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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Typ 2-diabetes är en allvarlig sjukdom som kan leda till en rad komplikationer och i 

förlängningen förtida död. Förekomsten av typ 2-diabetes ökar vilket är kopplat till 

livsstilsfaktorer. Viktigaste åtgärd för att undvika komplikationer är god 

blodglukoskontroll som kan uppnås med god egenvård, vid behov kombinerat med 

farmakologisk behandling. Egenvården ställer dock höga krav på individen i form av 

beslutsamhet, kunskap och praktiska färdigheter. Sjuksköterskan har en central roll i att 

stödja och utbilda patienten i egenvård genom ett personcentrerat förhållningssätt. 

Hälsolitteracitet bedömer patientens förmåga att ta emot, förstå och använda sig av 

information som är riktad till att förbättra och bevara sin egna hälsa.  
 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur hälsolitteracitet påverkar egenvården hos personer med typ 2-

diabetes. 

 

Metod 

Syftet besvarades genom att utföra en litteraturöversikt, sökningar genomfördes i 

databaserna CINAHL och Pubmed. 15 artiklar inkluderas och analyserades utifrån en 

induktiv ansats. 

 

Resultat 

Fyra generella teman ses i resultatet; ”Hälsolitteracitets direkta samband till egenvård”, 

”Hälsolitteracitets indirekta påverkan på egenvård”, ”Hälsolitteracitets koppling till 

diabeteskunskap” samt ”Omedveten låg följsamhet till egenvård på grund av låg 

hälsolitteracitet”. Sammanställt resultat är tvetydigt dels i hur begreppet definieras och 

bedöms, dels i hur hälsolitteracitet påverkar egenvården vid typ 2-diabetes. 

 

Slutsats 

Hälsolitteracitet kan eventuellt påverka egenvården vid typ 2-diabetes både direkt och 

indirekt, resultatet är dock tvetydigt då inga entydiga direkta samband funnits. Tydligast 

påverkan på egenvården har kunnat ses då hälsolitteracitet verkat indirekt via 

självförmåga. Konsensus saknas för hur hälsolitteracitet definieras och bedöms. Ytterligare 

forskning behövs kring begreppet hälsolitteracitet och dess eventuella effekt på egenvården 

vid typ 2-diabetes. 

 

Nyckelord: Hälsolitteracitet, Egenvård, Typ 2-diabetes 
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INLEDNING 

 

I denna litteraturöversikt beskrivs hur personers hälsolitteracitet kan påverka egenvården 

vid typ 2-diabetes. Detta då en stor del av behandlingen vid typ 2-diabetes utförs 

självständigt av personen. Det gäller dels livsstilsfaktorer som kost och fysisk aktivitet, 

dels medicinsk blodglukoskontroll och fotvård (Socialstyrelsen, 2018). Genom 

egenupplevda erfarenheter, från anhöriga som inte följt de riktlinjer som hälso- och 

sjukvården förmedlat kring egenvård vid typ 2-diabetes, har förbättringsmöjlighet setts i 

kontakten mellan vårdgivare och vårdtagare. Vi ämnar därför undersöka hur begreppet 

hälsolitteracitet påverkar följsamheten i egenvården. 

BAKGRUND 

Typ 2-diabetes 

Diabetes är en allvarlig sjukdom som utan rätt behandling kan leda till en rad 

komplikationer och i förlängningen förtida död, främst på grund av komplikationer 

relaterade till hjärt- och kärlsjukdomar (Socialstyrelsen, 2018). Typ 2-diabetes är den 

diabetesform som ökar kraftigast i världen med Kina och Östeuropa i toppen. Av dem som 

drabbats av diabetes har 80 procent typ 2-diabetes, vilket gör den till den vanligaste formen 

av diabetes i världen (Ericson & Ericson, 2016). I Sverige har cirka 370 000 personer känd 

typ 2-diabetes (Nationella Diabetesregistret, 2018). Samband kan ses mellan ökningen av 

typ 2-diabetes och ökningen av fetma och övervikt. Detta då viktiga bidragande faktorer 

till utvecklandet av typ 2-diabetes är kopplade till livsstil. Det kan bland annat handla om 

olika matvanor eller aktiv/stillasittande livsstil (Kolb & Martin, 2017). Socialstyrelsen har 

tagit fram riktlinjer för diabetesvården i Sverige där en central del är patientutbildning i 

egenvård för att på så sätt ge individen förutsättningar för en god kontroll av de påverkbara 

riskfaktorerna för bibehållet välbefinnande (Socialstyrelsen, 2018). Samtliga riskfaktorer 

är dock inte påverkbara då sjukdomen även visat sig kunna vara ärftlig (Ericson & Ericson, 

2016). Ericson m.fl. (2018) ser att alla individer gynnas av hälsosamma matvanor men att 

individer med hög ärftlig risk gynnas än mer då deras risk att få typ 2-diabetes är högre 

initialt. 

Komplikationer relaterat till typ 2-diabetes 

Akuta komplikationer relaterat till typ 2-diabetes uppstår på grund av antingen hypo- eller 

hyperglykemi. Hypoglykemi innebär att blodglukoshalten är för låg. Detta kan uppstå på 

grund av flera orsaker, för hög dos insulin eller tabletter, försenad måltid, ökad fysisk 

aktivitet med mera. Tidiga tecken på hypoglykemi kan vara svettningar, takykardi och oro. 

Senare kan det leda till medvetandesänkning och slutligen koma som är ett livshotande 

tillstånd. Hyperglykemi innebär motsatsen, det vill säga otillräckligt behandlad diabetes 

med för hög blodglukoshalt. Tidiga tecken på hyperglykemi kan vara ökad diures, trötthet 

och illamående (Ericson & Ericson, 2016). 

 

Efter flera års sjukdom kan allvarliga komplikationer tillkomma. Alla är starkt kopplade 

till blodkärlsskada som orsakas av långvarig hyperglykemi. Hjärt- och kärlsjukdomar, 

försämrad njurfunktion och nedsatt nervfunktion är några utav de vanligaste 

komplikationerna till en diabetessjukdom (Ericson & Ericson, 2016). Zhang, Hu, Yuan och 

Chen (2012) bekräftar risken med förhöjt blodglukosvärde hos patienter med typ 2-

diabetes. De fann att då HbA1c ökade med ca 10 mmol/mol ökade risken för hjärt- och 
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kärlsjukdomar med 15-17 procent och dödligheten till följd av hjärt- och kärlsjukdomar 

med 25 procent. HbA1c är ett värde som visar hur medelblodglukosnivån legat under de 

senaste 3 månaderna. Vilket medför att både sjukvården och patienten kan få en större bild 

av hur glukosvärdet normalt ligger. För patienter med typ 2-diabetes som har ett 

blodglukosvärde som ligger inom gränsvärdet bör detta prov tas två gånger per år. Vid 

ostabilt blodglukosvärde kan provet tas mer regelbundet (American Diabetes Association, 

2018).  

 

Rawshani m.fl. (2018) visar i en nationell svensk studie att patienter med typ 2-diabetes 

som hade samtliga riskfaktorer inom aktuella gränsvärden hade marginell eller ingen ökad 

risk för hjärt- kärlsjukdom, stroke eller ökad dödlighet. Samtidigt såg de ett tydligt 

samband hos framförallt unga individer, ju fler riskfaktorer över aktuella gränsvärden 

desto högre risk för hjärt- kärlsjukdomar. Vilket enligt Rawshani m.fl. (2018) visade på 

vikten av tidiga insatser för att behandla aktuella riskfaktorer. Viktigaste åtgärden för att 

minska risken för sena komplikationer är god blodglukoskontroll som kan uppnås med god 

egenvård, kombinerat vid behov med farmakologisk behandling (Ericson & Ericson, 

2016).  

Egenvård 

Dorothea Orem beskriver egenvård som ett inlärt beteende där kunskap och olika förmågor 

krävs för att en fungerande egenvård ska kunna upprätthållas. Vidare förklarar hon 

egenvården som ett mänskligt beteende där individen själv tar initiativet till, samt utför 

uppgifter som behöver göras för att upprätthålla en god fysisk och psykisk hälsa. Det 

handlar om individens förståelse inför nutida och framtida behov, för att kunna möta dessa, 

och på så vis kunna ta hand om sig själv. Det gäller även att individen på daglig basis, eller 

mer sällan, måste anpassa sin livsstil för den vård som behöver utföras. Individens förmåga 

att se samband mellan olika faktorer, exempelvis hur daglig aktivitet och kost påverkar 

insulinbehovet vid en diabetessjukdom, är avgörande för att egenvård ska kunna utföras 

(Orem, 2003). 

 

Denyes, Orem och Bekel (2001) delar in egenvårdsprocessen i tre olika steg. Det första 

steget är förmågan att se sitt egenvårdsbehov, detta för att sedan i steg två kunna avgöra 

vad som behöver utföras för att möta behovet. För att slutligen i steg tre utföra sin 

egenvård, det vill säga praktiskt genomföra det man planerat. 

Egenvård vid typ 2-diabetes 

Enligt Ericson och Ericson (2016) handlar egenvården vid diabetes först och främst om att 

upprätthålla en jämn blodsockernivå så nära normalvärde som möjligt. Detta för att 

förebygga de olika komplikationer som kan uppstå vid hyper-/hypoglykemi. Här är kosten 

en viktig del av egenvården, detta då denna patientgrupp ofta har problem med övervikt 

något som i sig ökar risken för ateroskleros. För denna patientgrupp innebär detta att 

kosten behöver anpassas och bli mer fettsnål, fiberrik samt innehålla rätt typ av 

kolhydrater. Fysisk aktivitet rekommenderas även till dessa patienter. Vid fysisk aktivitet 

stimuleras bland annat musklernas glukosupptag, vilket vid typ 2-diabetes gör att 

glukosbalansen i blodet förbättras. Blodcirkulationen blir bättre och eventuellt högt 

blodtryck sänks vilket minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Den fysiska aktiviteten 

behöver inte vara högintensiv utan det kan handla om att ta trapporna istället för hissen, att 

cykla till jobbet eller att gå och simma någon gång i veckan (Ericson och Ericson, 2016). 

Medicinering är också enligt Davies m.fl. (2018) en viktig del i egenvården för att sänka 

blodglukosnivån och förhindra hyperglykemi. Som förstahandsval används oftast 

metformin som behandling vid typ 2-diabetes, detta då metformin har visat sig vara säker 
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för patienterna med få biverkningar. Dessutom har metformin visat sig vara en utav de mer 

kostnadseffektiva medicinerna. 

