Dessa artiklar finns beskrivna i en
artikelmatris  (se  Bilaga  1)  baserad  på  modell  från ”Riktlinjer  för  examensarbete  på
kandidatnivå” (2015, s. 13).

Dataanalys

För att få en överblick över studiernas resultat som underlag för eventuella teman och
subteman  sammanställdes  artiklarna  i  sammanfattningar  utifrån  sjuksköterskors
kunskap  och  förståelse  samt  användning  av  strategier  vilket  kunde  svara  upp  till
studiens syfte. Likheter mellan studiernas resultat färgkodades och delades upp utifrån
kunskap och förståelse samt användning av strategier. Likheterna sorterades till teman
som namngavs.  Även  skillnader  och  variationer  observerades  och  redovisades  som
subteman till funna teman.  Sjuksköterskors kunskap och förståelse för hälsolitteracitet
utgjorde  ett  tema  med  två  tillhörande  subteman:  kännedom  och  uppfattning  om
begreppet hälsolitteracitet  samt variationer av förståelse för låg hälsolitteracitet och
dess  konsekvenser.  Gällande  användning  av  strategier  framkom  temat  använda
strategier  för  att  nå patienter  med låg hälsolitteracitet  som innefattar  följande  fem
subteman; skriftligt material som använd strategi, säkerställande av patientens läs- och
skrivkunnighet,  förtydligande  av  instruktioner  och information,  anpassat  språk  samt
säkerställande av patientens förståelse för tillhandahållen information. Förutsättningar
för användning av strategier  utgjorde det tredje och sista temat  med två tillhörande
subteman såsom sjuksköterskors attityder och organisatoriskt stöd. Totalt framkom tre
teman samt nio subteman som utgör resultatet i denna studie.

RESULTAT

Denna studie har haft som syfte att beskriva sjuksköterskors kunskap och förståelse för
begreppet hälsolitteracitet  samt  sjuksköterskors  användning av  strategier  för  att  nå
patienter med låg hälsolitteracitet i patientmötet. I resultatet framkom följande teman
med tillhörande subteman som presenteras i Tabell 1.

Tabell 1. Resultatets teman och subteman        
Teman Subteman

Sjuksköterskors kunskap och förståelse för
hälsolitteracitet

 Kännedom och uppfattning om 
begreppet hälsolitteracitet

 Variationer av förståelse för låg 
hälsolitteracitet och dess 
konsekvenser
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Använda strategier för att nå patienter med
låg hälsolitteracitet

 Skriftligt material som använd 
strategi

 Säkerställande av patientens läs- 
och skrivkunnighet

 Förtydligande av instruktioner och 
information

 Anpassat språk
 Säkerställande av patientens 

förståelse för tillhandahållen 
information

Förutsättningar  för  användning  av
strategier

 Sjuksköterskors attityder
 Organisatoriskt stöd

Sjuksköterskors kunskap och förståelse för hälsolitteracitet

Sjuksköterskors  kunskap  såsom  kännedom  och  uppfattning  om  begreppet
hälsolitteracitet varierade både gällande vetskapen om begreppets existens samt kring
innebörden. Olika nivåer av förståelse för låg hälsolitteracitet  och dess konsekvenser
framkom även  då  studier  visar  på  att  sjuksköterskor  har  olika  insikt  kring  hur  låg
hälsolitteracitet påverkar såväl individ som samhälle i stort.

Kännedom och uppfattning om begreppet hälsolitteracitet

Vad gäller att ha grundläggande kännedom om begreppets existens redovisar två studier
att många kände till begreppet. Jukkala et al (2009 s. 300) fann att 83% av totalt 82
sjuksköterskor   kände  till  begreppet  hälsolitteracitet.  I  likhet  redovisar  Macabasco-
O’Connell & Fry-Bowers (2011, s. 300-302) att merparten av deltagarna (80%) av totalt
76  sjuksköterskor  hade  hört  talas  om begreppet,  75% ansåg sig  ha  måttlig  till  god
uppfattning kring innebörden av hälsolitteracitet. Kvalitativ data insamlades även kring
uppfattningar  om  hälsolitteracitet  genom  att  deltagarna  i  studien  fick  beskriva  sin
uppfattning om begreppets innebörd med egna ord.  Det framkommer variationer i hur
sjuksköterskor  uppfattar  begreppet  hälsolitteracitet  vilket  innefattade;  patientens
förståelse för medicinska termer, patientens förmåga att efterleva instruktioner given av
hälso-  och  sjukvårdspersonal,  patientens  förmåga  att  uppfatta  och  fullkomligt  förstå
information  gällande  sin  hälsa,  patientens  insikt  kring  sjukdomsprocessen,
behandlingsmetoder,  individens  förståelse  för  egenvård  och  vårdbehov,  att  förstå
undervisningsmaterial, broschyrer samt förmåga att förstå samtyckesblanketter. 

Cafiero  (2013,  s.  74)  visar  på  endast  måttlig  kunskap  om  hälsolitteracitet  bland
sjuksköterskor  (n=456) som fått  svara  på  29 flervalsfrågor.  I  genomsnitt  uppnåddes
medelvärdet 20 (69%) av totalt 29 poäng angående kunskap om hälsolitteracitet indelat i
fem  områden;  baskunskaper,  konsekvenser  av  låg  hälsolitteracitet,  screening  av
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hälsolitteracitet,  riktlinjer  för  skrivet  material,  utvärdering  av  hälsolitteracitets-
interventioner.  Sjuksköterskor hade god kunskap om riskfaktorer och riskgrupper för
låg  hälsolitteracitet  då  merparten  (95%)  av  sjuksköterskorna  lyckades  identifiera
riskgrupper för låg hälsolitteracitet då de svarade korrekt på denna fråga,  dock missades
äldre som riskgrupp. Jukkala et  al  (2009 s.  300) redovisar att  sjuksköterskor (n=82)
hade god kunskap kring relationen mellan utbildningsgrad och nivå av hälsolitteracitet
då  93%  uppgav  att  individer  med  hög  utbildningsnivå  har  mindre  risk  för  låg
hälsolitteracitet.  Kunskap  om låg  hälsolitteracitet  och  dess  utbredning  bland  USA:s
befolkning var dock låg då endast 9% svarade rätt på dessa frågor.

Variationer av förståelse för låg hälsolitteracitet och dess konsekvenser

Variationer  av  förståelser  kring  hur  hälsolitteracitet  inverkar  på  patienten  har
framkommit i flera studier. Macabasco- O’Connell och Fry-Bowers (2011, s. 300-302)
redovisar att mindre än hälften (48%) av de 76 deltagarna angav att låg hälsolitteracitet
inverkade på patientens förmåga att förstå hälsoinformation. Vidare uppgav endast 45%
att  de  kände  till  att  patientens  brister  i  förståelse  av  hälsoinformation  inverkar  på
individens förmåga att efterfölja och tillämpa rekommendationer. Cafiero (2013, s. 74)
uppvisar liknande resultat då 75% av  alla deltagarna (n=456) svarade korrekt på frågor
angående konsekvenser av låg hälsolitteracitet. Frågor angående låg hälsolitteracitet och
dess inverkan på vårdandet besvarades dock oftast felaktigt. Jukkala et al (2009, s. 300)
redovisar en betydligt bättre förståelse då 90% av de totalt 82 deltagarna uppfattat att
låg hälsolitteracitet kan ha både små och stora effekter på hälsan. Vad gäller förståelsen
för hur låg hälsolitteracitet inverkar på samhällssystemet uppfattade 94% av deltagarna
att  låg hälsolitteracitet  var resurskrävande inom verksamheterna men endast 18% av
deltagarna kände till de höga samhällsekonomiska kostnaderna som låg hälsolitteracitet
medför.

Använda strategier för att nå patienter med låg hälsolitteracitet

Studier visar på en variation i vilka strategier som används av sjuksköterskor för att nå
patienter med låg hälsolitteracitet i allt från skriftligt material, till användning av teach
backmetoden. Det framkommer även brister i viktiga strategiska moment i relation till
låg hälsolitteracitet då säkerställandet av läs- och skrivkunnighet ofta uteblir trots att
utdelning av skriftligt material visades vara en av de mest förekommande strategierna.

Skriftligt material som använd strategi

Flera  studier  tar  upp skriftligt  material  som en av de  mest  använda  strategierna  av
sjuksköterskor vid låg hälsolitteracitet (Cafiero 2013 s, 75; Macabasco- O’Connell &
Fry - Bowers 2011, s. 300; Schlichting et al 2007, ss. 116-117). 

