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Historien: Begynte for meg i 1999
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Scientific
literacy 

Naturvitenskapelig 
allmenndannelse

Health
literacy

?

Helsefremmende 
allmenndannelse ?

Kunne det være 
noe i dette?

Nutbeam, D. (1999). Literacies across the lifespan: Health literacy. Literacy and Numeracy 
studies, 9(2), 47.



Health literacy-video
http://www.youtube.com/watch?v=BgTuD7l7LG8
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Språkrådet (2018-2019):
Health literacy = 

helsekompetanse



Health literacy (HL) – helsekompetanse -
definisjoner
• Personlige, kognitive og sosiale ferdigheter som er avgjørende for 

enkeltindividets evne til å få tilgang til, forstå og anvende helseinformasjon 
for å fremme og ivareta god helse " (Nutbeam, 2000, Pettersen, 2003)

• Helsekompetanse er forbundet med leseferdighet og innebærer også 
kunnskap, motivasjon og kompetanse til få tilgang til, forstå, vurdere og 
anvende helseinformasjon for å kunne ta beslutninger i hverdagen om bruk 
av helsetjenester, hvordan forebygge sykdommer og ta helsefremmende 
valg for å opprettholde eller forbedre ens livskvalitet gjennom livsløpet. 
(Sørensen et al. 2012; Pettersen, 2019 - upublisert oversettelse fra engelsk 
til norsk)
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Konseptuell model for nivåer av 
HL

Tredje dimensjon: 

Critical Health literacy (C-HL)

Å kunne kritisk evaluere og fornuftig anvende helseinformasjon man mottar

Andre dimensjon: 

Interactive Health literacy (I-HL)

Å ha kommunikasjons-ferdigheter til å kunne formidle og diskutere sitt helseanliggende med helsepersonell, samt å selv 
kunne oppsøke kilder til helseinformasjon. Nivået inkluderer også at man kjenner til hvordan man kan anvende ulike instanser 
i helsevesenet. 

Første dimensjon: 

Functional Health literacy (F-HL)

Å ha ferdigheter til å kunne forstå instrukser i skriftlig og muntlig gitt helseinformasjon. Forståelse av innholdet krever også
basal kunnskap om menneskekroppens oppbygning og funksjoner.
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I II III IV

Finne Forstå Vurdere Bruke

a) Behandling
og pleie

Evne til å skaffe seg 
tilgang til informasjon om 
medisinske og kliniske 
anliggende

Evne til å forstå 
medisinsk informasjon 
og dens betydning

Evne til å tolke og vurdere
medisinsk informasjon

Evne til å ta informerte
beslutninger vedrørende 
medisinske problemer

b) Sykdoms-
forebyggelse

Evne til å få tilgang til 
informasjon om 
risikofaktorer for helse

Evne til å forstå 
informasjon om 
risikofaktorer og dens 
betydning for helse

Evne til å tolke og vurdere 
informasjon om 
risikofaktorer for helse

Evne til å ta informerte
beslutninger vedrørende 
risikofaktorer for helse

c) Helse-
fremming

Evne til å oppdatere seg på
hva som er helse-
determinanter i sitt sosiale 
og fysiske miljø

Evne til å forstå 
informasjon om
helsedeterminanter i 
sitt sosiale og fysisk 
miljø og deres 
betydning

Evne til å tolke og vurdere
informasjon om helse-
determinanter i sitt sosiale 
og fysisk miljø

Evne til å ta informerte
beslutninger vedrørende 
helsedeterminanter i sitt 
sosiale og fysisk miljø

Empirisk basert teori og modell: 
Health literacy i ulike sammenhenger –

Sørensen et al. (2012) og Pettersen & Jenum (2014) 



Hva skjedde angående HL i 2009-2012 ute i 
Europa?
• Den danske PhD-studenten Kristine Sørensen lagde i lag med EU-

consortium for Health literacy (University of Maastricht, Nederland) 
et spørreskjema for måling av befolkningens HL, kalt HLS-EUQ47

• Sørensen et al. (2012) publiserte resultater for HL på befolkningsnivå i 
8 EU-land N = 1000 respondenter i hvert land (mange sentrale land 
deltok dessverre ikke)