 

Efter flera år med typ 2-diabetes kan insulinbehandling bli aktuellt, detta då typ 2-diabetes 

ofta leder till minskad insulinproduktion (Davies et.al., 2018). Enligt American Diabetes 

Association (2018) behövs egenkontroll av blodglukosnivån utföras vid insulinbehandling. 

På så sätt kan man undvika hypoglykemier, men även bättre hålla koll på blodglukosnivån 

och på så vis medicinera utefter den. Egenkontroll av blodglukosnivån kan ske bland annat 

innan och efter måltid, vid misstänkt låg eller hög blodglukosnivån eller innan uppgifter 

som kräver koncentration, såsom exempelvis bilkörning. Eva m.fl. (2018) bekräftar vikten 

av att dagligen göra rätt val kring kost och motion, men även kring blodglukosmätning och 

medicinering. Vidare att egenvården ställer höga krav på individen, i form av 

beslutsamhet, kunskap och praktiska färdigheter för att uppnå god blodglukoskontroll. 

 

Ett annat område som enligt Ericson och Ericson (2016) också hamnar under egenvård för 

denna patientgrupp är fotvård. Detta för att nedsatt känsel och dålig perifer blodcirkulation 

är en vanlig komplikation som gör att det lätt uppstår svårläkta sår på fötterna. Egenvården 

består av dagliga inspektioner av fötterna, fotgymnastik för att förbättra cirkulationen samt 

användandet av rätt skor.  

 

HbA1c är ett värde som kan användas som markering för hur bra egenvården sköts av 

patienten. Socialstyrelsens utvärdering av diabetesvården visar på, när det gäller typ 2-

diabetes, att 42-57 procent av patientgruppen, beroende på region når socialstyrelsens 

uppsatta mål gällande HbA1c om ett värde under 52 mmol/mol. Utvärderingen visade även 

på att en större andel män än kvinnor, med typ 2-diabetes, inte uppnår de uppsatta målen 

(Socialstyrelsen, 2015). Vid Socialstyrelsens senaste uppföljning följs endast HbA1c över 

70 mmol/mol upp. Då hade 11 procent av patienterna med typ 2-diabetes vid 

uppföljningen ett HbA1c värde över 70 mmol/mol, vilket kraftigt ökar risken för senare 

komplikationer (Socialstyrelsen, 2017).  

Personcentrerat förhållningssätt vid stödjandet av egenvård 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver tydligt vikten av att utgå från ett 

personcentrerat förhållningssätt i varje patientmöte. Personcentrerad vård karakteriseras av 

ett partnerskap mellan vårdgivare och vårdtagare. Där varje patient ses som unik med 

individuella behov, värderingar och resurser. För att på så sätt skapa förutsättningar för hur 

hälsan skall kunna främjas för varje enskild patient. Vidare skall sjuksköterskan besitta 

förmåga att möta skilda behov och kunskaper och utifrån dialog med patient och 

närstående forma pedagogiska utbildningsinsatser. 

 

Runesson och Hansson Scherman (2009) menar att för att en patient skall lära sig att se på 

ett problem på ett nytt sätt så måste man ta hänsyn till patientens erfarenheter och synsätt 

som redan existerar. Utgångspunkten vid kommunikation är ofta att andra förstår saker på 

samma sätt som vi själva. I en undervisningssituation kan ett sådant förhållningssätt leda 

till att delar av det budskap man vill förmedla inte når patienten. Utgångspunkten bör 

istället vara ett förhållningssätt som innebär att vi inte ser saken på samma sätt. Det 

innebär att man i grunden måste ha ett äkta intresse för patientens syn på sin situation 

(Runesson & Hansson Scherman, 2009). 

 

I en intervjustudie där sjuksköterskors perspektiv på egenvård vid kronisk sjukdom och 

sjuksköterskans roll belyses kommer flera vinklar av egenvården fram (Been-Dahmen et 
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al., 2015). Vikten av ett personcentrerat arbetssätt lyfts, men synen på hur arbetet utförs ser 

olika ut. Vissa menade att egenvården handlade om följsamhet till medicinering och 

behandlingsråd, andra såg det som patientens förmåga till att läsa av och tolka sina egna 

sjukdomsrelaterade symtom. Somliga menade att god egenvård var kopplat till förmåga att 

anpassa sitt dagliga liv till det långvariga sjukdomstillståndet, med mer fokus på de 

psykosociala problem som kan uppstå. Studien visar att olika syner på egenvården 

medförde olika arbetssätt. Många sjuksköterskor la stort fokus på att utbilda patienterna i 

medicinhanteringen eller i förmåga att hantera olika medicinska redskap. Bara ett fåtal 

sjuksköterskor fokuserade på att stödja patienterna i de psykosociala aspekterna av 

sjukdomen. Trots att många ansåg att ett personcentrerat förhållningssätt var viktigt, var 

det många sjuksköterskor som ej tog in patienternas syn på hur vården skulle utföras utan 

gav råd utifrån sin egen expertis.  

Hälsolitteracitet 

Flera olika tolkningar finns kring begreppet hälsolitteracitet och dess betydelse vilket 

belyser begreppets komplexitet. Begreppet myntades första gången redan 1974 men har 

utvecklats och analyserats mycket de senaste årtiondena. Forskning har visat att låg 

hälsolitteracitet påverkar hälsan negativt vid flera kroniska sjukdomar, samtidigt som 

förbättrad hälsolitteracitet visat på förbättrad hälsa och minskade kostnader (Shum, 

Poureslami, Doyle-Waters, & FitzGerald, 2016).  

 

Mårtensson och Hensing (2012) finner två olika huvudinriktningar i sin analys av 

begreppet, en som beskriver hälsolitteracitet som ett fenomen där grundläggande kunskap i 

läsning, skrivning och räkning är av vikt. Detta för att kunna ha förmåga till att förstå den 

information som sjukvården ger samt agera utefter den. Samt en andra inriktning där 

begreppet problematiseras mer. Där, förutom de grundläggande förmågorna, även förmåga 

till kritiskt tänkande, tolkning av information samt förmåga till kommunikation och 

problemformulering kring sin sjukdom är av vikt. De stora skillnaderna i förklaringen av 

begreppet hälsolitteracitet ligger enligt Mårtensson och Hensing (2012) i synen på hur 

patienters hälsolitteracitet kan förändras. De beskriver hur den mer vida tolkningen av 

begreppet tyder på att hälsolitteracitet är något mer dynamiskt. Att hälsolitteracitet kan 

förändras utifrån patientens mående, kulturella bakgrund samt den omgivande miljön. Till 

skillnad från hur den mer grundläggande förklaringen ser hälsolitteracitet som mer 

permanent och svårföränderlig. Denna förklaring av begreppet tar även upp vilka 

patientgrupper som står i störst risk för att utveckla sämre hälsolitteracitet. Hit räknas 

äldre, låginkomsttagare eller arbetslösa, samt invandrare som inte pratar samma språk som 

vårdgivarna. De som beskriver begreppet mer komplext finner inte att detta samband är så 

tydligt. Världshälsoorganisationens (WHO) definition av hälsolitteracitet har likheter med 

båda tolkningarna. Definitionen beskriver hälsolitteracitet som individens förmåga till att 

ta emot, förstå och använda sig av information som är riktad till att förbättra och bevara sin 

egna hälsa (Nutbeam,1998). 

 

Sørensen m.fl. (2012) finner vid en systematisk litteraturöversikt 19 artiklar som fokuserar 

på att definiera hälsolitteracitet och finner sjutton olika definitioner. Utifrån dessa 

konstruerar de en definition som sammanfattar begreppets olika dimensioner: 

Hälsolitteracitet är kopplat till läskunnighet, personers kunskap, motivation och kompetens 

att tillgodogöra, förstå, värdera och tillämpa hälsoinformation. Detta för att göra 

bedömningar och fatta beslut rörande vård, sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande 

åtgärder för att bevara och stärka sin livskvalitet under livet.  
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Vidare undersöker Sørensen m.fl. (2012) olika förklaringsmodeller för hälsolitteracitet och 

finner totalt tolv olika. Vad som är tydligt är att samtliga utgår från att hälsolitteracitet är 

ett vidare begrepp än bara läs- och räkneförmåga. Med utgångspunkt i befintliga modeller 

presenterar de en integrerad modell som fångar de centrala delarna av hälsolitteracitet i 

fyra dimensioner: Tillgodogöra (Access), som syftar till förmågan att söka, finna och 

erhålla hälsoinformation. Förstå (Understand) som innefattar förmågan förstå erhållen 

hälsoinformation. Värdera (Appraise), som inbegriper förmågan att tolka, filtrera, bedöma 

hälsoinformation. Samt Tillämpa (Apply), som omfattar förmågan att kommunicera och 

använda informationen för att fatta beslut för att bevara och förbättra hälsan. 

Att mäta hälsolitteracitet 

Utifrån de olika tolkningar som finns av hälsolitteracitet finns inte heller samförstånd inom 

forskningen hur hälsolitteracitet skall bedömas (Altin, Finke, Kautz-Freimuth, & Stock, 

2014; Liu et al., 2018; Shum et al., 2016). Altin m.fl. (2014) finner tre huvudinriktningar 

för mätinstrumenten; objektiva, subjektiva alternativt en kombination av objektiva och 

subjektiva frågor. Vidare ser de en trend med att nyare mätinstrument för att bedöma 

hälsolitteracitet i allt större utsträckning innefattar subjektiva självrapporterade 

upplevelser. För att på så sätt bättre fånga fler dimensioner av begreppet. Utvecklingen mot 

att mäta hälsolitteracitet subjektivt bekräftas av Liu m.fl. (2018). Trots en trend mot 

subjektiva mätmetoder är de tre vanligaste metoderna att mäta hälsolitteracitet objektiva. 

De bedömer alla tre endast läs- och eller räkneförmåga objektivt och på så sätt begränsas 

förståelsen av hur den vida definitionen hälsolitteracitet påverkar individer enligt Shum 

m.fl. (2016). 

Hälsolitteracitet och följsamhet i egenvården hos patienter med typ 2-diabetes 

Fransen, von Wagner, & Essink-Bot (2012) undersöker, i en systematisk litteraturöversikt, 

sambandet mellan hälsolitteracitet och egenvård vid typ 2-diabetes hos patienter med låg 

bedömd hälsolitteracitet. Genomgången finner ingen entydig koppling mellan 

hälsolitteracitet och egenvård. Dessutom kan graden av egenvård skilja inom olika delar, 

det vill säga att vissa studier såg skillnader i hur hälsolitteracitet påverkade egenvården 

rörande mat, motion, blodglukoskontroll och medicinering. Vad de däremot fann var att 

graden av hälsolitteracitet hade en påverkan på kunskapen om typ 2-diabetes. Fransen m.fl. 