Macabasco- O’Connell och Fry - Bowers (2011, s. 300) påvisar i studien att  många
sjuksköterskor  (n=55;  72%)  svarat  att  de  inte  kände  till  om  det  fanns
hälsolitteracitetsprogram i verksamheten trots att 42% delar ut material anpassat för låg
hälsolitteracitet,  dock  var  det  endast  21%  som  ansåg  denna  strategi  vara  effektiv.
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Schlichting et al (2007 ss. 116-117) redovisar att skriftligt material användes ofta av
sjuksköterskorna  (n=59;  88%)  dock  sjönk  användningen  när  det  kom  till  särskilt
anpassad information för patienter med begränsad hälsolitteracitet (n= 30; 45%). I likhet
visar Cafiero (2013, ss. 74-75) att skriftligt material användes ofta (n=269; 59%) eller
ibland (n=91; 20%).

Säkerställande av patientens läs- och skrivkunnighet

Återkommande väljer många att dela ut skriftligt material utan att undersöka patientens
läs-  och  skrivkunnighet.  Det  kan  exemplifieras  av  flera  studier  där  merparten  av
deltagarna uppgav att de aldrig eller sällan använde mätintstrument för att avgöra läs-
och skrivkunnighet trots att skriftligt material ofta delades ut (Cafiero 2013, ss. 74-75:
Macabasco- O’Connell & Fry - Bowers 2011, s. 300; Schlichting 2007, s. 117). 

Jukkala (2009 s, 300) visar på att mindre än hälften av sjuksköterskorna (n=39; 48%)
hade  vetskap  om  att  amerikaner  i  genomsnitt  tillhör  en  sjätteklassnivå  gällande
läsförståelse,  ännu färre  (n=17;  21%) hade  kännedom om att  hälsoinformation  som
delades ut i verksamheten i genomsnitt motsvarade gymnasienivå. Cafiero (2013, s. 74)
redogör  att  flertalet  av  sjuksköterskorna  (n=342;  75%) svarade  korrekt  kring  frågor
angående riktlinjer för användning av skriftligt  material  dock kunde hälften (n=228;
50%) inte identifiera verktyget ”Fry readbility formula” som används för att avgöra det
skriftliga materialets läsnivå och tillämpbarhet. Macabasco-O’Connell och Fry-Bowers
(2011, s. 300) visar att få sjuksköterskor (n=23; 30%) försäkrade sig om patientens nivå
av läs- och skrivkunnighet innan utdelning av skriftligt material.  Cafiero (2013, ss 74-
75)  redovisar  i  studien  att  utvärdering  av  kulturell  tillämpbarhet  av
hälsoinformationsmaterial gjordes ibland (n=183; 40%) och ofta (n=155; 34%). Dock
framkommer att utvärdering av läskunnighet av skrivet material aldrig gjordes (n=146;
32%) eller gjordes ibland (n=173; 38%). Av de som utvärderade läskunnigheten var det
få som gjorde det ofta (n=105; 23%). Ännu färre hade som rutin att alltid utvärdera
läskunnighet innan utdelning av skriftligt material (n=23;  5%)  Detta trots att utdelning
av skriftligt material var den mest använda strategin bland sjuksköterskorna. 

En möjlig förklaring till ovan nämnda brister kan vara okunskap gällande användning
av  screeningverktyg  i  praktiken  för  upptäckt  av  låg  hälsolitteracitet.  Många  av
sjuksköterskorna kunde inte identifiera verktyget REALM (n=265; 58%) eller TOFHLA
(n=374; 82%). Vidare visar resultat i samma studie att merparten av deltagarna aldrig
använde  screeningverktyg  för  att  mäta  hälsolitteracitet  (n=301;  66%).  Brister  i
användning  av  screeningverktyg  har  även  påvisats  i studien  gjord  av  Macabasco-
O’Connell  och  Fry-Bowers  (2011,  s.  300)  som  redovisar  brister  i  användning  av
screeningverktyg för upptäckt av låg hälsolitteracitet bland sjuksköterskorna då många
uppgav  att  de  aldrig  eller  sällan  använde  formella  mättekniker  för  att  mäta
hälsolitteracitet (n=61; 80%). Flertalet (n=46; 60%) av deltagarna uppgav att de istället
använde deras “magkänsla” för att fastställa patientens nivå av  hälsolitteracitet. 

Förtydligande av instruktioner och information

Att  förtydliga  information  och  medicinska  instruktioner  är  också  förekommande
strategier.  Al  Sayah  et  al.  (2014 s.  413)  påvisar  i  genomförd  observationsstudie  att
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tydliggörande av information genom att förklara betydelsen av ett hälsotillstånd eller
undersökningsresultat  var  den  mest  använda  strategin  i  mötet  med  patienten  då  det
gjordes i 58 % av de 36 inspelade mötena mellan sjuksköterska och patient. I studien
gjord av Schlichting  et.  al  (2007,  s  116)  framkommer  liknande resultat  då de  mest
använda strategier som utfördes av sjuksköterskor för att hjälpa patienter med begränsad
hälsolitteracitet var att förklara medicinska tillstånd, behandlingar samt instruktioner på
lekmansspråk för patienten (n=63; 94%) och att de återupprepade instruktioner på ett
lugnt och sansat sätt tillsammans med patienten (n=64; 96%).

Anpassat språk

Anpassat och lättförståeligt språk används återkommande som en ofta använd strategi
bland sjuksköterskorna. I studien gjord av Schwartzberg et al (2007, s. 98) påvisas att
den  mest  använda  strategin  bland  sjuksköterskorna  var  att  undvika  medicinska
jargonger och förenkla språket (n=83; 95,3%). Schlichting et al (2007 s. 116) uppvisar
liknande resultat  där  förklaring  av medicinska  tillstånd och behandlingar  gjordes  på
lekmannaspråk i mötet med patienter med låg hälsolitteracitet (n=63; 94%). Al Sayah et
al (2014 s. 414) visar att missanpassat språk förklarat som ett oreflekterat och internt
språk  var  vanligt  då  det  förekom  i  58%  av  fallen.  Dock  var  det  något  mindre
förekommande i mötet med patienter som uppvisar låg hälsolitteracitet vilket tyder på
en viss anpassning då missanpassat språk förekom i 46 % av fallen med patienter med
inadekvat  hälsolitteracitet  mot  65%  som  representerade  patienter  med  adekvat
hälsolitteracitet.  Medicinska jargonger inklusive svårbegripliga medicinska termer var
något mindre förekommande då det förekom i 36% av mötena med patienter.

Säkerställande av patientens förståelse för tillhandahållen information

Macabasco- O’Connell & Fry - Bowers (2011, s. 301 ), Schwartzberg et al (2007, s. 99)
samt Schlichting et al (2007, s. 117) redovisar “teach-back” som använd strategi. Vad
gäller att endast fråga patienten om vederbörande har förstått informationen eller om
patienten har några frågor uppgav endast en studie att  det gjordes ofta (n=59; 77%)
(Macabasco- O’Connell & Fry - Bowers 2011, s. 300). I studien gjord av Cafiero (2013,
ss. 74, 76) framkom att deltagarna hade god kunskap om metoden teach-back (n=356;
78%) dock redovisades inte metoden som använd strategi.

Brister  i  säkerställandet  av patientens  förståelse  framkommer  i  studien utförd av Al
Sayah  et  al.  (2014  s.  413)  där  forskarna  undersökt  huruvida  en  interaktiv
kommunikationsloop som säkerställer patientens förståelse fullföljs i patientmötet vilket
kan  liknas  med  metoden  teach  back.  Kommunikationsloopen  bestod  av  delarna
repetition,  klargörande  av  information/instruktion,  fråga  om  patienten  förstått,
säkerställa  förståelse  och  att  anta  patientperspektiv.  I  nära  hälften  (42%)  av  de  36
mötena  med  patienterna  ställdes  aldrig  frågan  om patienten  förstått.  Att  kontrollera
patientens förståelse då patienten fick förklara sin kunskap gjordes sällan (17%) eller
aldrig  (81%).  Kommunikationsloopen  i  sin  helhet  fullföljdes  endast  vid  4  av  36
patientmöten, av de fyra tillfällena när loopen fullföljdes var det endast ett tillfälle som
berörde en patient med inadekvat nivå av hälsolitteracitet. Överlag visas en variation av
användning av kommunikationsloopen mellan grupperna som hade adekvat respektive
inadekvat  nivå  av  hälsolitteracitet,  där  repetition  av  information  och  instruktioner
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gjordes  oftare  i  mötet  med  patienter  som uppvisade  adekvat  hälsolitteracitet  (57%)
jämfört med 46%. Dock ställdes frågan oftare om patienten förstått eller har frågor till
patienter med inadekvat nivå (31%) jämfört med patienter med adekvat nivå (17%). 