• Jeg var tilstede i Brussels under resultatpresentasjonen i november 
2012

• Det ble påstått at 47 % av N = 8000 hadde lav HL
• Mottok HLS-EUQ47 fra Kristine Sørensen 
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I Norge i 2013-2018

• PhD-kandidat og sykepleier Hanne Søberg Finbråten gjennomfører 
spørreundersøkelsen HLS-EUQ47 i Norge med N =1000 respondenter

• Hun rapporterer i sin doktoravhandling at HLS-EUQ47 har store 
validitetssvakheter (målt med Raschanalyse i lag med biveileder 1.am. Øystein 
Guttersrud, UiO- nå NOKUT/OsloMet)

• Helsedirektoratet i Norge ber meg om å lede norsk deltakelse i EU/WHO-Europa 
sin oppfølgingsstudie om befolkningens HL – 10 år etter – nå kalt HLS19

• Foruten Helsedirektoratet, med seniorrådgiver Christopher Le, innlemmes og 
1.am. Hanne Søberg Finbråten og 1.am. Øystein Guttersrud i lag med 
undertegnede i den nasjonale forskergruppen som skal gjennomføre HLS19 som 
befolkningsstudium her i landet, med oppstart november 2019.

• Den nasjonale forskergruppen er koblet til den internasjonale ledergruppen for 
hele studien, som er plassert i Østerrike (M-PHOL).  
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Ved HV, OsloMet i 2019

• Helsedirektorat inngår kontrakt med HV, OsloMet om at vi skal ha 
førsteretten til forskning og publikasjoner på norske og internasjonalt 
innsamlede data for HLS19

• Kan gi flere kommende phd-studier, forskningsartikler for våre VIP-
ansatte, samt veiledete masteroppgaver. 

• Vår norske variant av spørreskjemaet HLS19 (pluss korrelater, og flere 
tilleggskonstrukter) kan brukes til forskning på spesifikke målgrupper i 
Norge 
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Fra HLS-EUQ47 til HLS19: flere nye items og 
adferdsmessige psykologiske pregete variabler (eller 
konstrukter) som kan være assosiert med HL

HLS19 består maksimalt av:
A. Alle 47 spørsmålene om HL fra det opprinnelige HLS-EUQ47 – dog 

noe ordlydsraffinert

B. Korrelater (bakgrunnsvariabler)

C. Fem «Optional packages» of attitude and behavioral constructs for 
internasjonale sammenligninger 

D. Spesifikt norske tilleggsvariabler ønsket av Hdir og HOD og 
begrunnet med bakgrunn i vitenskapelig litteratur 
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Grundige oversettelser og 
tilpasninger av det opprinnelige 
engelske HLS19 er utført
Både fremlengs og baklengst

OUS 7.11.2019 KSP



Hvordan samle data for HLS19?

• Telefonintervju (gallupfolka ringer rundt, leser opp items fra 
spørreskjemaet og telefonmottaker responderer)

• Ca. 20 minutter pr. intervju

• I alt N = 4000 personer fra hele Norge i landsrepresentative strata
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A. HLS-EUQ47
• 47 fordelte Likertskalerte holdningsutsagn (psykometriske) som reflekterer 4 

kompetanser (finne, forstå, kritisk vurdere og bruke) i 3 livssituasjoner/kontekster 
(behandling og pleie, sykdomsforebyggelse og helsefremming)
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I II III IV
Finne Forstå Vurdere Bruke

a) Behandling
og pleie

Evne til å skaffe seg 
tilgang til informasjon om 
medisinske og kliniske 
anliggende

Evne til å forstå 
medisinsk informasjon 
og dens betydning

Evne til å tolke og vurdere
medisinsk informasjon

Evne til å ta informerte
beslutninger vedrørende 
medisinske problemer

b) Sykdoms-
forebyggelse

Evne til å få tilgang til 
informasjon om 
risikofaktorer for helse

Evne til å forstå 
informasjon om 
risikofaktorer og dens 
betydning for helse

Evne til å tolke og vurdere 
informasjon om 
risikofaktorer for helse

Evne til å ta informerte
beslutninger vedrørende 
risikofaktorer for helse

c) Helse-
fremming

Evne til å oppdatere seg på
hva som er helse-
determinanter i sitt sosiale 
og fysiske miljø

Evne til å forstå 
informasjon om
helsedeterminanter i 
sitt sosiale og fysisk 
miljø og deres 
betydning