(2012) problematiserar kring resultatet då endast en studie använde ett 

bedömningsinstrument anpassat för diabetes för att skatta hälsolitteracitet (Diabetes 

Numerecy Test, DNT). Vidare utvecklar de behovet av vidare studier då underlaget för 

litteraturöversikten var begränsat.  

 

Al Sayah m.fl (2012) studerar sambandet mellan hälsolitteracitet och utfallet av vården vid 

diabetes i en systematisk litteraturöversikt. Resultatet speglar till stor del Fransen m.fl. 

(2012) då även Al Sayah m.fl. (2012) finner ett samband mellan hälsolitteracitet och 

kunskap kring diabetes. Men samtidigt finner de inte entydigt svar i att hälsolitteracitet 

påverkar hälsoutfallet. Likt Fransen m.fl. (2012) problematiserar Al Sayah m.fl. (2012) 

kring bristen på likhet i hur hälsolitteracitet bedöms. Samt vidare på bristen till hänsyn 

tagen till andra faktorer som kan inverka på resultatet, så som hur länge patienten levt med 

diabetes, självförmåga (Self Efficacy) och diabeteskunskap. Sammanfattningsvis anser de 

att vidare studier bör göras på området då underlaget för slutsatserna inte är entydiga. Eller 

m.fl. (2018) beskriver självförmåga som en persons tilltro till att kunna hantera en 

situation. Tilltron beskrivs som kontextspecifik, det vill säga att en person kan vara 

självsäker inom vissa områden samtidigt visa på osäkerhet inom andra. 
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Protheroe m.fl. (2017) sammanfattar kunskapsläget kring hälsolitteracitet, egenvård och 

förebyggande av diabetes. Patienters kunskap kring diabetes, deras attityder kring 

egenvård samt deras förmåga att utföra densamma tillsammans med livsstilsfaktorer är 

centrala för att upprätthålla en bra blodglukoskontroll. Vidare att hälsolitteracitet är en 

känd faktor som påverkar utfallet av vården vid långvariga sjukdomstillstånd. 

Sammanfattningsvis beskriver de behovet av vidare kunskap för faktorer som påverkar 

resultatet av vården och livskvaliteten hos patienter som har diabetes. 

Problemformulering 

Hos personer med typ 2-diabetes är egenvården en viktig del i det förebyggande arbetet 

mot senare komplikationer. En stor del av personerna med typ 2-diabetes visar dock på 

svårigheter kring att följa de råd som ges av hälso- och sjukvården kring egenvård. Med en 

hög andel som ej möter Socialstyrelsens (2015) uppsatta mål. För att möta målen behövs 

därför ökad kunskap om vad som påverkar egenvården. En faktor som har visat sig kunna 

påverka personers kunskap kring sin sjukdom vid typ 2-diabetes är hälsolitteracitet. 

Osäkerhet finns dock kring hur hälsolitteracitet påverkar själva utförandet av egenvården.  

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur hälsolitteracitet påverkar egenvården hos personer med typ 2-

diabetes. 

METOD 

Val av metod 

För att besvara studiens syfte valdes metoden litteraturöversikt. Enligt Polit och Beck 

(2016) kan en väl genomförd litteraturöversikt leda till nya insikter. Genom en utförlig och 

noggrann analys kan man se samband mellan olika studier och på så sätt kunna dra nya 

slutsatser. Vid en kandidatuppsats är det enligt Friberg (2017) lämpligt att göra en allmän 

litteraturöversikt detta då det inte finns möjlighet resursmässigt att genomföra en 

systematisk litteraturöversikt. För att undvika brister som kunnat uppstå vid en 

litteraturöversikt har författarna strävat efter ett ange ett tydligt syfte, tydliga 

urvalskriterier, strukturerad datainsamling och systematisk dataanalys. I enlighet med 

Forsberg och Wengström (2015) var det även av stor vikt att tillgången till ett 

tillfredsställande antal studier av god kvalitet gick att finna, dessa skulle även lämpa sig till 

att svara på det aktuella syftet. 

Urval 

I denna litteraturöversikt inkluderades endast vetenskapliga artiklar som berörde hur 

hälsolitteracitet påverkar egenvården vid typ 2-diabetes. I enlighet med Friberg (2017) har 

både kvantitativ och kvalitativ forskning inkluderats. Review artiklar exkluderades då 

dessa sammanfattar flera olika artiklar och därmed är en sekundärkälla enligt Polit och 

Beck (2016). Till vår hjälp i urvalsprocessen användes Forsberg och Wengström (2016) 

olika steg, detta för att avgränsa och få ett ändamålsenligt sökresultat. Endast 

orginalartiklar publicerade mellan 2008-2018 samt skrivna på engelska inkluderades. 

Östlundh (2017) rekommenderar avgränsningar kring tid och språk för att endast inkludera 

aktuella artiklar på språk man som granskare behärskar. Endast artiklar som var peer 

reviewed inkluderades för att på så sätt endast erhålla granskade vetenskapliga artiklar av 

god kvalitet. I enlighet med Forsberg och Wengström (2016) har endast studier där etiska 

överväganden gjorts, alternativt godkännande från etisk kommitté erhållits tagits med i 
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studien. Urvalskriterierna utvärderades löpande under arbetets gång, vilket Polit och Beck 

(2016) rekommenderar för att på så bra sätt som möjligt besvara studiens syfte. 

 

Inklusionskriterier som användes i urvalet av artiklar var att deltagarna i studierna var över 

18 år, var diagnostiserade med typ 2-diabetes samt att ett tydligt fokus på hälsolitteracitet 

och egenvård gick att finna. Artiklarna skulle även vara publicerade mellan 2008-2018 och 

vara skrivna på engelska. Exklusionskriterier var inklusion av både typ 1- och 2-diabetes, 

samt ifall syftet med studien var att undersöka typ 2-diabetes tillsammans med andra 

diagnoser såsom njursvikt. De artiklar som utvärderade en specifik insats för att förbättra 

egenvården exkluderades. Detta då fokus låg på hur egenvården kunde förbättras hos de 

med låg hälsolitteracitet, istället för hur egenvården påverkas av hälsolitteracitet. Vidare 

exkluderades artiklar som bedömdes ha låg kvalitet vid analys utifrån Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag (Bilaga A). 

Datainsamling 

För att finna relevanta artiklar på ämnet genomfördes sökningar i databaserna CINAHL 

(Cumulative Index of Nursing and Allied Health) och Pubmed (Public/Publisher 

MEDLINE) i november 2018. CINAHL är en databas som fokuserar på omvårdnad, 

fysioterapi och arbetsterapi. Pubmed innehåller studier kring medicin, omvårdnad och 

odontologi (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Aktuella ämnesord identifierades för att finna relevanta studier i respektive databas. Enligt 

Östlundh (2017) kan man genom att använda ämnesord genomföra mer precisa sökningar 

och på så sätt bidra till ett bättre sökresultat. Forsberg och Wengström (2015) 

rekommenderar användning av booleska termer så som AND och OR. För att begränsa 

sökresultatet till enbart artiklar som berörde samtliga identifierade sökord användes den 

booleska termen AND mellan respektive ämnesord. Därefter vidgades sökresultatet med 

hjälp av den booleska termen OR, för att på så sätt finna fler relevanta artiklar  

Databassökning 

I CINAHL söktes med CINAHL Headings “Self Care”, “Health Literacy” och “Diabetes 

Mellitus, Type 2”. I Pubmed utgick sökningarna från liknande termer men där användes 

definierade MeSH-termer, “Diabetes Mellitus, Type 2”, “Self Care”, “Health literacy”. 

Efter första sökningen genomfördes kompletterande sökningar med avseende på begreppet 

egenvård. “Patient compliance” och “Self Management” identifierades som liknande 

termer som på så sätt kunde utöka sökresultatet. Den utvidgade sökningen i CINAHL gav 

inga fler inkluderade artiklar. Artiklar som funnits i flera sökningar har endast inkluderats 

vid första sökträff. Sammanställning av databassökning, antal lästa abstract och artiklar 

sammanfattade i Tabell 1 på nästa sida. 
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Tabell 1. Sammanställning av databassökning, genomförda november 2018. 

Databas 

Datum 
Begränsningar Sökord Antal 

Träffar 
Antal lästa 

Abstrakt 
Antal lästa 

artiklar 
Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 
 
2018-11-09 

EN 

2008–2018 

Peer review 

(MH "Diabetes Mellitus, 

Type 2") and (MH "Self 

Care") and (MH "Health 

Literacy") 

27 25 14 9 

Pubmed 
 
2018-11-09 

EN 

2008–2018 
((Diabetes Mellitus, Type 

2[MeSH Terms]) AND Self 

Care[MeSH Terms]) AND 

AND Health Literacy[MeSH 

Terms]  

67 67 7 3 

Pubmed 

 

2018-11-19 

EN 

2008–2018 
((diabetes mellitus, type 

2[MeSH Terms]) AND 

health literacy[MeSH 

Terms]) AND (((patient 

compliance[MeSH Terms]) 

OR self management[MeSH 

Terms]) OR self care[MeSH 

Terms])  

79 12 2 1 

Totalt   173 104 23 13 

 

Manuell sökning 

I enlighet med Forsbergs och Wengström (2015) kompletterades databassökning med en 

manuell sökning. Detta genom att använda funktionen ”liknande artiklar” i CINAHL då 

artiklar som passade syftet bra hittats. Den manuella sökningen resulterade i 3 lästa 

artiklar, varav 2 inkluderades (Chahardah-Cherik, Gheibizadeh, Jahani & Cheraghian, 

2017; Ishikawa & Yano, 2011), totalt inkluderades 15 artiklar. 

Databearbetning 

Initialt lästes samtliga abstrakt för de sökningar som berörde samtliga sökkriterier: typ 2-

diabetes, egenvård och hälsolitteracitet. Detta för att få ett helhetsperspektiv för området 

liksom Friberg (2017) beskriver. Samtliga artiklars sammanfattningar lästes först 

individuellt och delades in i tre kategorier; inkludera, exkludera och tveksam. Därefter 

diskuterades de olika artiklarna som framkommit i den individuella genomgången. Utifrån 

detta valdes relevanta artiklar för studiens syfte och lästes i sin helhet. Vid bearbetning 

användes Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag modifierad utifrån Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) för att på så vis 

avgöra de inkluderade artiklarnas kvalitet, se Bilaga A. 