Förutsättningar för användning av strategier

Sjuksköterskors attityder

Studier visar på att sjuksköterskor ställer sig positiva till användning av strategier där
sociala faktorer och utbildning visats öka användningen. Två studier (Cafiero 2013, s
76; Sharifirad et al 2015 s. 24) visar på att sjuksköterskor överlag är positiva till  att
använda sig av hälsolitteracitetsstrategier i arbetet med patienter. Cafiero (2013, s 76)
redovisar att  sjuksköterskor visade på villighet  att  använda hälsolitteracitetsstrategier
genom att  i  genomsnitt  skatta  5,44  på  en  7-gradig  Likert  skala,  vilket  visar  på  en
genomsnittlig  hög  villighet.  Macabasco-  O’Connell  och  Fry-Bowers  (2011,  s.  301)
påvisar i gjord studie att sjuksköteskors uppfattning om att se hälsolitteracitet som ett
prioriterat  problem  i  jämförelse  med  andra  problem  utgjorde  förutsättningar  för
implementerande  av  utbildningsprogram  kring  hälsolitteracitet  för  personal  (n=  36;
47%).  Sharifirad  et  al  (2015  s.  24)  har  undersökt  påverkande  faktorer  gällande
sjuksköterskors villighet till att använda hälsolitteracitetsstrategier i patientundervisning
utifrån  ”Theory  of  planned  behaviour”  (TPB).  Resultat  visade  att  sjuksköterskor
 använde sig signifikant oftare av hälsolitteracitetsstrategier vid genomgådd fortbildning
kring  patientundervisning  (p=0,003),  fast  anställlning  (p=0,02),  civilstånd  ogift
(p=0,023) samt med arbetslivserfarenhet 5-10 år (p=0,004). Positiva samband påvisas
även mellan användning av strategier i patientundervisningen och upplevd kontroll som
den  största  inverkande  faktorn  till  villigheten  att  använda  strategier  i
patientundervisningen (r=0,5, p<0,001). Upplevd kontroll visades också som den största
inverkande faktorn för faktisk  användning av strategier  i  praktiken  (r=0,5 p=0,001).
Linjär regressionsanalys visade att upplevd kontroll även här var den störst bidragande
faktorn  för  beteendeförändring  riktat  mot  användning  av  strategier  i
patientundervisningen (β=0,33, t=3,686, p<0,001). 

Organisatoriskt stöd 

Organisatoriska  faktorer  såsom  tillgång  till  utbildning,  tid,  stöd  från  chefer  samt
ekonomiska faktorer utgör tillsammans förutsättningar  för användning av strategier  i
patientundervisningen  samt  för  implementering  i  verksamheten.  Kunskap  kring  låg
hälsolitteracitet  ansågs  vara en förutsättning  för  sjuksköterskorna  i  användningen av
screeningverktyg då studien gjord av Macabasco- O’Connell och Fry-Bowers (2011, ss
300-302) redovisar att flertalet sjuksköterskor anser att brist på kunskap inverkar negtivt
på användningen av screeningverktyg för upptäckt av patienter med låg hälsolitteracitet
(n=48; 63%). I studien framkommer samtidigt att mindre än hälften (n=45; 41%) av
sjuksköterskorna  hade  genomgått  utbildning  eller  träning  kring  hälsolitteracitet.
Liknande resultat visas i studien gjord av Al Sayah et al. (2014 s. 410) då sjuksköterskor
upplever att de fått minimal och bristfällig träning i hälsokommunikation. Macabasco-
O’Connell  och  Fry-Bowers  (2011,  s.  302)  uppger  att  sjuksköterskor  ser  tid  som
förutsättning för att kunna delta i utbildning inom hälsolitteracitet  då tillgång till  tid
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ansågs  avgöra  huruvida  det  var  möjligt  att  delta  (n=29;  38%).  Ekonomiska
förutsättningar  togs  även  upp  som  en  avgörande  faktor  för  implementerandet  av
utbildningsprogram,  varav  några  ansåg  att  implementering  vore  för  kostsamt  för
verksamheten (n=28; 37%). En liten andel  ansåg även att  bristande stöd från chefer
påverkade förutsättningarna negativt för implementering av utbildningsprogram (n=9;
12%). 

RESULTATDISKUSSION
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors kunskap och förståelse för begreppet
hälsolitteracitet samt vilka strategier som används för att nå patienter med låg nivå av
hälsolitteracitet. Ett av de viktigaste fynden som framkommit är att sjuksköterskor har
varierad kännedom om begreppet hälsolitteracitets existens samt varierad förståelse för
dess innebörd. Ett annat fynd som framkom var en variation i användning av strategier
för att nå patienter med låg hälsolitteracitet då utdelning av skriftligt material var mest
förekommande.  Då  skriftligt  material  var  den  mest  använda  strategin  visades  dock
brister i säkerställande av patientens läs- och skrivkunnighet. Anpassat språk samt att
försäkra sig om att patienten förstått information med hjälp av metoden teach- back var
också bland de mest använda i studierna. Att ha genomgått särskild utbildning inom
hälsolitteracitet  och  patientundervisning  samt  sjuksköterskors  upplevelse  av  kontroll
ökade förutsättningarna och villigheten för användning av hälsolitteracitetsstrategier och
screeningsverktyg.  Attityder  såsom att  se  hälsolitteracitet  som en  prioritet  i  arbetet
inverkar på graden av användning av strategier i patientundervisningen. Organisatoriskt
stöd i form av tillgång till utbildning, tid, ekonomiska tillgångar i verksamheten samt i
viss mån stöd från chefer ansågs även vara förutsättningar för användning av strategier i
patientmötet för att nå patienter med låg hälsolitteracitet.

I  studien  framkommer  att  många  sjuksköterskor  känner  till  begreppets  existens
samtidigt som en del fortfarande aldrig hört talas om begreppet. Det är även tydligt att i
de  fall  där  sjuksköterskor  känner  till  begreppet,  har  ändå  inte  konsensus  gällande
begreppets innebörd uppnåtts. Det kan diskuteras med bakgrund i att  det i dagsläget
finns  en  bredd i  definitioner  som gått  från  läs-  och  skrivförståelse  i  en  hälso-  och
sjukvårdskontext till en mer komplex innebörd innefattande patientens möjligheter att
förstå och förvärva hälsoinformation som grund för hälsobeslut (Baker 2006, s. 878).
Av denna anledning föreställer vi oss att hälsolitteracitet lärs ut olika i verksamheterna
beroende  på  hur  begreppet  förstås  vilket  kan  förklara  sjuksköterskornas  varierade
förståelse och tillämpning. Vi ställer oss frågan om en universell gemensam definition
vore bättre för att uppnå kontinuitet och samstämmighet? Det kan anses problematiskt
då hälsolitteracitet baseras på begrepp som hälsa och litteracitet vilka är under ständig
utveckling och bör ses i sitt sammanhang kopplat till den enskilde individen (Olander,
Ringsberg & Tillgren, 2014 ss. 47, 52-53). Att inte se hälsolitteracitet som ett komplext
begrepp  kan  innebära  att  generaliserade  antaganden  kring  vem  som  har  adekvat
respektive  inadekvat  nivå  av  hälsolitteracitet  sker  då  riskgrupperna  för  låg
hälsolitteracitet  bygger  på  kategorisering  och  generalisering  av  individer.
Förutsättningarna för god och jämlik vård minskar då och med att patientens faktiska
behov tillgodoses i olika grad. Ett exempel är då en person som drabbats av sjukdom
men  som  vanligtvis  inte  tillhör  riskgrupper  för  låg  hälsolitteracitet  i  sitt  nya
sammanhang tillfälligt får svårigheter i förståelse av hälsoinformation samt att förvärva
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den  och  därmed  ta  adekvata  hälsobeslut.  Hälsolitteracitet  och  nivå  är  således  inte
statiskt  och  bestämt  vilket  sjuksköterskan  bör  ha  kunskap  om  för  att  uppfylla
sjuksköterskans  ansvarsområden  för  god  vård  såsom  att  främja  hälsa,  förebygga
sjukdom, återställa sjukdom samt lindra lidande. Nielsen-Bohlman et al (2004, ss 47-
48) bekräftar att sjuksköterskan bör besitta kunskap kring komplexiteten gällande hur
hälsolitteracitet  samt nivå inte är statiskt. Författarna menar att  de patienter som når
adekvat  nivå  av  hälsolitteracitet  genom  screening  kan  uppnå  bra  resultat  gällande
förståelse av medicinsk information och anvisning men fortfarande ha svårigheter med
förståelse  av  de  mer  komplexa  delarna  som förståelse  för  försäkringssystemet  samt
förståelse  för  dokument  gällande  samtycke.  Samtidigt  som  screening  för  låg
hälsolitteracitet kan öka möjligheterna för patienten att få adekvat vård finns även risken
att en individs nivå av hälsolitteracitet underskattas vilket kan upplevas kränkande. Ett
exempel kan vara då en patient med utländskt påbrå bemöts utifrån den generaliserade
bilden av att etnicitet utgör riskgrupp även om patienten är född i Sverige och uppnår
adekvat nivå av hälsolitteracitet.  Forskning redovisar att (Sadeghi, Brooks & Goldstein
(2012, s. 71; Lambert, Luke, Downey, Crengle, Kelaher, Reid & Smylie 2014, s. 7 )
Lambert) sjuksköterskor upplever att skam utgör hinder i patientkommunikationen då
patientens upplevelse av att vara blottad i vårdmötet medför att patienten inte ställer
frågor  med  risk  för  att  verka  dum.  Paasche-Orlow  och  Wolf  (2008,  s.  101)
problematiserar  screening  av  låg  hälsolitteracitet  och  syftar  till  de  vanligaste
mätinstrumenten REALM och TOFHLA. Författarna understryker att forskning hittills
inte  kunnat  bevisa att  screeningprogram för låg hälsolitteracitet  är  effektivt.  Snarare
menar författarna att det finns en risk att utsätta patienten för skam och lidande då det
framkommer att patienten har läs- och skrivsvårigheter vilket kan leda till att patienten
distanserar sig till vårdaren. Författarna anser att hälso- och sjukvårdspersonal istället
bör agera utifrån hur låg hälsolitteracitet inverkar på patienten utan att utföra screening
tills dess forskning kunnat visa att screeningprogram inte medför lidande för patienten.
Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kan vi även se hur ett vårdlidande riskerar att uppstå
då patienten sätts i en än mer utsatt position vid screening, då patienten tvingas blotta
svagheter  som eventuella  läs-  och  skrivsvårigheter.  I  de fall  screening utförs  är  det
ytterst viktigt att resurser anpassat till patienter med låg hälsolitteracitet samt tid finns
att tillgå för sjuksköterskor för att kunna stärka patientens hälsoprocess utifrån behov.
Med andra ord utsätts patienten för lidande i de fall screening utförs men sjuksköterskan
inte har förutsättningar eller kompetens nog för att tillmötesgå patientens behov vilket
inte  uppfyller  kravet  för god vård.  Att  blotta  en individs  svårigheter  utan att  kunna
kompensera för dessa i form av strategier för att möta patienter med låg hälsolitteracitet
kan anses direkt oetiskt.