Evne til å tolke og vurdere
informasjon om helse-
determinanter i sitt sosiale 
og fysisk miljø

Evne til å ta informerte
beslutninger vedrørende 
helsedeterminanter i sitt 
sosiale og fysisk miljø



B. Korrelater (bakgrunnsvariabler)
• Alder
• Kjønn
• Fødeland
• Morsmål
• Opplevelse av egen nåværende helsestatus
• Langvarige sykdommer?
• Utdanning
• Jobbtype
• BMI
• Røyking
• Brukte kilder til helseinformasjon
• Sosialt nettverk/støtte
• Legebesøk
• Sykehusinnleggelse
• Jobbfravær
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C1 «Optional package 1»: Digital health literacy/eHealth literacy

Digital literacy er bevissthet om, holdning og evne hos enkeltpersoner 
til å bruke digitale verktøy fornuftig og ansvarsfullt for å identifisere, få 
tilgang til, administrere, innlemme, evaluere, analysere og lage digitale 
ressurser (tekst, bilde og lyd) i den hensikt å formidle et medieuttrykk 
som i varierende livssituasjoner kommuniserer hensiktsmessig med 
andre og utgjør en konstruktiv sosial handling. 
(ScienceDirect, 2019 – i Pettersen, 2019 sin upubliserte og justerte oversettelse fra engelsk til norsk 25.9. 2019)

Kort og godt: å kunne bruke forskjellige elektroniske kommunikasjons-

kanaler som fokuserer på helse
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Eksempel på items fra HLS19 om C1 «Optional package 1»: Digital health 
literacy/eHealth literacy
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C2 «Optional package 2»: Communication health literacy
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C3 «Optional package 3»: Navigation health literacy
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C4 «Optional package 4»: Vaccination (;attitudes toward)
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C5 «Optional package 5»:Health costs (er ikke et konstrukt, er kun to åpne spørsmål)
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D. Spesifikt nasjonale tilleggs-konstrukter i HLS19

• HSCL-10 (Hopkins Symptom Check List – om opplevelse av angst og 
depresjon)

• HADS (Hopital Anxiety and Depression Scale)
• eHEALS (eHealth Literacy Scale – om personers digitale ferdigheter i å 

forholde seg til helseinformasjon og helsekommunikasjon 
• Helsenorge.no: items utviklet derfra som er ment å reflektere personers 

digitale ferdigheter i å forholde seg til deres former for helseinformasjon, 
kanaler for helsekommunikasjon med helsepersonell og helseregistre.  

• Hvilke kanaler og media for helsekommunikasjon foretrekker personer i 
Norge i dag (personlig, analog versus digital?) 

• Medisinsk avstandstandsoppfølging: en variant av digital health literacy; 
mestrer personer å benytte/tolke digitalt tilgjengelige data om seg selv?
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Sentrale strategier for HLS19 
• Gjennomføre pilottest og item-valideringer (etter Rasch-modell)
• Legge ut ferdig spørreskjema for HLS19 på anbud til gallupbyråer
• Innhente populasjonsdata fra N = 4000 befolkningsrepresentative  strata 

(ferdig innen mars 2020)
• Levere våre nasjonale data til det internasjonale koordineringssenteret i 

Østerrike i løpet av våren 2020 
• Begynne forskning i 2020 på våre nasjonale HLS19-data (phd’er, VIP’er, 

post. doc. og masterstudenter)
• Etter hvert starte komparativ forskning på HLS19-data mellom Norge og 

andre deltakerland
• Bruke vårt nasjonalt utviklede spørreskjema for HLS19 til å forske på 

spesielle målgrupper her i Norge (og eventuelt også i samarbeid med andre 
deltakerland). 
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Mangfoldig info om personers HL versus en kvikk test på 
HL?

Spørreskjema 1
om
HL

HL

Spørreskjema 4
om
HL

Spørreskjema 2
om
HL

Spørreskjema 4
om
HL

Spørreskjema 3
om
HL



HL-teori egner seg utmerket som 
teoretisk bakteppe for 
kvalitative intervjuer 

OUS 7.11.2019 KSP



Bli med i:

Nasjonalt Nettverk for 
Helsekompetanseforskning

Kontakt:  spetters@oslomet.no
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Velkommen til «bords» 
– i fra 2020 og fremover
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