Dataanalys 

Forsberg och Wengström (2016) menar att en innehållsanalys bör utföras systematiskt och 

leda fram till att olika mönster och teman identifieras. Således har dataanalysen av de 

kvalitativa artiklarna utgått ifrån att identifiera meningsbärande enheter och finna centrala 

teman. Detta för att få en djupare förståelse för innebörden av texten för att sedan kunna 

integrera dessa i en förklaringsmodell. Vid analys av de kvantitativa artiklarna har fokus 

varit att systematisk kategorisera centrala fynd. Genom att analysera utifrån en induktiv 

ansats kan även kategorier och mönster som ej var tydliga innan uppdagas.  
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Efter analys av de inkluderade artiklarna sammanställdes de i en matris som sammanfattar 

författare, år, land, Titel, Syfte, Metod, Deltagare, Resultat, och av oss bedömd 

klassificering och kvalitet utifrån bedömningsunderlag (Bilaga B).  

Forskningsetiska överväganden 

I denna studie har etiska överväganden gjorts löpande under arbetets gång. Artiklarna som 

använts har alla granskats för att de ska möta de forskningsetiska krav som finns i enlighet 

med Helsingforsdeklarationen (2013). Det gäller bland annat att undersöka att människor 

ej utnyttjats eller skadats och att informerat samtycke använts, för att nämna några utav 

kraven. Då övervägande del av informationen till denna studie har varit på engelska har 

även etiskt övervägande tagits vid översättning och tolkning av texterna. Detta för att, 

enligt Kjellström (2017), motverka att felaktiga tolkningar ska uppkomma och för att se till 

att egna åsikter ej ska styra studien.  

 

I enlighet med Helgesson (2006) har arbetet strävat efter att hålla en god forskningsetik, 

vilket innebär att inte använda någon form av plagiering, fabricering eller förvanskning. 

Referering har skett konsekvent enligt APA (The American Psychological Association) för 

att på så sätt visa originalkälla.  

RESULTAT 

 

Resultatet består av 15 vetenskapliga artiklar, 13 kvantitativa och 2 kvalitativa. Samtliga 

berör hur hälsolitteracitet påverkar egenvården vid typ 2-diabetes. Fyra generella teman 

har funnits; ”Hälsolitteracitets direkta samband till egenvård”, ”Hälsolitteracitets indirekta 

påverkan på egenvård”, ”Hälsolitteracitets koppling till diabeteskunskap” samt 

”Omedveten låg följsamhet till egenvård på grund av låg hälsolitteracitet”. För temat 

hälsolitteracitets indirekta samband till egenvård kunde två underkategorier identifieras; 

hälsolitteracitets indirekta påverkan på egenvård genom självförmåga och hälsolitteracitets 

indirekta påverkan på egenvård medierad via socialt stöd. Sammanställning av samtliga 

inkluderade artiklar finns i Bilaga B.  

Hälsolitteracitets direkta samband till egenvård 

Vissa studier fann ett direkt samband mellan hälsolitteracitet och utförd egenvård 

(Niknami et al. 2018; Lee, Whee Lee & Hei Moon, 2016; Shin & Lee, 2018). Men 

sambandet är inte entydigt då flera studier ej fann ett direkt samband mellan 

hälsolitteracitet och egenvård (Maneze, Everett, Astorga, Yogendran och Salamonson, 

2016; Bohanny et al., 2011; Hahn, et al., 2015; Osborn et al., 2010; Reisi et al., 2015).  

 

Ett antal studier delade in egenvården i specifika egenvårdsområden och fann att 

hälsolitteracitet påverkade olika områden olika. Direkt samband mellan hälsolitteracitet 

och fotvård (Shin & Lee, 2017; Chahardah-Cherik et al., 2017), kost (Shin & Lee 2017), 

blodglukoskontroll (Chahardah-Cherik et al., 2017; Maneze et al., 2016) samt 

medicinering (Fan, Lyons, Goodman, Blanchard och Kaphingst, 2016) gick att finna i 

några utav studierna. Dock fann vissa studier även att samband ej kunde fastslås mellan 

hälsolitteracitet och fotvård (Bains & Egede, 2011), kost (Bains & Egede, 2011; 

Chahardah-Cherik et al., 2017), blodglukoskontroll (Shin & Lee, 2017; Bains & Egede, 

2011) samt medicinering (Bains & Egede, 2011; Fan et al., 2016). Tre studier undersökte 

hälsolitteracitet direkta samband på fysisk aktivitet specifikt. Men ingen fann något 

samband efter att ha kontrollerat för demografiska faktorer (Shin & Lee, 2017; Chahardah-

Cherik et al., 2017; Bains & Egede, 2011). Detta var det enda resultatet där inga 
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motstridigheter gick att finna i de utvalda artiklarna. För förtydligande av hälsolitteracitet 

korrelation med egenvård se tabell 2.  

 

Tabell 2. Sammanställning av hur hälsolitteracitet korrelerar med egenvård. Summerat 

antal artiklar som undersökt respektive område och antingen funnit samband eller inte. 

 Samband till hälsolitteracitet Inget samband till hälsolitteracitet 

Egenvård generellt III V 

Fotvård II I 

Fysisk aktivitet  III 

Kost I II 

Blodglukoskontroll II II 

Medicinering I I 

 

Resultaten i tabell 2 visar att inget tydligt resultat finns i hur hälsolitteracitet direkta 

påverkan på egenvården ser ut. Niknami m.fl. (2018) ser dock att hälsolitteracitet har ett 

samband till upplevd svårighet till egenvård hos patienter med typ-2 diabetes. I deras 

analys framkommer det att hälsolitteracitet tydligare förutsåg upplevda svårigheter till 

egenvård än övriga sociodemografiska faktorer. Majoriteten av patienterna i studien hade 

låg hälsolitteracitet och man fann att patienterna ofta upplevde egenvården som svår att 

utföra. En majoritet uppgav att de hade svårigheter med att äta hälsosam kost (71.2%), 

träna regelbundet (79.5%), kontrollera blodglukos (72.1%) samt komma ihåg alla delar i 

egenvården vid diabetes (89.3%). Men svårigheter fanns också kring att komma ihåg att ta 

mediciner (63.1%) och att gå till doktorn (62.5%). Vidare fann studien ett positivt samband 

mellan hälsolitteracitet och kliniska mätvärden, såsom blodtryck och kolesterol. 

Hälsolitteracitets indirekta påverkan på egenvård 

Hälsolitteracitets indirekta påverkan på egenvård genom självförmåga 

Känslan av självförmåga har visat sig kunna påverka egenvården på ett positivt sätt enligt 

flera studier (Bohanny et al., 2011; Ishikawa & Yano, 2011; Lee et al., 2016; Reisi et al., 

2015). Ishikawa och Yano (2018) har i sin studie kunnat visa på att patienter med låg 

kommunikativ hälsolitteracitet, vid aktivt deltagande i mötet med sin läkare, kan stärka sin 

självförmåga i att hantera egenvården. Dessa patienter fick även på så sätt bättre 

blodglukoskontroll, då de med förbättrad självförmåga hade större sannolikhet att ha sänkt 

sitt HbA1c vid efterkontroll. 

 

Hälsolitteracitet har enligt flera studier en effekt som medieras via självförmåga eller 

liknande begrepp (Bohanny et al., 2011; Ishikawa & Yano, 2011; Lee et al., 2016; Shin & 

Lee, 2018). Bohanny m.fl. (2011) undersöker sambanden mellan hälsolitteracitet, 

självförmåga och egenvård. Analysen visade på att självförmåga var positivt korrelerad 

med egenvård samtidigt som Hälsolitteracitet i sin tur var positivt korrelerad med 

självförmåga. Hälsolitteracitet och diabetesutbildning var de två faktorer som främst 

förklarar graden av självförmåga. Även Lee m.fl. (2016) undersökte direkt och indirekta 

samband mellan hälsolitteracitet, självförmåga och egenvård. Vid analys fann de att 

hälsolitteracitet har en indirekt effekt på egenvården som medieras av självförmåga. Vidare 

ser de även en indirekt effekt av hälsolitteracitet på livskvalitet medierad av egenvård. 
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Liknande Bohanny m.fl. (2011) och Lee m.fl. (2016) undersöker Shin och Lee (2018) 

effekten av hälsolitteracitet på egenvården via en medierande faktor. De använder sig då 

utav begreppet empowerment, som kan beskrivas som individens förmåga att ta beslut och 

kontroll över sin hälsa och sitt liv (Nutbeam, 1998). Studien fann att hälsolitteracitet har en 

direkt effekt på egenvården, men även att hälsolitteracitet har en indirekt effekt på både 

motion och kost som medieras via empowerment. 

Hälsolitteracitets indirekta påverkan på egenvård medierad via socialt stöd 

Abreu, Nunes, Taylor och Silva (2017) undersöker kvalitativt effekten av distribuerad 

hälsolitteracitet, det vill säga hur närstående, vårdpersonal och övrigt socialt nätverk kan 

kompensera för en låg hälsolitteracitet. Studien beskriver hur patienter med låg bedömd 

hälsolitteracitet i högre grad lägger över ansvar på andra. Exempelvis hur närstående delar 

dosetter och sköter matlagningen och på så sätt ökar följsamheten till egenvården. 

 

Även Osborn, Bains och Egede (2010) ser samma mönster där hälsolitteracitet har ett 

negativt samband med socialt stöd som i sin tur har ett positivt samband med egenvård. 

Det vill säga att individer med låg hälsolitteracitet uppger ett större socialt stöd som i sin 

tur påverkar egenvården positivt. 

Hälsolitteracitets koppling till diabeteskunskap 

Fransen, Beune, Baum-Lance, Bruessing och Essink-Bot (2014) fann att över hälften av 

patienterna i studien var omedvetna om konsekvenserna som diabetes typ-2 kunde leda till. 

De var ej insatta i vad god egenvård vid diabetes innebar och upplevde det som att deras 

liv knappt hade förändrats sen de fick diagnosen. Många patienter visade sig också inte 

förstå varför man behöver arbeta förebyggande. Istället beskrev de att de skulle ta bättre 

hand om sig ifall de blev sjukare i framtiden. Liknande Fransen m.fl. (2014) fann Abreu 

m.fl. (2017) i sin kvalitativa intervjustudie en koppling mellan låg hälsolitteracitet och 

sviktande kunskap kring sin typ 2-diabetes, samt minskad följsamhet i egenvården. De 

fann att patienter med bedömd låg hälsolitteracitet inte visste hur sjukdomen uppkommit 

samt att diagnostisering inte alltid ledde till att patienterna börjat med medicinering. 

