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e-helsekompetanse

eHealth Literacy



8

E-helse
E-helse blir definert som bruk av informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi (IKT) for å betre effektivitet, 
kvalitet og sikkerheit i helse- og omsorgssektoren.

(Direktoratet for e-helse, 2019)
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Literacy
Literacy forstås som tilgangskompetanse til skrift, tekst og
kultur, og er forutsetning for læring

Literacy er et begrep som i løpet av de siste 5–10 årene har blitt tatt 
i bruk på norsk uten oversettelse. Ordet rommer flere betydninger
samtidig. Det gjelder både lesing og skriving, det gjelder mestring
av skriftspråket, og det gjelder kulturelle praksiser der skriftlige
tekster inngår og blir brukt.

Forskergruppe for literacy og læring, Universitetet i Stavanger,17.01.2017 
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Konstruktivisme 

Jean Piaget: 
Kunnskap oppstår 
gjennom 
menneskers 
aktiviteter, og 
konstrueres aktivt 
av individet som 
erfarer omgivelsene. 

Metode: 
observasjon og 
intervju (europeiske 
barn) 

 

Behaviorisme 

Pavlov: Klassisk 
betinging (u/betinget 
stimulus, u/betinget 
respons) 

Skinner: -Operant/ 
instrumentell betinging 
(ingen naturlige 
reflekser) 

Metode: 
laboratorieeksperieme
nt 

 

 

Læringsteorier+
Nevrovitenskapelige 
perspektiv 

Biologiske grunnlag for 
læring. Hjernens deler og 
funksjoner. Hva skjer i 
hjernen ved dysleksi, 
ADHD 
osv.Arbeidsminnet. 

Oppøve hjernen med 
repetisjoner 

Metoder: scanning 
(fMRI, PET)  

 

Kognitivisme 

Noam Chomsky- fase 
1 1950-tallet 

Menneskelig tenkning, 
system av regler som 
ligger til grunn for 
adferden.  

Begreper insp IT og 
kunstig intelligens 

Noam Chomsky- fase 
2- 1980-tallet  

Hjernens plastisitet, og 
dens mekanismer som 
skaper av regler 

 

Pragmatisme 

John Dewey  

Kunnskap har både 
teoretiske og praktiske 
komponenter 

Erfaringsbasert læring 
“Learning by doing” 

“Inquiery”/undersøkel
se (teste og undersøke 
problem) 

Viktig å lære 
metodene og 
systematikken for å 
løse problem  

 

 

Sosiokulturelle perspektiv 

L Vygotskij, M Bakhtin  

Mennesket sosialt, kulturelt 
og historisk. Kollektive 
/sosiale minner og 
kunnskap 

Menneskers evner til å 
utvikle og bruke fysiske og 
mentale redskaper 
(teknologier og språk) 

Språk er et semiotisk 
system av tegn 

Sosialisering inn i  kulturen 
gjennom kommunikasjon 

 

Konnektivisme 

George Siemens  

Læring i nettverk 

Individet skaper 
personlige 
læringsnettverk 

Lærerens rolle endres 

Kunnskap er ikke bare 
det man har i hodet, 
men det man har 
kapasitet til å finne ut 
gjennom personlige 
nettverk 

 

(Saljö, 2016)
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Ulike typer literacy/ kompetanse

Grunnleggende Gaming Helse

Digital Vitenskapelig Koding- og
datavitenskap

Media Informasjon Nyheter

Visuell Finansiell E@sk

Data Medborgerskap Kultur
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eHealth literacy Lily 
model, (Norman & 
Skinner, 2006)
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Begrep
“eHealth literacy is defined as the ability to seek, find, 
understand, and appraise health information from electronic 
sources and apply the knowledge gained to addressing or 
solving a health problem.”

Norman CD, Skinner HA. (2006)
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eHealth
Literacy
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Mål med artikkelen
• å analysere “state of the art” for e-helsekompetanseforskning
• å finne kunnskapshull med hensyn til forskning
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Metode

Forskningssamarbeid med „Digital Health Literacy“
Litteraturgjennomgang: 

PubMed, Web of Science, Cochrane, Scopus: key words „eHealth AND 
literacy“ und „digital AND health AND literacy“  Juli/August 2016

Orientation on PRISMA für Systematic Reviews (Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-Analysis) but NO Quality Assessment of Paper

Innspill fra kollegaer i diskursfellesskapet
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“State of the art”, noen funn

Mye forskning om e-helsekompetanse internasjonalt, men 
mange bruker andre betegnelser

• Internet health literacy, e-literacy, digital health literacy
• Kombinasjon av ulike typer literacy, inkludert online 

health literacy, digital literacy og health literacy 
• Ofte bruk av termen “health literacy” når man refererer

til e-helsekompetanse
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“State of the art”, noen funn 2
De fleste artiklene om e-helsekompetanse

– er pasient/borger/brukerorientert, og setter ikke e-
helsekompetanse i en større kontekst

– mangler teoretisk forankring
– fokuserer på målinger
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“State of the art”, noen funn 3

Det finnes noen initiativer for å øke e-helsekompetansen
hos potensielle brukere, men