Vilka strategier  som används för att  möta patienter  med låg hälsolitteracitet  visades
variera bland sjuksköterskor i studierna dock var utdelning av skriftligt  material  den
mest  använda  strategin.  Ett  viktigt  resultat  visar  att  sjuksköterskor  i  samband  med
utdelning  av  skriftligt  material  brister  i  säkerställandet  av  patientens  läs-  och
skrivförmåga,  då  upplevd  kunskapsbrist  gällande  hälsolitteracitet  och  mätinstrument
togs  upp  som  det  största  hindret.  Med  bakgrund  i  ICN’s  etiska  kod  (Svensk
sjuksköterskeförening,  s.  4)  har  sjuksköterskor  ett  internationellt  krav  på  sig  att
säkerställa patientens förståelse för information som ges. Jämförelsevis visar svenska
rapporter såsom “Strategier för en god och mer jämlik vård” (Regeringskansliet 2012, s.
56)  att  svensk  hälso-  och  sjukvårspersonal  ofta  brister  i  bemötande  samt  i
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kommunikationen med patienter där informationsöverföringen brister. Rapporten “En
mer jämlik vård är möjlig” som framtagits av myndigheten för vårdanalys (Vårdanalys
2014 s. 76) beskriver vidare att vårdpersonal inte kompenserar för patientens bristande
förutsättningar eller egenskaper.  Mot denna bakgrund riskerar sjuksköterskor i Sverige
att bryta mot såväl ICN’s etiska kod samt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763)
som reglerar patientens rätt till  anpassad information.  Bristande förmågor att  bemöta
patienter med låg hälsolitteracitet kan alltså medföra ojämlikhet i både vård och hälsa.
Detta  motiverar  ökad  kunskap  samt  medvetenhet  kring  hälsolitteracitet  i
sjuksköterskans  möte  med  patienten  även i  Sverige.  Larsson,  Palm och Hasselbalch
(2008,  ss.  76-77)  menar  att  genom  förståelse  för  informationsbarriärer  i
kommunikationen kan patientens bristande kunskap gällande medicinska termer samt
språkliga hinder upptäckas och kompenseras för. En ökad kunskap bland sjuksköterskor
är nödvändig då Keller,  Wright  och Pace (2008, s. 1272) vidare redogör för att  låg
hälsolitteracitet  tydligt  medför  konsekvenser  på  individens  hälsa  och  därmed  ökar
behovet av sjukvård samt ökar risken för dödlighet. Vernon et al. (2007, s. 5) bekräftar
att  konsekvenser  av  ökad  sjukvårdsanvändning  vidare  har  samhällsekonomisk  och
miljömässig  inverkan  vilket  kan  utgöra  hinder  för  hållbar  utveckling.  Genom  att
implementera  hälsolitteracitet  som begrepp och öka  medvetenheten  om hur  nivå  av
hälsolitteracitet  utgör  patientens  förutsättningar  i  vårdandet  ökar  följaktligen
förutsättningarna för god, säker, jämlik och hållbar vård. 

En ofta använd hälsolitteracitetstrategi som framkommer i studien är också Teach- back
som på ett enkelt sätt säkerställer vad patienten förstått och vilka kunskaper patienten
har i vårdsituationen. Då metoden har visats minska antalet återinläggningar (Statens
kommuner och landsting 2013, ss 16-17) är det högst motiverat att implementera denna
metod bland sjuksköterskor.  Att  redan på utbildningen ge kommande sjuksköterskor
träning  i  att  använda  detta  verktyg  i  kommunikationen  vore  ett  sätt  att  undvika
återinläggningar,  ökade  samhällskostnader  samt  främja  jämlik  och  hållbar  vård  i
praktiken.  Mackert,  Ball  och  Lopez  (2011,  ss.  226-227)  har  tagit  fram  ett
träningsprogram  för  vårdpersonal  i  patientundervisning  inkluderat  rollspel,  vilket
resulterat i ökad benägenhet i användning av anpassade kommunikationstekniker så som
teach back, förenklat språk samt att skapa trygghet i vårdmiljön.

Förutsättningar  för  användning  av  hälsolitteracitetsstrategier  i  praktiken  visade  sig
påverkas  av  organisatoriska  faktorer  samt  attityder  bland  sjuksköteskorna.  De
organisatoriska  hindrena  utgjordes  av  brist  på  kunskap och utbildning,  tidsbrist  och
dåligt  stöd  från  chefer.  Många  sjuksköterskor  upplever  att  utbildning  kring
hälsolitteractitet  är  bristfällig  samtidigt  som  signifikanta  skillnader  bland  de  som
deltagit i fortbildning framkom då villigheten till användning bland dessa deltagare var
större. Två studier visar på att sjuksköterskorna över lag ställde sig positiva och villiga
till användning. I den ena studien visades att sjuksköterskors attityder till användning
påverkades  av  upplevelsen  av  kontroll  i  sin  arbetssituation.  Vid  eventuellt
implementerande  av  strategier  för  att  möta  patienter  med  låg  hälsolitteracitet  inom
svensk  hälso-  och  sjukvård  bör  förutsättningar  för  användning  undersökas  och  tas
hänsyn till. Ytterligare forskning kring vad som påverkar sjuksköterskors attityder till
användning  är  även nödvändigt  för  utveckling  av  en  effektiv  patientkommunikation
kopplat  till  hälsolitteracitet.  Då  personalbrist  och  stängda  vårdplatser  är  vanligt
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förekommande ges lite utrymme för sjuksköterskan att tillföra nya arbetsuppgifter och
kan  därmed  resultera  i  motvilja.  Känslan  av  kontroll  i  sin  arbetssituation  har  som
nämnts visats vara inverkande på vilja och utförande av strategier för att möta patienter
med  låg  hälsolitteracitet  vilket  behöver  bemötas  på  organisatorisk  nivå  innan
implementerande. I relation till resultat som påvisat att sjuksköterskan oftare upprepar
information  och instruktioner  med de patienter  som redan har  adekvat  nivå kan det
tänkas vara ett resultat av upplevd tidsbrist då det kan innebära längre tidsåtgång för de
patienter som uppvisar låg hälsolitteracitet. Sadeghi, Brooks och Goldstein (2012, s. 71)
bekräftar att tidsbrist resulterar i att säkerställande av patientens förståelse medvetet inte
utförs  då  tiden  inte  räcker  till  för  att  kompensera  för  eventuella  missförstånd  eller
oklarheter.