Minskad följsamhet till egenvården kopplades till tre huvudargument som framkom under 

intervjuerna: ”känner ej smärta”; tron på att ”diabetes aldrig läker”; och ”avsaknaden av 

kunskap kring sjukdomens prognos”. Följsamheten förbättrades dock något då patienterna 

fick bättre förståelse för diabetes som en kronisk sjukdom, eller fick veta vad de farligaste 

konsekvenserna vid diabetes kunde vara.  

 

Flera artiklar studerade samband mellan hälsolitteracitet och diabeteskunskap kvantitativt. 

Precis som för eventuell effekt på egenvården är även dessa resultat något tvetydiga. Två 

studier fann samband mellan hälsolitteracitet (Bains & Egede, 2011; Hahn, et al., 2015) 

och två studier fann inte samband mellan dessa två variabler (Maneze, et al., 2016; Osborn, 

Bains & Egede, 2010).  

 

Bains och Egede (2011) undersökte samband mellan hälsolitteracitet och diabeteskunskap 

och fann ett positivt samband, dock såg de inte något samband med hälsolitteracitet och 

egenvård i övrigt. Vidare såg Bains och Egede (2011) inte något samband mellan 

hälsolitteracitet och blodglukoskontroll. Men ett samband mellan diabeteskunskap och 

blodglukoskontroll påvisades. Även Hahn m.fl. (2015) fann ett tydligt samband mellan 

högre hälsolitteracitet och ökad diabeteskunskap. Maneze m.fl. (2016) fann ett samband 

mellan antal år i skolan och graden av hälsolitteracitet. Däremot fann de ej något samband 

mellan hälsolitteracitet och diabeteskunskap. Trots att de kunde se ett betydande samband 

mellan diabeteskunskap och egenvård, såg de inte att högre hälsolitteracitet genererade 
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bättre följsamhet till egenvård. Likt Maneze m.fl. (2016) undersöker även Osborn, Bains 

och Egede (2010) om hälsolitteracitet påverkar diabeteskunskap, och indirekt därigenom 

egenvård, men fann inte något sådant samband. 

Omedveten låg följsamhet till egenvård på grund av låg hälsolitteracitet 

Låg följsamhet till egenvård behöver inte bero på medvetna val hos patienten, detta visar 

bland annat Fan m.fl. (2016) och Ferguson m.fl. (2015). Fan m.fl. (2016) fann ett samband 

mellan låg hälsolitteracitet och minskad följsamhet till att ta sin medicinering vid bivariat 

analys. Men då flera kontrollvariabler användes, visade sig kopplingen mellan 

hälsolitteracitet och minskad följsamhet till medicinering ej vara signifikant. Däremot 

fanns ett samband mellan låg hälsolitteracitet och omedvetet låg följsamhet till 

medicinering.  

 

Ferguson m.fl. (2015) visar på hur låg hälsolitteracitet kan kopplas till en större upplevd 

kontroll av egenvården. Det visade sig att 61 procent av de med låg bedömd 

hälsolitteracitet ansåg sig sköta sin diabetes bra eller väldigt bra trots ett förhöjt HbA1C, 

detta jämfört med 29 procent av de med hög bedömd hälsolitteracitet. Denna tes tar även 

Fransen m.fl. (2014) upp i sin kvalitativa intervjustudie. De fann att många av patienterna 

med låg hälsolitteracitet uppger att de inte har några problem med egenvården. Dock fann 

de vid mer ingående ställda frågor att följsamheten egentligen inte är så precis. Exempelvis 

uppgav en patient god följsamhet till medicinering, vidare förklarade hon dock hur hon tar 

alla tre tabletter samtidigt istället för utspritt under dagen, såsom receptet löd. De fann 

även att den regelbundna träningen inte fungerar så bra som patienterna först beskrev.  

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur hälsolitteracitet påverkar 

egenvården hos personer med typ 2-diabetes. Fyra olika generella teman identifierades; 

”Hälsolitteracitets direkta samband till egenvård”, ”Hälsolitteracitets indirekta påverkan på 

egenvård”, ”Hälsolitteracitets koppling till diabeteskunskap”, samt ”Omedveten låg 

följsamhet till egenvård på grund av låg hälsolitteracitet”.  

 

När hälsolitteracitet direkta effekt på egenvård undersöktes fann endast tre artiklar en 

direkt effekt av hälsolitteracitet på egenvård (Niknami et al. 2018; Lee, et al., 2016; Shin & 

Lee, 2018). Motsatt fann fem artiklar ej ett sådant generellt samband (Maneze et al., 2016; 

Bohanny et al., 2011; Hahn, et al., 2015; Osborn et al., 2010; Reisi et al., 2015). Vissa 

studier undersökte hälsolitteracitet effekt på specifika egenvårdsområden. Där visade fyra 

artiklar ett samband mellan hälsolitteracitet och antingen fotvård, kost, blodglukoskontroll 

eller medicinering (Shin & Lee, 2017; Chahardah-Cherik et al., 2017; Fan et al., 2016; 

Maneze et al., 2016) . Lika många studier fann dock inte dessa samband (Bains & Egede, 

2011; Chahardah-Cherik et al., 2017; Shin & Lee, 2017; Fan et al., 2016). Enda resultatet 

som fanns vara entydigt var att hälsolitteracitet inte hade något direkt samband med fysisk 

aktivitet (Shin & Lee, 2017; Chahardah-Cherik et al., 2017; Bains & Egede, 2011). 

Genomförd litteraturöversikt fann därmed inget entydigt resultat på hälsolitteracitet direkta 

påverkan på egenvården. Detta speglar delvis tidigare litteraturöversikter (Al Sayah et al., 

2012; Fransen et al., 2012) med skillnaden att denna genomgång fann några fler direkta 

samband. Detta kan potentiellt bero på att nyare studier i högre utsträckning mätt 

hälsolitteracitet med subjektiva instrument. Bailey m.fl. (2014) fann även de samma 

tvetydiga resultat som denna studie och tidigare litteraturöversikter (Al Sayah et al., 2012; 
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Fransen et al., 2012). Pleasant (2014) påtalar behovet av att skapa mätinstrument med 

subjektiva bedömningar för att möjliggöra studier av hälsolitteracitet som ett bredare 

begrepp än läskunnighet. De olika resultaten i vår studie kan också bero på att olika 

definitioner av begreppet hälsolitteracitet har använts i de inkluderade artiklarna. Vilket i 

sig kan bero på att begreppet har utvecklats under de senaste åren, från att främst innefatta 

läskunnighet till att nu beröra ett flertal andra dimensioner.  

 

Då hälsolitteracitet indirekta effekt på egenvården undersöktes upptäcktes ett tydligt 

positivt samband. Hälsolitteracitet medierat via antingen självförmåga eller empowerment 

visade sig påverka egenvården positivt. Tre artiklar som studerade indirekta samband fann 

att hälsolitteracitet hade en effekt på egenvården indirekt via självförmåga (Bohanny et al., 

2011; Ishikawa & Yano, 2011; Lee et al., 2016). Det vill säga, högre hälsolitteracitet ger 

ökad självförmåga som i sin tur ger förbättrad egenvård. En artikel undersökte 

hälsolitteracitet medierat via empowerment, och även den fann att hälsolitteracitet indirekt 

kan påverka egenvården positivt (Shin & Lee, 2018). Hälsolitteracitet visade sig även ha 

en indirekt påverkan på egenvården via socialt stöd. Här visade det sig att låg 

hälsolitteracitet kan kompenseras genom socialt stöd. Detta då patienter med lägre 

hälsolitteracitet oftare använde sig av personer i sin omgivning för stöd, något som 

förbättrade egenvården (Abreu et al., 2017; Osborn et al., 2010). Resultatet av vår 

litteraturöversikt tyder därmed på att hälsolitteracitet har en tydligare förmåga till att 

påverka egenvården indirekt än direkt. Vilket antyder att det inte räcker med kunskap och 

förståelse kring sin sjukdomssituation för att hantera egenvården. Utan att det också krävs 

tilltro till sin förmåga, alternativt tillgång till socialt stöd för att hantera det komplexa 

egenvårdsbehov som typ 2-diabetes kräver. Liknande vårt resultat fann GB och 

Premkumar (2016) att ökad självförmåga gav bättre följsamhet till egenvården hos 

patienter med typ 2-diabetes. Detta såg de då HbA1c värdet hos dessa patienter 

förbättrades då självförmåga ökade.  

 

Hälsolitteracitet, diabeteskunskap och egenvård visade sig enligt flera studier ha ett 

samband. Låg hälsolitteracitet sågs i dessa studier kunna vara kopplat till bristande 

diabeteskunskap, med bristande förståelse för sjukdomens uppkomst och senare 

komplikationer. Något som kunde försämra följsamheten till egenvården. Förbättrad 

diabeteskunskap visade sig i dessa artiklar kunna förbättra följsamheten till egenvården 

(Bains & Egede, 2011; Hahn, et al., 2015). Dock fanns motstridigheter i resultatet även här 

med några studier som visade på motsatta resultat (Maneze, et al., 2016; Osborn et al., 

2010). En artikel fann att diabeteskunskap förbättrade följsamheten men inte någon 

koppling mellan hälsolitteracitet och diabeteskunskap (Maneze, et al., 2016), vilket 

förvånade oss. Detta då resultatet är något motstridigt med vad tidigare litteraturöversikter 

funnit (Fransen et al., 2012; Al Sayah et al., 2012; Bailey et al., 2014). De fann ett mer 

tydligt samband mellan hälsolitteracitet och diabeteskunskap. Resultatet av vår studie 

pekade även på att låg hälsolitteracitet kan leda till omedveten låg följsamhet (Fan et al., 

2016; Ferguson et al., 2015). Detta bland annat kopplat till en högre upplevd kontroll av 

egenvården hos patienten. Låg hälsolitteracitet kan på så vis påverka egenvården negativt, 

med patienter som tror sig utföra adekvat egenvård utifrån sin egna bristfälliga kunskap.  