- primært for eldre
- treningsprogram
- mangler kobling til utviklingen av teknologiene
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Begrepsutvikling
"E-helsekompetanse inkluderer dynamiske og 
kontekstspesifikke individuelle og sosiale faktorer, samt 
teknologiske begrensninger, ved bruk av digitale teknologier for 
å søke, tilegne seg, forstå, vurdere, kommunisere, anvende og
lage helseinformasjon i alle sammenhenger av helsetjenesten, 
med mål om å opprettholde eller forbedre livskvaliteten 
gjennom hele levetiden. ”

Min oversettelse av definisjonen av eHealth Literacy fra Griebel, Enwald, Gilstad, Pohl, J Moreland & Sedlmayr (2017)
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Metoder for å vurdere e-helsekompetanse
eHealth Literacy Scale (eHEALS) (2006)
• selvrapportering av egne ferdigheter ved bruk av

informasjonsteknologi for helse
• kognitivistisk syn på læring, ikke sosiokulturelt
• mangler fokus på kontekst
• ikke egnet for å få nyansert kunnskap om kompleksiteten ved

digitale samfunnet som omgir brukerne i hverdagen

+++ (se neste slide) 
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eHLQ inkluderer kontekstsensitivitet, og er konseptuelt gjennomarbeidet
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Kunnskapshull i forskningen
• Litteratur om e-helsekompetanse er for det meste fokusert på 

måling, og ikke teoretisk bakgrunn eller implikasjoner for tredjepart
• En gullstandard for vurdering av e-helsekompetanse mangler
• Medisinsk fagpersonell nevnes i liten grad ifm målingene og 

definisjonene av e-helsekompetanse
• Interaktive og mobile e-helsetjenester er vanligvis ikke inkludert i e-

helsekompetanseforskning
• e-helsekompetanse er ikke den eneste barrieren for bruk av e-helse
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Heidi Gilstad Arild Faxvaag Pieter Toussaint Berit J. Brattheim             Martha Skogen       Cathrin Brøndbo Larsen

Mål:  Å understøtte digital kommunikasjon mellom helsearbeider og pasient
• Å utvikle kunnskap og metoder for å vurdere helsepersonells praksis når det gjelder bruk 

av digitale verktøy i kommunikasjon med pasientene.
• Å utvikle kunnskap og metoder for å evaluere pasienters e-helsekyndighet (eHealth

literacy).
• Å utvikle et kunnskapsbasert digitalt undervisningsopplegg i smart digital 

helsekommunikasjon.

Pågående FOU-prosjekt
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Diskusjon og konklusjon
• En god del forskning på e-helsekompetanse internasjonalt
• Viktig med kunnskapsbasert definisjon
• Behov for gode metoder for vurdering, ikke bare måling
• Behov for mer fokus på helsepersonell, samt flere 

pasient/bruker-kategorier
• Behov for bedre sammenheng mellom vurdert e-

helsekompetanse og utvikling av teknologiske løsninger



30

Referanser
Griebel L, Enwald H, Gilstad H, Pohl AL, Moreland J, Sedlmayr M. (2017) eHealth literacy research – Quo vadis? Inform 
Health Soc Care, published online first, Oct 18:1-16. 
Eysenbach G. What is e-health? Journal of medical Internet research. (2001);3(2):e20.
Programme for the International Assessment of Adult Competencies PIAAC (2011)
Definition and Selection of Competencies DeSeCo (2005)
Säljö, R (2016): Læring - en introduksjon til perspektiver og metaforer, Cappelen Damm, Oslo.
Norman CD, Skinner HA. (2006) eHealth Literacy: Essential skills for consumer health in a networked world. J Med Internet 
Res. Apr-Jun; 8(2): e9. 
Bodie GD, Dutta MJ. Understanding health literacy for strategic health marketing: eHealth literacy, health disparities, and the 
digital divide. Health Mark Q (2008);25(1-2):175-203. 
Norman CD. eHealth literacy 2.0: Problems and opportunities with an evolving concept. J Med Internet Res. (2011) Oct-Dec; 
13(4): 
Bautista JR (2015) From Solving A Health Problem To Achieving Quality Of life: Redefining eHealth literacy. Journal Of 
Literacy And Technology
Chan CV, Kaufman DR. (2011) A framework for characterizing eHealth literacy demands and barriers. J Med Internet Res.
Gilstad H (2014): Toward a comprehensive model of eHealth literacy. CEUR Workshop Proceedings.
Kayser L, Kushniruk A, Osborne RH, Norgaard O, Turner P. (2015) Enhancing The Effectiveness Of Consumer-Focused 
Health Information Technology Systems Through eHealth Literacy: A Framework for Understanding Users' Needs. JMIR 
Human factors. 
Norgaard O, Furstrand D Klokker L, Karnoe A, Batterham R, Kayser L. (2015): The e-health Literacy framework: A 
conceptual framework for characterizing e-health users and their interaction with e-health systems. Knowledge Management 
and e-Learning.;7(4):522.
Direktoratet for e-helse: https://ehelse.no/om-oss/om-direktoratet-for-e-helse#Om%20e-helse