Ett  sätt  att  ändå  möta  patienters  rätt  till  information  i  en  åtstramad  hälso-  och
sjukvårdsorganisation kan vara att utnyttja den framskridande satsningen på e- hälsa.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL 2016, s. 5) har fått i uppdrag av regeringen att
utforma mål och strategier för digitalsering  för att främja välfärden. ”Vision e-hälsa” är
ett resultat av att  även hälso- och sjukvård beslutats inbegripas i digitaliseringen för att
främja en mer jämlik och resurseffektiv vård. Målet är att 2025 vara bäst i världen på
digitaliseringens möjligheter för utvecklingen av jämlikhet i hälsa och välfärd samt öka
individers delaktighet i sin hälsoprocess. Ett steg på vägen mot jämlik vård skulle kunna
höja medvetenheten och kunskapen kring hälsolitteracitet  samt att  med internet  som
verktyg öka förutsättningarna för att nå och vägleda patienter till god och säker kunskap
utifrån hens resurser. Vi ser samtidigt risker med att se e-hälsa som ersättare för det
mellanmänskliga mötet då individer med låg hälsolitteracitet kan ses vara mer beroende
av  mötet  med  vårdaren  som  har  möjlighet  att  tydliggöra  information  vid  behov.
Dessutom  är  patienter  med  låg  hälsolitteracitet  oftare  förekommande  i  svaga
socioekonomiska  grupper  vilket  kan  innebära  att  tillgången  till  dator  och  e-hälsa  är
begränsad. Av denna anledning kan e-hälsa vara begränsat till vissa och utesluta andra,
vilket sjuksköterskan bör vara medveten om.  Gutierrez, Kindratt, Pagels, Foster och
Gimpel (2013, ss. 84-86) talar om att e-hälsa har potential att fungera som komplement
i  kommunikationen  mellan  vårdare  och  patienter  med  låg  hälsolitteracitet  då  den
kommunikativa förmågan kan vara begränsande för patienten i relation till  vårdaren.
Författarna  föreslår  hur  e-hälsa  kan  överbrygga  dessa  kommunikations-svårigheter.
Dock visar studien att patienterna med låg hälsolitteracitet till stor del uppskattar det
mellanmänskliga  mötet  framför  internetanvändning och e-hälsa samt  att  de ofta  inte
hade tillgång till  internet.  I  dagens informationssamhälle  med stor mängd tillgänglig
hälsoinformation varierar dess tillförlitlighet, vilket kan utgöra risker för en patient med
begränsad nivå av kritisk litteracitet och kognitiv förmåga.  Vi ser att ökad kunskap och
färdighet inom e-hälsa bland sjuksköterskor skulle kunna ge förutsättningar för att guida
patienten  mot  tillförlitlig  information.  Då  informatik,  säker  vård  och
förbättringskunskap  innefattas  i  sjuksköterskans  sex  kärnkompetenser  (Svensk
sjuksköterskeförening  2015)  finns  det  en  tydlig  indikation  på  att  detta  område  bör
utvecklas. 
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METODDISKUSSION

Inledningsvis gav databassökningen till synes många träffar och det ansågs vara möjligt
att  genomföra  en  litteraturstudie  inom  området.  Dock  efter  närmare  granskning  av
artiklarna föll många bort då de antingen inte antog sjuksköterskeperspektiv eller att de
inkluderade  andra  yrkeskategorier  och  inte  kontrollerade  för  skillnader  mellan
yrkeskategorier. I många studier representerade sjuksköterskorna en allt för liten del för
att anses kunna användas för studiens syfte. Då en närmare inläsning krävdes för att
göra denna bedömning blev tidsåtgången stor och inläsningen var stundtals mödosam.
Efter granskning och genomgång av artiklar från databassökningen kvarstod få artiklar
och  därmed  påbörjades  en  sekundärsökning  som visades  vara  mest  effektiv  då  den
resulterade  i  flest  använda resultatartiklar.  Forskning kring kunskap och användning
gällande  hälsolitteracitet  ur  ett  sjuksköterskeperspektiv  var  begränsat.  Vi  hade  som
förhoppning att finna 10 artiklar för analys, detta mål kunde dock inte uppnås. Trots att
målet med antal artiklar inte gick att uppnå anses dock de slutliga 7 artiklar vara av god
kvalitet och i flertalet studerades stor urvalsgrupper vilket kan ses stärka bevisvärdet för
studien. En studie innehöll även en kvalitativ del vilket skapade en fördjupad bild av
sjuksköterskors kunskap och förståelse för begreppet hälsolitteracitet.  De analyserade
studierna har visats återkomma som referenser i varandras studier vilket tyder på att
kärnan inom forskningsområdet nåtts. Den äldsta artikeln publicerats 2007, resterande
av artiklarna är publicerade mellan 2011-2015 vilket också höjder värdet på studien då
forskningen kan ses som aktuell  och tillförlitlig.  Två studier inkluderade även andra
yrkeskategorier,  i  den  ena  studien  framkom  inga  signifikanta  skillnader  mellan
yrkeskategorierna  gällande  användning  av  strategier.  I  den  andra  studien  användes
enbart  resultat  som tydligt  kunde  urskilja  sjuksköterskors  användning  av  strategier.
Därmed anses inte detta påverka studiens överförbarhet till sjuksköterskor. Studien är
baserad  på  internationell  forskning  då  ingen  eller  mycket  lite  forskning  bedrivits  i
Sverige,  på  grund  av  att  sjukvårdssystemet  ser  annorlunda  ut  i  Sverige  kan
överförbarheten  till  svensk  hälso-  och  sjukvårdskontext  begränsas  vilket  även  kan
medföra eventuella svårigheter att styrka delar av studiens relevans i Sverige. Dock är
sjuksköterskeyrket och dess ansvarsområden internationellt likvärdiga med gemensam
värdegrund och riktlinjer vilket där med anses kunna styrka relevansen även i en svensk
hälsa- och sjukvårdskontext.

SLUTSATS

 Säkerställandet av patientens läs- och skrivkunnighet bör förbättras och utföras i
samband med utdelning av skriftligt material för att öka patientsäkerheten och
främja hållbarhet i vården samt för att följa lagen. 

 Hälsolitteracitet och dess innebörd samt inverkan på individ och samhälle bör
introduceras på sjuksköterskeutbildningen för att skapa förutsättningar för god
patientkommunikation  utifrån  individens  förutsättningar  och  därmed  kunna
utföra jämlik och hållbar vård i praktiken.
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 Att anamma den framskridande utvecklingen av e-hälsa genom implementering
på sjuksköterskeutbildningen och i befintliga verksamheter skulle kunna fungera
som ett kompletterande verktyg för att tillmötesgå patienters rätt till information
och därmed öka delaktigheten utifrån individuella behov och förutsättningar.

 Enligt forskning är metoden teach- back effektiv för att minska återinläggningar.
Då  rollspelsövningar  visats  öka  användningen  av  kommunikationstekniker
anpassade till  låg hälsolitteracitet  i  praktiken bör sjuksköterskestudenter  samt
yrkesverksamma  sjuksköterskor  ges  utbildning  och  möjlighet  till  praktisk
övning  i  metoden  teach-  back,  vilket  även  skulle  öka  förutsättningarna  för
hållbar vård.

 Kunskap  om  hälsolitteracitet,  tid  samt  känsla  av  kontroll  visades  vara
förutsättande för sjuksköterskors benägenhet att använda strategier för att möta
patienter  med  låg  hälsolitteracitet.  I  verksamheter  bör  organisatoriska
förutsättningar ses över såsom tid och tillgång till fortbildning för att möjliggöra
det  praktiska  utförande.  Mer  forskning  är  nödvändigt  kring  sjuksköterskors
attityder till användning av strategier i patientundervisning samt vad som utgör
faktorer för grad av villighet då det i denna studie visats påverka utförandet i
praktiken. Forskning behövs då detta påverkar patienters tillgång till information
och därmed förutsättningarna för jämlik vård.

Forskning  visare  på  tydliga  samband  mellan  låg  hälsolitteracitet  och  ökat
sjukvårdsbehov.  Hälsolitteracitet  omringar  patientens  förutsättningar  i  vården  vilket
inbegriper  hela  patientens  livsvärld.  Så  länge  sjuksköterskan  inte  kompenserar  för
patientens  svårigheter  uteblir  det  goda  vårdandet.  Därmed  är  det  först  när
sjuksköterskan innehar kunskap och förståelse samt tar hänsyn till  patientens nivå av
hälsolitteracitet  som en jämlik,  hållbar och säker vård uppnås.  Få studier  har hittills
utvärderat befintliga strategier och dess effektivitet samt inverkan på hälsoutfall vilket
vore intressant vetskap för framtida användning i Sverige.

20



REFERENSER

*Al Sayah, F.A., Williams, B., Pederson, J.L., Majumdar, S.R. & Johnson, J.A. (2014).
Health Literacy and Nurses’ Communication With Type 2 Diabetes Patients in Primary
Care  Settings.  Nursing  Research,  63(6),  ss.  408-417.  DOI:
10.1097/NNR.0000000000000055

Axelsson, Å. Litteraturstudie. Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (red) i  Tillämpad
kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (2012) Lund. ss. 203-218.

Baker,  D.  W. (  2006).  The meaning and the measure  of  health  literacy.  Journal  of
General Internal Medicine, 21(8), ss. 878–883. DOI:10.1111/j.1525-1497.2006.00540.x

Birkler,  J.  & Björkander  Mannheimer,  E.  (2007).  Filosofi  och omvårdnad: etik  och
människosyn, 1. uppl. edn, Liber, Stockholm.