 

Dataanalys utfördes utifrån en induktiv ansats, men begreppet hälsolitteracitet såväl som 

egenvård vid typ 2-diabetes har enligt oss kopplingar till Orems egenvårdsteori. Enligt 

Orem (2003) är egenvård ett inlärt beteende där kunskaper och förmågor krävs för att 

främja hälsa idag och i framtiden. Flera beröringspunkter finns i Orems beskrivning av 

egenvård och WHO´s tolkning av hälsolitteracitet. Som enligt Nutbeam (1998) innefattar 
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individens förmåga att ta emot, förstå och använda sig av hälsoinformation för att på så sätt 

bevara och främja hälsa. Egenvårdsprocessen som beskrivits av Denyes, Orem och Bekel 

(2001) kan möjligen ge viss förklaring till delar av vårt resultat. Första steget som innebär 

att individen måste se sitt egenvårdsbehov kan, enligt oss, kopplas till den del av vårt 

resultat som antydde på omedvetet låg följsamhet till egenvård hos individer med låg 

hälsolitteracitet. Steg två och tre som innebär förmåga att förstå vad som behöver göras för 

att därefter praktiskt utföra egenvården, kan enligt oss kopplas till både hälsolitteracitet och 

självförmåga. Patienten behöver ha kunskap och förståelse för att se sitt egenvårdsbehov, 

tillsammans med tilltro till att kunna hantera sin egenvård. Både Orems egenvårdsteori och 

begreppet hälsolitteracitet belyser vikten av att sjuksköterskan utgår från ett 

personcentrerat förhållningssätt. Att i enlighet med Svensk sjuksköterskeförening (2017) 

utgå från varje unik patientberättelse. För att på så sätt se vad hälsa innebär för den 

enskilda patienten, vidare att i partnerskap med patient och närstående skapa 

förutsättningar för hur hälsa kan främjas. Exempelvis främjas sannolikt inte följsamheten 

till egenvården om inte patienten först ser sitt egenvårdsbehov. På liknande sätt förbättras 

troligen inte egenvården om information som ges inte anpassas efter patientens förmåga att 

ta emot densamma. Därför är det av vikt att likt Runesson och Hansson Sherman (2009) ta 

hänsyn till patientens erfarenheter och synsätt vid ett lärotillfälle. Förhållningssättet i 

kommunikationen med patienter med typ 2-diabetes bör utgå ifrån att sjuksköterskan och 

patienten inte ser saken på samma sätt. Informationen måste därmed anpassas till varje 

enskild patient och till den situation hen befinner sig i. 

 

Utöver ett individuellt lidande orsakar diabetes ur ett samhällsperspektiv höga kostnader. 

Främsta orsak till ökade samhällskostnader är relaterat till de komplikationer som diabetes 

kan leda till (Socialstyrelsen, 2018). Rekommendationer för diabetesvården har tagits fram 

av Socialstyrelsen (2018). Dessa fokuserar till stor del på de påverkbara riskfaktorerna för 

att dels undvika uppkomsten av typ 2-diabetes, dels minska risken för komplikationer. 

Utifrån detta är det enligt oss av stor vikt att studera hur faktorer likt hälsolitteracitet 

eventuellt påverkar egenvården vid typ 2-diabetes för att kunna förbättra den vård som 

erbjuds. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) specificerar två övergripande mål, att 

vården skall ske på lika villkor och att arbetet skall förebygga ohälsa. Vidare ställer 

Patientlagen (SFS 2014:821) krav på bland annat information och delaktighet. För att 

vården skall kunna möta dessa mål och krav är det enligt oss centralt att få ökad förståelse 

för begrepp som hälsolitteracitet och hur det påverkar olika vårdsituationer. 

 

Liksom många tidigare studier (Al Sayah et al., 2012; Bailey et al., 2014; Fransen et al., 

2012; Protheroe et al., 2017) fann vi det svårt att få ett tydligt svar på hur hälsolitteracitet 

påverkar egenvården hos patienter med typ 2-diabetes. Likt tidigare studier har skillnader 

setts angående hur hälsolitteracitet mäts (Altin  et al.,  2014; Liu et al., 2018; Shum et al., 

2016) samt hur själva begreppet tyds (Mårtensson & Hensing, 2012; Sørensen et al., 2012). 

Vissa studier, oftast lite äldre, har valt att tolka hälsolitteracitet endast som läs- och 

räkneförmåga när andra tolkar begreppet något vidare. Då hälsolitteracitet har tolkats även 

som ett begrepp som innefattar kommunikationsförmåga, förmåga till kritiskt tänkande och 

tolkning av information har ibland ett annat resultat kunnat ses i studierna. Syftet med 

litteraturöversikten har besvarats, däremot finns motstridigheter i hur mycket och på vilket 

sätt hälsolitteracitet påverkar egenvården.  

Metoddiskussion 

Då syftet var att beskriva ett begrepps inverkan var en litteraturöversikt ett lämpligt val 

som enligt Forsberg och Wengström, (2016) kan användas för att bidra till en överblick av 
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ett kunskapsområde. På grund av tids- och resursbegränsningar kunde inte en systematisk 

ansats antas som skulle inkluderat samtliga artiklar på området vilket eventuellt kan 

påverkat resultatet. Syftet kunde även besvarats med kvalitativ alternativt kvantitativ ansats 

för att få ett svar utifrån svensk kontext, men en litteraturöversikt ansågs lämpligast med 

given tidsram.  

 

I samtliga sökningar användes ämnesorden ”Health literacy” och ”Diabetes Mellitus, Type 

2”. Detta kan potentiellt begränsat urvalet av artiklar, men samtidigt definierade syftet 

tydligt att det var begreppet hälsolitteracitet och dess påverkan på egenvården vid typ 2-

diabetes som ämnades undersökas. För att finna fler artiklar och på så sätt, enligt 

Henricson (2017), öka sökningens specificitet kompletterades ämnesordet ”Self Care” med 

fritextord och liknande ämnesord. Sökningar genomfördes i två databaser, fler databaser 

skulle potentiellt funnit fler relevanta artiklar och påverkat resultatet, men givet metodval 

att inte anta en systematisk litteraturöversikt ansågs dessa sökningar tillräckliga. Flertalet 

artiklar återkom mellan sökningarna i de olika databaserna vilket enligt Henricson (2017) 

stärker dess validitet. 

 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (Bilaga A) användes konsekvent och på så 

sätt bedömdes artiklarna lika. Ett urvalskriterium för att stärka arbetets validitet var att 

endast inkludera artiklar som bedömts till hög alternativt medelkvalitet. I enlighet med 

Forsberg och Wengström (2016) utgick analys av artiklarna från en induktiv ansats, för att 

vid innehållsanalys förutsättningslöst finna mönster och teman till resultatet. Genom valet 

av induktiv ansats till förmån för deduktiv minskade risken att begränsa dataanalysen 

utifrån en på förhand vald teori. Begränsad erfarenhet hos författarna kan gjort att detaljer 

missats som i sin tur kan haft inverkan på resultatet och sänkt arbetets reliabilitet. 

Reliabilitet i bedömning och analys kompenserades dock av att samtliga artiklar bedömdes 

och analyserades i sin helhet av båda författarna för att därefter diskutera gemensamma 

slutsatser. Vidare har författarna deltagit regelbundet vid handledning med studenter och 

lärare vid Sophiahemmet Högskola vilket haft en positiv effekt på arbetets validitet. 

 

Som konstaterats tidigare i bakgrund och resultatdiskussion finns flera tolkningar av 

hälsolitteracitet och hur det skall mätas. Detta speglar även vår litteraturöversikt, av femton 

inkluderade artiklar fanns elva olika mätinstrument. För att visa på skillnaden hos olika 

bedömningsinstrument har huvudaspekterna sammanfattats i Bilaga C. Skillnaderna som 

funnits vid att analysera samma begrepp påverkar resultatets reliabilitet negativt då olika 

instrument delvis mäter olika saker hos studerade individer.  

 

Utöver skillnader i hur hälsolitteracitet bedömdes såg även vi precis som Al Sayeh m.fl. 

(2012) att förklarande variabler varierade i inkluderade studier vilket potentiellt påverkade 

respektive artikels resultat och på så sätt även vårt. Vidare kan det precis som för 

hälsolitteracitet funnits problematik med att mäta övriga variabler. I de fall egenvård 

bedömdes var det subjektivt, det vill säga att deltagarna fick svara på hur många dagar i 

veckan de utförde respektive egenvårdsåtgärd. Som vårt resultat indikerat kan detta vara 

problematiskt då individer med låg hälsolitteracitet trott sig sköta sin egenvård bättre än 

det visat sig när de fått chans att utveckla sina svar (Abreu et al., 2108; Fransen et al., 

2015). Ytterligare faktor som potentiellt påverkat resultatet och möjligheten att bedöma 

effekten av hälsolitteracitet var att flertalet av de kvantitativa delvis exkluderade individer 

med låg hälsolitteracitet. Det gjordes genom satta inklusionskriterier som ofta hade både 

språkliga och kognitiva krav. Inklusionskriterierna motiverades med att de krävdes för att 

på ett adekvat sätt kunna använda samtliga mätinstrument.  
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Tolv av tretton inkluderade kvantitativa artiklar var tvärsnittsstudier vilket innebar att de 

kunde analysera samband mellan undersökta variabler. Studierna kunde däremot inte 

analysera huruvida de var kausala samband eller inte, det vill säga att de endast kunde se 

att det förhöll sig på ett visst sätt inte varför. Vidare var samtliga kvantitativa studier 

relativt små, 125-459 deltagare, och begränsade till en eller ett fåtal kliniker vilket gör det 

osäkert om studiernas resultat går att generalisera. Inkluderade artiklar har stor spridning 

geografiskt, Europa, Asien, USA och Oceanien. Den geografiska spridningen stärker 

validiteten, samtidigt har inga svenska studier inkluderats vilket gör det svårt att säga om 

resultatet är applicerbart på svenska förhållanden.  
 

Samtliga inkluderade artiklar har erhållit godkännande av etisk kommitté, vilket var ett 

grundläggande ställningstagande för att en artikel skulle tas med. Alla artiklar har varit på 

engelska, för att inte förvanska resultatet har som angivits i metoden aktsamhet iakttagits 

vid översättning. Bland annat genom att båda författarna läst samtliga artiklar och 

tillsammans diskuterat och sammanfattat respektive artikels resultat för att på så sätt 

minska risken av feltolkningar. Båda författarna hade viss förförståelse och erfarenhet av 

egenvård vid typ 2-diabetes från anhöriga samt viss kunskap kring begreppet 

hälsolitteracitet. Genom att gemensamt diskuterat artiklarna har eventuell påverkan av 

förförståelse på resultatet kunnat minimerats. 

Slutsats 

Hälsolitteracitet kan eventuellt påverka egenvården vid typ 2-diabetes både direkt och 

indirekt. Direkta samband mellan hälsolitteracitet och vissa egenvårdsområden har gått att 

finna, resultatet är dock tvetydigt då inga entydiga direkta samband funnits. Tydligast 

påverkan på egenvården har kunnat ses då hälsolitteracitet verkat indirekt via 

självförmåga. Vidare har vissa samband kunnat ses mellan hälsolitteracitet och kunskap 

kring sin diabetessjukdom. Som i sin tur visat sig kunna leda till omedvetet låg följsamhet 

till egenvård. Det tvetydiga resultatet kan bero på att det saknas konsensus för hur 

hälsolitteracitet definieras och bedöms. 

Fortsatta studier 

För att tydligt kunna besvara hur hälsolitteracitet påverkar egenvården vid typ 2-diabetes 

behövs mer forskning. Sammanställning av nuvarande forskning ger ett tvetydigt svar. 

Longitudinella studier skulle möjligen kunna skapa bättre förståelse för hur hälsolitteracitet 

påverkar egenvården vid typ 2-diabetes. Genom att följa patienter över tid med upprepade 

mätningar få djupare förståelse för dels hälsolitteracitets direkta effekter, dels hur 

hälsolitteracitet samverkar med andra förmågor. Vidare studier skulle med fördel tydligare 

identifiera adekvata mätinstrument för att definiera och bedöma hälsolitteracitet. För att på 

så sätt skapa konsensus kring hur begreppet skall användas inom omvårdnadsforskning. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Hälsolitteracitet är ett begrepp som behöver tas i beaktande i det rådgivande arbete som 

sjuksköterskan utför. Detta då vi har kunnat konstatera att egenvården hos patienter med 

typ 2-diabetes kan påverkas både direkt och indirekt av hälsolitteracitet. Vårt främsta fynd 

tyder på att hälsolitteracitet medierat via självförmåga påverkar egenvården positivt. Som 

sjuksköterska kan det därför vara av vikt att arbeta enligt ett personcentrerat 

förhållningssätt, där patienten aktivt får delta i vården. På så vis kan patientens 

hälsolitteracitet stärkas och därigenom leda till en högre självförmåga, vilket kan öka 

följsamheten i egenvården. 
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BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag 

 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                              VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 
III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 
Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 
 

* 
Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat,exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 
Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera fenomen 

eller tolka mening, upplevelser och erfarenheter 

utifrån de utforskades perspektiv. Avsikten kan 

också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.  
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BILAGA B - Artikelmatris 

Författare 

År 

(publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

 

Titel 

 

 

Syfte 

 

Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

 

Deltagare 

(bortfall) 

 

 

Resultat 

 

 

Typ 

Kvalitet 

Abreu, L., 

Nunes, J. A., 

Taylor, P., & 

Silva, S. 

(2018) 

Portugal 

Distributed 

health literacy 

among people 

living with type 

2 diabetes in 

Portugal: 

Defining levels 

of awareness 

and support. 

Syftet var att undersöka 

hur individuella 

färdigheter kring egenvård 

kan kompenseras av 

socialt stöd genom att 

analysera egenvården via 

distribuerad 

hälsolitteracitet, definierad 

som hälsolitteracitet 

medierad av personligt 

nätverk och sociala 

medier.  

Design; kvalitativ observationsstudie. 

Urval; Medvetet urval från 1 klinik. Intervjuer hölls tills att 

syftet besvarats och få nya insikter kom utifrån intervjuerna. 

Inklusionskriterier; (a) typ 2- diabetes gärna >10år, (b) 

>50år.  

Datainsamling; Intervjuerna utfördes av 1 av 

artikelförfattarna. McGill Illness Narrative Interview 

(MINI). För att besvara syftet kompletterades formuläret 

med 2 frågor ang. stöd relaterat till vård och hälsorelaterade 

problem. 

Analys; Grundad teori (GT), intervjuanalys av 1 författare 

casebaserad processspårning m.h.a. NVivo 10, kodning utförd 

av 3 utav författarna. 

26 Deltagarna delades in beroende på berättelse, (i) 

berättelser om minimal påverkan; (ii) berättelser om 

ett empatiskt förhållningssätt till råd; (iii) berättelser 

om hur diagnosen stört dem. 

 

Rörande egenvård syns tydliga skillnader mellan de 

olika grupperna. De som beskrev minimal påverkan 

beskrev minst strategier för att hantera sin egenvård. 

Grupp (ii) beskrev hur de förhöll sig till de råd de fått 

av vården och fann en känsla av kontroll. Grupp (iii) 

var den som agerade mest autonomt, de sökte utöver 

vårdens rekommendationer egna råd och agerade i så 

stor utsträckning som möjligt för att minimera 

behovet av medicin. 

(K) 

II 

Bains SS. & 

Egede LE,  

(2011) 

USA 

Associations 

between health 

literacy, 

diabetes 

knowledge, 

self-care 

behaviors, and 

glycemic 

control in a low 

income 

population with 

type 2 diabetes. 

Syftet var att bedöma 

samband mellan 

hälsolitteracitet, 

diabeteskunskap, 

egenvård och 

blodglukoskontroll hos en 

population bestående av 

övervägande 

låginkomsttagare, 

minoritetsgrupper med typ 

2-diabetes. 

Design; kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie. 

Urval; inbokade patienter på en klinik. Inklusions- kriterier; 

(a) >18 år, (b) typ 2-diabetes, (c) bokat besök och inskriven 

på aktuell klinik. Exklusionskriterier; (a) ej tillräckligt bra 

på engelska, (b) ej tillräcklig kognitiv förmåga att deltaga. 

Datainsamling; 5 formulär samt demografiska frågor; Rapid 

Estimate of Adult Literacy in Medicine, Revised (REALM-

R), Egenvård(SDSCA), Diabeteskunskap(DKQ), 

Motivation till egenvård (DFS-18), Medical Outcomes 

Study (MOS) Social Support Survey, samt att senaste 

HbA1c. 

Analys; Deskriptiv statistik, Spearmans rangkorrelation, 

multipel linjär regression. 

125 hälsolitteracitet hade vid multipel linjär regression 

endast signifikant direkt samband med 

diabeteskunskap. Det vill säga inget signifikant direkt 

samband med egenvård. 

(P) 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K). 

 I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År 

(publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

 

Titel 

 

 

Syfte 

 

Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

 

Deltagare 

(bortfall) 

 

 

Resultat 

 

 

Typ 

Kvalitet 

Bohanny, W., 

Wu, SF., Liu, 

CY., Yeh, SH., 

Tsay, SL., 

Wang, TJ. 

(2013) 

Marshallöarna 

Health literacy, 

self-efficacy, 

and self-care 

behaviors in 

patients with 

type 2 diabetes 

mellitus 

Syftet med studien var att 

utforska relationen mellan 

hälsolitteracitet, 

självförmåga och 

egenvårdsbeteende hos 

patienter med typ 2-

diabetes. 

Design; kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie, 

Urval; bekvämlighetsurval. Inklusionskriterier (a) >25 år, (b) 

typ 2 diabetes, (c) tala och förstå Marshallese. 

Exklusionskriterier (a) nedsatt syn, (b) psykisk ohälsa. 

Datainsamling; 25 st intervjuare, Frågor avseende; 

demografi, sjukdomshistoria, hälsolitteracitet (S-TOFHLA), 

självförmåga samt egenvård. 

Analys; Deskriptiv statistik, ANOVA, Pearsons 

korrelationskoefficient, stegvis multipel linjär regression. 

155 (5) Ingen direkt koppling mellan hälsolitteracitet och 

egenvård men däremot fann de en koppling mellan 

hälsolitteracitet och självförmåga (r=0.20, p<.05) 

som i sin tur korrelerade med egenvård (r=0.37, 

p<0.001) 

(P) 

I 

Chahardah-

Cherik, S., 

Gheibizadeh, 

M., Jahani, S., 

& Cheraghian, 

B. 

(2018) 

Iran 

The 

Relationship 

between Health 

Literacy and 

Health 

Promoting 

Behaviors in 

Patients with 

Type 2 Diabetes 

Syftet var att utforska 

relationen mellan 

hälsolitteracitet och 

hälsofrämjande 

egenvårdsbeteenden hos 

patienter med typ-2 

diabetes. 

Design; kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie. 

Urval; Bekvämlighetsurval från 4 kliniker. Inklusionskriterier 

(a) typ 2-diabetes, (b) haft diagnosen >6 månader, (c) mellan 

20-65 år gammal, (d) läs och skrivförmåga, (e) ej lida av 

psykisk ohälsa eller kognitiv påverkan. 

Datainsamling; 2 formulär, 1 för att bedöma egenvård och 

HELIA för att bedöma hälsolitteracitet. 

Analys; Deskriptiv statistik, Pearsons korrelationskoefficient 

175 De fann ett signifikant samband mellan alla 

hälsofrämjande egenvårdsbeteenden och 

hälsolitteracitet (P<0.05). Vid inklusion av 

kontrollvariabler endast signifikanta samband 

mellan hälsolitteracitet och, andlighet, ansvar för 

egen hälsa, sociala relationer, stresshantering, 

blodglukoskontroll och fotvård. Samband mellan 

fysisk aktivitet och kost var inte längre signifikant. 

(P) 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K). 

 I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 

År 

(publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

 

Titel 

 

 

Syfte 

 

Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

 

Deltagare 

(bortfall) 

 

 

Resultat 

 

 

Typ 

Kvalitet 

Eun-Hyun Lee, 

Young Whee 

Lee, & Seung 

Hei Moon. 

(2016) 

Sydkorea 

A Structural 

Equation Model 

Linking Health 

Literacy to Self-

efficacy, Self-

care Activities, 

and Health-

related Quality 

of Life in 

Patients with 

Type 2 Diabetes 

Syftet var att formulera en 

hypotetisk Strukturell  

ekvationsmodell (SEM) 

för att länka 

hälsolitteracitet till 

självförmåga, egenvård 

och hälsorelaterad 

livskvalitet hos patienter 

med typ 2-diabetes. 

Analys; kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie. 

Urval; patienter rekryterades från 2 kliniker. 

Inklusionskriterier; (a) >19 år, (b) tala flytande koreanska, (c) 

Typ 2-diabetes. Exklusionskriterier (a) graviddiabetes. 

Datainsamling; demografiska faktorer, behandlingsregim, 

HbA1c. hälsolitteracitet (HLS), Livskvalitet (D-QOL), 

egenvård (SDSCA), självförmåga (DMSES). 

Analys; Deskriptiv statistik, Strukturell ekvationsmodell, 

SEM 

459 De fann en direkt korrelation mellan 

hälsolitteracitet och  självförmåga (b=0.450, p < 

.001) och egenvård (b=0.209, p < .001). 

hälsolitteracitet hade även en indirekt effekt 

gentemot egenvård via självförmåga (b=0.299, p= 

.006). Egenvård utövade en direkt effekt på 

livskvalitet (HRQOL) (b=0.399, p < .001). 

hälsolitteracitet hade ingen direkt effekt på 

HRQOL, men indirekt effekt på HRQOL via 

egenvård (b=.203, p=.002). 