*Cafiero, M. (2013). Nurse practitioners, Knowledge Experience, and Intervention, to
use Health Literacy strategies in USA. The Journal of Health Communication, ( 1) 70 –
81, DOI: 10.1080/10810730.2013.825665

Dahlberg, K., & Segesten, K., (2010).  Hälsa och vårdande: i teori och praxis. 1. utg.
Stockholm: Natur & kultur

DeWalt,  D.  A.,  Berkman,  N.  D.,  Sheridan,  S.,  Lohr  K.  N.,  Pignone M. P.  (  2004).
Literacy  and Health  Outcomes.  Journal  of  General  Internal  Medicin  19(12):  1228–
1239. DOI: 10.1111/j.1525-1497.2004.40153.x

En mer jämlik vård är möjlig: analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och
bemötande. (2014). Stockholm: Myndigheten för vårdanalys

Forsberg,  Christina  &  Wengström,  Yvonne  (2008).  Att  göra  systematiska
litteraturstudier:  värdering,  analys  och  presentation  av  omvårdnadsforskning.  2.,
[uppdaterade] utg. Stockholm: Natur & Kultur

Furåker, C. & Nilsson, A. Kompetens, kunskap och lärande. Leksell,  J. & Lepp, M.
(red) i Sjuksköterskans kärnkompetenser (2013). Liber. Stockholm ss. 15-36.

Gutierrez,  N.,  Kindratt,  T.B.,  Pagels,  P.,  Foster,  B.  &  Gimpel,  N.E  (2014)  Health
Literacy,  Health  Information  Seeking  Behaviors  and  Internet  Use  Among  Patients

21



Attending  a  Private  and  Public  Clinic  in  the  Same  Geographic  Area,  Journal  of
Community Health. (39)1 ss. 83-89. DOI 10.1007/s10900-013-9742-5 

Hälso- och sjukvårdslag 1982: 763. Socialdepartementet. 

Ishikawa, H., Takeuchi, T. & Yano, E. (2008) Measuring Functional, Communicative,
and Critical Health Literacy Among Diabetic Patients.  Diabetes Care,  31(5) ss. 874-
879. DOI: 10.2337/dc07-1932

Ishikawa, H. & Yano, E. (2011) The relationship of patient participation and diabetes
outcomes  for  patients  with  high  vs.  low  health  literacy.  Patient  Education  and
Counseling, 84(3), ss. 393-397. DOI: 10.1016/j.pec.2011.01.029. 

*Jukkala, A., Deupree, J.P. & Graham, S. (2009). Knowledge of limited health literacy
at an academic health center.  Journal of Continuing Education in Nursing,  40 (7), ss.
298-302. DOI:10.3928/00220124-20090623-01

Keller, D.L., Wright, J., & Pace, H.A. (2008). "Impact of Health Literacy on Health
Outcomes  in  Ambulatory  Care  Patients:  A  Systematic  Review",  The  Annals  of
Pharmacotherapy, 42 (9), ss. 1272-1281. DOI: 10.1345/aph.1L093

Lambert,  M., Luke, J., Downey, B., Crengle, S., Kelaher, M., Reid, S. & Smylie,  J.
(2014)  Health  literacy:  health  professionals'  understandings  and their  perceptions  of
barriers that Indigenous patients encounter. BMC health services research, 14 (1), ss. 1-
10. DOI:10.1186/s12913-014-0614-1 

Larsson,  I.,  Hasselbalch,  L.  &  Palm,  L.  (2008).  Patientkommunikation  i  praktiken:
information, dialog, delaktighet. Stockholm: Norstedts akademiska förlag

Mackert,  M.,  Ball,  J.  &  Lopez,  N.  (2011)  Health  literacy  awareness  training  for
healthcare workers: improving knowledge and intentions to use clear communication
techniques.  Patient  education  and  counseling,  85  (3),  ss.  225-228.
DOI:10.1016/J.PEC.2011.02.022

*Macabasco-O'Connell, A. & Fry-Bowers, E.K. (2011). Knowledge and Perceptions of
Health Literacy Among Nursing Professionals. Journal of Health Communication, vol.
16(3), ss. 295-307. DOI: 10.1080/10810730.2011.604389

Mårtensson, L., Hensing, G., Institute of Medicine, Department of Public Health and
Community  Medicine,  Sahlgrenska  Academy,  Institute  of  Neuroscience  and
Physiology,  Department  of  Audiology,  Logopedics,  Occupational  Therapy  &

22



Physiotherapy (2012) Experiences of factors contributing to women's ability to make
informed decisions about the process of rehabilitation and return to work: a focus group
study,Work 43(2), ss. 237-248

Mårtensson,  L.  & Hensing,  G.  (2009).  Förmågan att  förvärva,  förstå  och använda
information  om  hälsa  [Elektronisk  resurs]  :  en  introduktion  till  begreppet
hälsolitteracitet. Göteborg: Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

http://www.socmed.gu.se/digitalAssets/1273/1273826_H__lsolitteracitet_F__rm__gan_
att_f__rv__rva_f__rst___och_anv__nda_information_om_h__lsa.pdf [2016-03-20]

Nielsen-Bohlman,  L.,  Panzer,  A  M.,  Kindig,  D  A  (editors).  Committee  on  Health
Literacy. Institute of Medicine (2004). Health literacy: a prescription to end confusion.
National Academies Press, Washington, D.C. DOI:10.17226/10883

Nutbeam,  D.  (2008).  The  evolving  concept  of  health  literacy.  Social  Science  &
Medicine, 67(12), ss. 2072-2078. DOI:10.1016/j.socscimed.2008.09.050

Nationalencyklopedin(2016)Litteracitet.
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/litteracitet [2016-04-19]

Olander, E., Ringsberg, K C. & Tillgren, P. Health literacy - ett dynamiskt begrepp. I
Ringsberg, Karin C., Olander, E. & Tillgren, P. (red.) (2014). Health literacy: teori och
praktik i hälsofrämjande arbete. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, ss 47-74

Paasche-Orlow,  M.K.  &  Wolf,  M.S.  (2008)  Evidence  Does  Not  Support  Clinical
Screening of Literacy.  Journal of General Internal Medicine, 23(1), ss. 100-102  DOI:
10.1007/s11606-007-0447-2

Patientlag 2014:821. Stockholm: Socialdepartementet.

Riktlinjer  för  examensarbete  på kandidatnivå  i  huvudområdet  vårdvetenskap  (2015).
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås 

Sadeghi, S., Brooks, D. & Goldstein, R.S. (2013) Patients’ and providers’ perceptions
of the impact of health literacy on communication in pulmonary rehabilitation. Chronic
Respiratory Disease. 10(2), ss. 65-76. DOI: 10.1177/1479972312471548

Sarvimäki,  A.  &  Stenbock-  Hult,  B.  Etik  och  centrala  värden  i  Health  literacy.  I
Ringsberg, K. C., Olander, E. & Tillgren, P. (red.) (2014).  Health literacy - teori och
praktik i hälsofrämjande arbete. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, ss 75-97

23

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l
http://www.socmed.gu.se/digitalAssets/1273/1273826_H__lsolitteracitet_F__rm__gan_att_f__rv__rva_f__rst___och_anv__nda_information_om_h__lsa.pdf
http://www.socmed.gu.se/digitalAssets/1273/1273826_H__lsolitteracitet_F__rm__gan_att_f__rv__rva_f__rst___och_anv__nda_information_om_h__lsa.pdf


*Schlichting, J.A., Quinn, M.T., Heuer, L.J., Schaefer, C.T., Drum, M.L. & Chin, M.H.
(2007).  Provider  perceptions  of  limited  health  literacy  in  community health  centers.
Patient  Education  and  Counseling,  69(1-3),  ss.  114-120.  DOI:
10.1016/j.pec.2007.08.003

*Schwartzberg,  J.,  Cowett,  A.,  VanGeest,  J.  &  Wolf,  M.  (2007).  Communication
techniques for patients with low health literacy:  A survey of physicians,  nurses, and
pharmacists.  American  Journal  Of  Health  Behaviour,  31  (1)  ss.  96-104.  PMID:
17931143

*Sharifirad, G., Mostafavi F,. Reisi, M., Mahaki, B., Javadzade, H., Heydarabadi, B. A.,
& Esfahani N. M. (2015). Predictors of nurses’ intention and behavior in using health
literacy strategies in patient education based on the theory of planned behavior. Mater
Sociomed, 27( 1), ss. 23-26. DOI: 105455msm.27.23-26

Strategi  för  en  god  och  mer  jämlik  vård  2012  -  2016  (2012).  Stockholm.
Socialdepartementet.

Svensk  sjuksköterskeförening  (2015).  Kärnkompetenser.
http://www.swenurse.se/Utanfor-strukturen/karnkompetenser/   [2016-05-19]

Sveriges  Kommuner  och  Landsting  (2013).  Fyra  områden  för  att  undvika  onödiga
sjukhusvistelser.

Svensk sjuksköterskeförening (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor

Tillgren,  P.,  Ringsberg, K. C. & Olander, E.  Det moderna folkhälsoarbetet  och dess
utmaningar.  I  Ringsberg,  K.  C.,  Olander,  E.  &  Tillgren,  P.  (red.)  (2014).  Health
literacy: teori och praktik i hälsofrämjande arbete. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur, ss.
19-45.

Vernon, J A , Trujillo., A, Rosenbaum., S ,Washington, G., DeBuono, B. Institute of
medicine  (2007)  Low  Health  Literacy:  Implications  for  National  Health  Policy.
http://publichealth.gwu.edu/departments/healthpolicy/CHPR/downloads/LowHealthLite
racyReport10_4_07.pdf  [2016-05-19]

Vision e-hälsa 2025 (2016). Regeringskansliet. Stockholm. Socialdepartementet 

24

http://publichealth.gwu.edu/departments/healthpolicy/CHPR/downloads/LowHealthLiteracyReport10_4_07.pdf
http://publichealth.gwu.edu/departments/healthpolicy/CHPR/downloads/LowHealthLiteracyReport10_4_07.pdf
http://www.swenurse.se/Utanfor-strukturen/karnkompetenser/


Wiklund Gustin, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och kultur

Wångdahl  J.,  Mårtensson,  L.,  Sahlgrenska  Academy,  University  of  Gothenburg,
Institute  of  Neuroscience  and Physiology,  Department  of  Clinical  Neuroscience  and
Rehabilitation  (2015).  Measuring  health  literacy  –  the  Swedish  Functional  Health
Literacy  scale,  Scandinavian  Journal  of  Caring  Sciences,  29(1)  ss.  165-172.  DOI:
10.1111/scs.12125

Wångdahl, J. (2016) Mätning av HL.  http://www.halsolitteracitet.se/   [2016-05-19]

Zarcadoolas, C., Pleasant, A. & Greer, D.S. (2005) Understanding health literacy: an
expanded  model.  Health  promotion  international,  20(2),  ss.  195-203.  DOI:
10.1093/heapro/dah609 

Östlundh, L. Informationssökning i  Dags för uppsats. Friberg, F. (red) 2012 (2: uppl.)
Lund: Studentlitteratur AB.

*Resultatartiklar

25

http://www.halsolitteracitet.se/


Artikelmatris               Bilaga 1

Författare 
Al Sayah, F., Wiliams, B,  J L. 
Pederson, Sumit R, M A.J 
Johnson 

Titel
Health literacy and nurses’ 
Communication With type 2 
Diabetes Patients in Primary 
Care Settings

Tidskrift
Nursing research (2014)

Syfte
Att undersöka användning av 
interaktiva 
kommunikationsloopar och 
hälsolitteracitets inverkan på 
sjuksköterskors undervisning och
rådgivning till patienter med typ 
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Use Health Litercy Strategies in
Clinical Practice 

Tidskrift
Nursing research (2013)

Syfte
Att undersöka nivå av kunskap 
kring hälsolitteracitet och   
hälsolitteracitetsstrategier  bland 
specialistsjuksköterskor på en 
mottagning. Undersöka vilken 
erfarenhet 
specialistsjuksköterskor har  
angående 
hälsolitteracitetsstrategier på 
mottagingen. Undersöka 
sjuksköterskors vilja att använda 
hälsolitteracitetsstrategier i 
verksamheten

Metod & Urval
Deskriptiv  korrelationsstudie 
baserad på enkäter innefattande 
en kvalitativ del. ”The health 
literacy strategies Behavioral 
intention questionnarie” Part 1,2 
användes samt en enkät för 
demografisk data

Specialistsjuksköterskor med 2-
20 års erfarenhet inom 
familjesjukvård rekryterades på 
en konferens.  650 enkäter 
delades ut  varav 469 svarade, 
456 svar gick att använda. 

SPSS  användes för analys.

Land: USA

Resultat
Medelvärdet  gällande 
övergripande kunskap = 19,94 /
29. Majoriteten (75%) av 
sjuksköterskorna hade kunskap 
kring konsekvenserna av låg 
hälsolitteracitet. Kunskapen kring
screeningverktyg var låg 58,1% 
kunde ej identifiera REALM eller
TOFHLA (81,6%). Kunskapen 
om teach back är hög (77,6% 
svarade korrekt). Deltagarna hade
kunskap om hur upptäcka låg 
hälsolitteracitet ( 95%)

Bevisvärde= Hög

Författare
Jukkala, A., Deupree, J P & 
Graham, S. 

Titel

Knowledge of Limited Health 
Literacy at an Academic Health 
Center

Tidskrift
The journal of continuing 
Education in nursing (2009)

Syfte
Att undersöka vårdpersonals 
medvetenhet kring begränsad 
hälsolitteracitet och dess 
inverkan på både patient och 
hälsosystemet. Även undersöka 
användbarheten av verktyget 
Limited lLteracy Impact Measure
(LLIM).

Metod & Urval
Enkätundersökning med  
flervalsfrågor.

230 deltagare varav 
sjuksköterskor (82 ) tandvårdare 
(15) medicinare (31) studenter 
(40) övriga (47) deltagare utan 
upplysningar (15)

SPSS användes för analys

Signifikanstest utfört mellan 
yrkesgrupperna som visade ingen 
skillnad  mellan grupperna

Land: USA

Resultat

De flesta sjuksköterskorna hade 
kunskap om begreppet (n=68; 
82,9%). Deltagarna hade mest 
kunskap kring relationen mellan 
utbildningsgrad och låg 
hälsolitteracitet (n=76; 92,7%). 
Endast ett fåtal kände till att 30%
av amerikanska invånare hade 
svårigheter med att utläsa 
hälsoinformation (n=7; 8,5%). 
Relativt få deltagare känner till 
graden av ekonomiska 
konsekvenser (n=15; 18,3%) 
Samtidigt är många medvetna om
att låg hälsolitteracitet är 
resurskrävande i verksamheterna(
n=77; 93,9%)

Bevisvärde = Hög
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Författare 
Macabasco-O’Connell, A. &
Fry-Bowers, E.

Titel
Knowledge and perceptions of 
health literacy among nursing 
professionals

Tidskrift
Journal of health 
communication
(2011)

Syfte

Att undersöka sjuksköterskors 
kunskap och uppfattning kring 
hur låg hälsolitteracitet påverkar 
patient, verksamhet och 
vårdsystemet samt undersöka 
vilka kommunikationstekniker 
som används och vilka barriärer 
som finns för implementerandet 
av hälsolitteracitets-strategier

Metod & Urval
Deskriptiv tvärsnittsstudie 
webbbaserade enkäter. Nursing 
Professional Health Literacy 
Survey (NPHLS) användes.  En 
kvalitativ fråga ingick där 
deltagarna skulle definiera och 
beskriva hälsolitteracitet med 
egna ord. Även ett för studien 
särskilt utformat frågeformulär 
med 47 frågor angående 
sjuksköterskors medvetenhet 
kring hälsolitteracitet användes.

76 sjuksköterskor deltog utifrån 
randomiserat urval av 
grundutbildade samt 
vidareutbildade sjuksköterskor 
från en databas innefattande 
licenserade sjuksköterskor i 
Kalifornien. 

31 % >20 års erfarenhet. 

Land: USA

Deskriptiv kvantitativ analys för 
kategorisering av sjuksköterskors
generella kunskap om 
hälsolitteracitet, självrapporterad 
användning av 
kommunikationstekniker och 
uppfattningar av effektivitet 
och/eller barriärer för 
implementering.

Kvalitativ analys gjordes av 
deltagarnas egen definition av 
hälsolitteracitet.

Resultat

Merparten hade hört talas om 
termen (n=60; 80%)  59% 
rapporterade att de fått formell 
träning. Knappt hälften (48%) 
ansåg att låg hälsolitteracitet 
inverkade på patientens förmåga 
att uppfatta hälsoinformation. 
45% ansåg att låg hälsolitteracitet
inverkade på patientens förmåga 
att följa rekommendationer. En 
stor del (80%) rapporterade att de
sällan använde formella 
mätinstrument för att mäta nivå 
av hälsolitteracitet, 60% använde 
”magkänslan” för att avgöra nivå.

Många (53%) ansåg att 
hälsolitteracitet var av låg 
prioritet vilket utgjorde  hinder 
för utbildningsprogram. 

Bevisvärde =Hög

Författare 
Schlichting, J A.,  Quinn, M T.,  
L J. Heuer.,  Schaefer, C T.,  
Drum,  M L.,  Chin MH.

Titel
Providers perceptions of limited
health literacy in community 
health centers

Tidskrift 
Patient education and 
counseling 
(2007) 

Syfte
Att fastställa vilka tekniker 
vårdpersonal använder för att 
beräkna prevalensen av låg HL, 
hur de screenar och hjälper 
patienter med låg HL samt vilka 
program de anser vara effektiva 
och vilka barriärer som förutses 
för implementerandet. 

Metod & Urval
Deskriptiv kvantitativ 
enkätstudie. Pilottest gjordes 
innan studien genomfördes.
49 olika vårdcentraler med 701 
anställda tillfrågades varav 
slutligen 330 deltagare från 47 
vårdcentraler deltog i studien. 
Majoriteten var läkare (144)  
sjuksköterskor (67).

Land:USA

GEE användes för att utläsa 
linjära samband mellan de som 
fått utbildning, anställningstyp 
samt användning av strategier 
såsom att använda mätinstrument
för låg hälsolitteracitet eller 
använda teach back.

Deskriptiv analys genomfördes 
som inkluderade medelvärden 
och standardavvikelser för 
löpande variabler som hur ofta 
teknik användes samt frekvens 
för kategoriska variabler såsom 
hur många sjuksköterskor som 
använde en teknik.  

Signifkanstest utfört vid 

Resultat
Majoriteten av deltagarna ansåg 
att låg hälsolitteracitet hade som 
minst en måttlig inverkan 
inverkan gällande  spansktalande 
och engelsktalande patienter 
förmåga att förstå grundläggande 
hälsoinformation. Varav 89% 
bland sjuksköterskorna ansåg att 
det inverkade på den 
spansktalande patienten, 84% 
ansåg att det inverkade på den 
engelsktalande. Vad gäller nivå 
av hälsolitteracitet kopplat till  
svårigheter med efterföljning av 
rekommendationer uppgavs 
ingen skillnad mellan 
patientgrupperna (91%).  Den 
mest använda strategin bland 
sjuksköterskor (n= 64; 96%) var 
att gå igenom instruktioner 
noggrant med patienten. Vilket 
också var den allmänt mest 
använda bland deltagarna (95%) 
En stor andel av sjuksköterskorna
använde teach-back (n= 47; 70%)
Formell träning ökade 
benägenheten att använda teach 
back bland hälso- och 
sjukvårdspersonal (OR=2,05, 
95%  CI= 1,03-4,10, p= 0,004) 
Kontroll gjordes för ålder och 
kön där ingen skillnad visades. 
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användning av tekniker i relation 
till formell träning visade ingen 
signifikant skillnad mellan 
yrkeskategorierna.

Personal var även mer benägna 
att dela ut anpassat 
undervisningsmaterial för 
patienter med låg hälsolitteracitet
(OR=2,80, 95% CI=1,62-4,85, 
p=0,002). 

Bevisvärde= Hög

Författare
Schwartzberg, J G., Cowett, A., 
VanGeest, J., Wolf, M S.

Titel
Communication Techniques for 
patients with Low Heatlh 
literacy: A survey of Physicians,
Nurses and Pharmacists

Tidskrift
American Journal of health 
behaviour (2007)

Syfte
Att undersöka självrapporterade 
tekniker använda av vårdpersonal
för att förbättra kommunikation 
med patienter med låg 
hälsolitteracitet

Metod & Urval
Enkätstudie, där vårdpersonal 
under en konferens fick uppge 
vilka kommunikationstekniker 
som använts den senaste veckan 
samt ranka vilka tekniker som 
ansetts vara effektiva.

Läkare (99), sjuksköterskor (87), 
farmaceuter (121). 

Land: USA

Bivariat analys med chi-square 
test användes för att utläsa 
skillnaderna i proportionerna 
gällande använding av de olika 
teknikerna uppdelat på 
yrkeskategorier. 

SPSS användes för analys.

Resultat
Av sjuksköterskorna var den 
mest använda tekniken förenklat 
språk (n=83; 95,3%), den näst 
mest använda tekniken var 
utdelning av skriftligt material 
(n=72;82,4%). Teach-back 
användes ofta (n=53;60,5%).  
Generellt ansedda effektiva 
tekniker bland vårdpersonal var 
förenklat språk (n=221;96,1%) 
och användandet av teach back 
(n=207;92,8%). Minst effektivt 
ansågs vara utdelning av skriftligt
material (n=153;73,6%).

Bevisvärde= Medel

Författare 
Sharifirad, G., Mostafavi, F., 
Reisi., M., Mahaki B., 
Javadzade H., Heydarabadi, A. 
B., Esfahani M N.

Titel

Predictors of Nurses’ intention 
and Behavior in using Health 
literacy Strategies in Patient 
Education Based on the Theory 
of Planned Behavior

Tidskrift
Mater sociomed (2015)

Syfte
Att förutspå faktorer som 
influerar sjuksköterskors 
beteenden gentemot användandet
av HL strategier i 
kommunikation samt 
undervisning av patienter med 
låg HL baserad på TPB (theory 
of planned behaviour). 

Metod & Urval
Deskriptiv tvärsnittsstudie, två 
olika enkäter besvarades. En del 
sammanställde demografisk data 
såsom ålder, kön, civilstatus, 
utbildningsnivå, anställningstyp, 
erfarenhet, organisatorisk 
ställning samt vilken avdelning 
på sjukhuset de tillhörde. Den 
andra delen bestod av frågor 
baserade på theory of planned 
behaviour (TPB) och var 
administrerad för att utse faktorer
som inverkade på sjksköterskors 
villighet och beteende kopplat till
använing av 
hälsolitteracitetsstrategier. 

148 som lägst grundutbildade 
sjuksköterskor. Enkelt 
randomiserat urval bland 
sjuksköterskor på ett sjukhus.

Land: Iran

Enkäterna analyserades med 
SPSS som inkluderade t-test och 
ANOVA för att kontrollera 
signifikanta skillnader. Linjära 
samband mättes med  
regressionsanalys och Pearsons 
korrelationskoefficient.

Resultat
Linjära samband visades  med 
Pearsons korrelationskoefficient 
mellan användning av strategier i
patientundervisningen då upplevd
kontroll var den största 
inverkande faktorn till villigheten
att använda strategier i 
patientundervisningen (r=0,483, 
p<0,001). Upplevd kontroll 
visades även vara största 
inverkande faktorn för 
användning av strategier (r=0,5 
p=0,001). Även i en linjär 
regressionsanalys var upplevd 
kontroll den största inverkande 
faktorn för beteendet att använda 
strategier i patientundervisningen
(β=0,33, p<0,001, t=3,686).

Resultat visar att social ställning 
även är en inverkande faktor för 
användning av strategier då 
följande faktorer visade på 
signifikanta skillnader; 
anställningsform (p=0,02) 
arbetslivserfarenhet (p=0,004) 
samt civilstatus (p=0,023). 
Skillnader visades även mellan 
sjuksköterskor som deltagit i 
fortbildning gällande 
patientundervisning och de som 
inte fått utbildning (p=0,003). 

Bevisvärde=Hög
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Databassökning               Bilaga 2

Databas Sökord Träffar Valda artiklar

Summon
2016-02-20

nursing  AND  health
literacy 

36995 

PubMed

2016-02-20

hälsolitteracitet  AND
kunskap  AND
sjuksköterska  AND
patient 

0

16-02-20 hälsolitteracitet 1

16-02-22 patient  centered  care
AND  patient  education
AND  nursing  AND
health literacy 

10

16-02-22 patient  centered  care
AND  communication
AND  nursing  AND
patient  education  AND
health literacy 

8

16-02-22 patient  centered  care
AND  health  literacy
AND  patient  education
AND nurse 

4

16-02-25 patient  centered  care
AND  nursing  AND
health  literacy  AND
patient  education  AND
communication  AND
counceling 

0

16-03-01 health  literacy  AND
nursing  AND  patient
education  AND
counceling 

12 Health  literacy  and  nurses'
communication  with  type  2  diabetes
patients in primary care settings.
Al Sayah F., Williams B., Pederson J. L.,
Majumdar S. R., Johnson J. A. (2014) 

16-03-01 health  literacy
patientperspective  AND
patient  education  AND
nursing 

8

16-03-01 health  literacy  AND
patient  education  AND
nursing  AND
responsibility 

3
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16-03-01 health  literacy  AND
AND nursing 

68

16-03-01 health  literacy  AND
knowledge AND nursing
AND health care setting 
AND  communication
AND improving 

2

16-03-01 health  literacy  AND
communacations  AND
attitudes AND patients 

337 Nurse  practitioners'  knowledge,
experience,  and intention to  use health
literacy strategies in clinical practice.
Cafiero M. (2013) 

16-03-01 health  literacy  AND
nursing  AND
communication 

892

16-03-01 patient  education  AND
nursing  AND  health
literacy AND improving 

24 Knowledge of limited health literacy at
an academic health center.
Jukkala  A.,  Deupree  J.  P.,  Graham  S.
(2009) 

health  literacy  AND
health information AND
nursing

615

Cinahl

16-03-02

patient  education  AND
nursing  AND  health
literacy 

1113

16-03-02 nursing  AND
communication  AND
health literacy 

129

16-03-02 health  literacy  AND
health information AND
nursing 

363
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