(P) 

I 

Fan, J. H., 

Lyons, S. A., 

Goodman, M. 

S., Blanchard, 

M. S., & 

Kaphingst, K. 

A. 

(2016) 

USA 

Relationship 

Between Health 

Literacy and 

Unintentional 

and Intentional 

Medication 

Nonadherence 

in Medically 

Underserved 

Patients with 

Type 2 Diabetes 

Syftet med studien var att 

utforska sambandet 

mellan hälsolitteracitet 

och generellt låg 

följsamhet till 

medicinering, samt 

oavsiktligt respektive 

avsiktligt låg följsamhet 

till medicinering. 

Design; kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie. 

Urval; inbokade patienter på 1 klinik tillfrågades i 

väntrummet. Inklusionskriterier: (a) >18år, (b) talade 

engelska. Exklusionskriterier: (a) ej patient på aktuell klinik. 

(b) ej tillräckligt bra engelska. 

Datainsamling; demografiska faktorer, hälsolitteracitet 

(BHLS), följsamhet till medicinering (MMAS-4). 

Komplexitet i medicinsk behandling (MRCI) 

Analys; Deskriptiv statistik. Bivariat och multipel linjär 

regressionsanalys för generell följsamhet, logistisk 

regressionsanalys för oavsiktligt respektive avsiktligt låg 

följsamhet.  

208 Merparten av inkluderade deltagarna hade 

begränsad hälsolitteracitet, gymnasieutbildning eller 

mindre. Vid multipel regressionsanalys fann man ett 

signifikant samband mellan låg hälsolitteracitet och 

oavsiktligt låg följsamhet till medicinering 

(p=0,048). 

(P) 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K). 

 I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Typ 

Kvalitet 

Ferguson, M. 

O., Long, J. A., 

Zhu, J., Small, 

D. S., Lawson, 

B., Glick, H. 

A., & Schapira, 

M. M. 

(2015) 

USA 

Low Health 

Literacy 

Predicts 

Mispercepti

ons of 

Diabetes 

Control in 

Patients 

With 

Persistently 

Elevated 

A1C. 

Syftet med studien var att 

undersöka faktorer som 

påverkar upplevd kontroll av 

diabetes i en population med 

låg blodglukoskontroll.  

Design; kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie. 

Urval; Urval baserat från utförd huvudstudie. 6 

primärvårdskliniker och 1 diabetesmottagning. 

Inklusionskriterier; (a) 30-70år, (b) Diabetes diagnos längre än 

3 år, (c) förhöjt HbA1c definierat som >64mmol/mol, senast 

mätning inom 3 månader. Exklusionskriterier; ansvariga läkare 

hade rätt att exkludera patienter de ej fann lämpliga för studien 

pga psykiska eller fysiska hinder, 10 deltagare exkluderades av 

läkare.. 

Datainsamling; Fomulär besvarades rörande, upplevd kontroll, 

hälsolitteracitet (REALM), Egenvård, Självförmåga, Socialt 

stöd, komorbiditet, psykisk hälsa samt demografiska faktorer. 

Analys; Deskriptiv statistik, Bivariat analys med t-test och chi-

två test. Multipel analys; Generalized estimation equation 

(GEE). 

280 39% av av deltagande patienterna angav att de 

hanterade sin diabetes bra eller mycket bra. Av de 

med låg bedömd hälsolitteracitet angav 61% att de 

hanterade sin diabetes bra eller mycket bra. 

Samtidigt som alla deltagare som inkluderats hade 

ett HbA1c över 64mmol/mol. 

(P) 

I 

Fransen, MP., 

Beune, EJ., 

Baim-Lance, 

AM., 

Bruessing, RC., 

Essink-Bot, 

ML. 

(2015) 

Nederländerna 

Diabetes 

self-

managemen

t support 

for patients 

with low 

health 

literacy: 

Perceptions 

of patients 

and 

providers 

Syftet med studien var att: 

(i) utforska uppfattningar 

och strategier hos vårdgivare 

rörande egenvårdsstöd vid 

typ 2-diabetes med låg 

hälsolitteracitet. (ii) Jämföra 

vårdgivares egenvårdsstöd 

med det behov som patienter 

med typ 2-diabetes med låg 

hälsolitteracitet själva 

uttrycker, inklusive 

uppfattningar, erfarenheter, 

och attityder rörande 

egenvårdsstöd inom 

primärvården. 

Design; kvalitativ intervjustudie, med allmänläkare, 

sjuksköterskor och patienter. 

Urval; medvetet urval med avseende på olika åldrar, kön och 

etnisk bakgrund. Vårdpersonal rekryterades från 3 olika 

kliniker, medvetet selekterade med hänsyn tagen till olika kön 

och antal år i yrket. inklusionskriterier för patienter var; (a) typ 

2-diabetes, (b) gått grundskola och eller gymnasieskola i 

Nederländerna, (c) erhållit låg poäng på hälsolitteracitet test. 

Datainsamling; Intervjuer utifrån på förhand framtagna 

samtalspunkter, hälsolitteracitet (NVS). 

Analys; Samtliga intervjuer spelades in, kodades därefter av 2 

en författare och en forskningsassistent. Hela projektgruppen 

diskuterade rimligheten i huvudresultaten. 

5 Ssk 

4 Läk 

31 pat 

Skilda uppfattningar mellan personal och patienter. 

Medan personal uppfattar stora omställningar och 

stora risker upplever flertalet patienter små 

förändringar och liten oro.  

 

Patienterna uppgav att de föredrog muntlig 

anpassad information istället för skriftlig eller 

generell information som de inte tog till sig. Vid 

observationsintervjuerna och intervjuer med 

personal framkom det motsatta, mycket generell 

information som patienten inte frågat efter, 

upprepningar, stängda frågor, avsaknad av 

bekräftande av självförmåga samt få utforskande 

motiverande frågor. 

(K) 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K). 

 I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Hahn, E. A., 

Burns, J. L., 

Jacobs, E. A., 

Ganschow, P. 

S., Garcia, S. 

F., Rutsohn, J. 

P., & Baker, D. 

W. 

(2015) 

USA 

Health Literacy 

and Patient-

Reported 

Outcomes: A 

Cross-Sectional 

Study of 

Underserved 

English- and 

Spanish-

Speaking 

Patients With 

Type 2 

Diabetes. 

Syftet var att undersöka 

sambandet mellan 

patientrapporterade 

egenskaper, hälsobeteende 

och hälsoutfall. Samt att 

undersöka vilken roll 

hälsolitteracitet spelar som 

en potentiell förklarande 

variabel för utfall för 

engelsk och spansktalande 

vuxna som erhöll vård vid 

en "safety net clinic". 

Design; kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie. 

Urval; Individer vid 1 klinik under 2011-2012 tillfrågades att 

delta. Inklusionskriterier; (a) >18 år. (b) typ 2-diabetes, 

tablett eller insulinbehandlad. (c) tillräcklig kognitiv förmåga 

för att fylla i aktuella formulär via interaktiv plattform. 

Gravida kvinnor exkluderas. 

Datainsamling; Formulär besvarade via interaktiv touch-

skärm. Bestående av Hälsolitteracitet (HealthLitt), 

Diabetesspecifik självförmåga, Diabetsspecifik “Health 

belief”, Diabeteskunskap, Upplevd kontroll, Egenvård, 

Självrapporterat hälsoutfall samt  nöjdhet med vårdgivaren. 

Analys; Deskriptiv statistik, Bivariat, multipel linjär 

regressionsanalys och medierande analys. 

295 Studien fann inget samband mellan hälsolitteracitet 

och egenvård eller hälsostatus. Hälsolitteracitet var 

däremot kopplat till högre diabeteskunskap och 

färre hinder vad gäller följsamhet till medicinering. 

(P) 

I 

Ishikawa H, & 

Yano E. 

(2011) 

Japan 

The relationship 

of patient 

participation 

and diabetes 

outcomes for 

patients with 

high vs. low 

health literacy. 

Syftet var att undersöka 

om patientens delaktighet 

vid vårdkontakter hade 

olika effekt på 

självförmåga och 

diabeteskontroll beroende 

på patientens 

kommunikativa 

hälsolitteracitet. 

Design; kvantitativ deskriptiv longitudinell studie. 

Urval; slumpvis urval från inbokade patienter på 1 klinik. 

Inklusionskriterier; (a) typ 2-diabetes, (b) inbokad 

fortlöpande på aktuell klinik. 

Datainsamling; 3 formulär plus information ang. HbA1c. 

Hälsolitteracitet (CHL), Självförmåga, demografiska och 

kliniska uppgifter. 

Analys; Deskriptiv statistik,, Bivariat analys med Pearsons 

korrelationskoefficient, multipel linjär regression. 

157 

(14) 
Kommunikativ hälsolitteracitet och uppfattad 

delaktighet var kunde kopplas till högre 

självförmåga och lägre HbA1c vid uppföljande 

kontroll. Patienter med låg hälsolitteracitet erhöll en 

större ökning i självförmåga vid aktivt deltagande i 

vårdkontakten. 

(P) 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K). 

 I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 



 

vii 

 

Författare 

År 

(publikation) 

Land (där 

studien 

genomfördes) 

 

 

Titel 

 

 

Syfte 

 

Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 
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Maneze, D., 

Everett, B., 

Astorga, C., 

Yogendran, D., 

& Salamonson, 

Y. 

(2016) 

Australien 

The Influence 

of Health 

Literacy and 

Depression on 

Diabetes Self-

Management: A 

Cross-Sectional 

Study 

Syftet var att undersöka 

relationen mellan 

demografiska, kliniska, 

och psykologiska faktorer 

med hälsolitteracitet samt 

dess relation till egenvård 

i en kulturellt diversifierad 

population med typ 2-

diabetes. Specifikt 

undersöktes  sambandet 

mellan hälsolitteracitet 

och andra faktorer som 

influerar diabetesrelaterad 

egenvård. 

Design; kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie. 

Urval; 2 kliniker bekvämlighetsurval från inbokade patienter. 

Inklusionskriterier; (a) >18 år, (b) typ 2-diabetes (c) HbA1c-

test utfört senaste 2 åren från aktuell klinik. 

Datainsamling; Demografiska uppgifter, HbA1c, 

Hälsolitteracitet (BHLS), formulär att bedöma psykisk hälsa 

(PHQ-2), Diabetsspecifik egenvård.  

Analys; Deskriptiv statistik, Bivariat analys med Chitvå-test, 

logistisk regressionsanalys.  

275 

(51) 
Signifikant samband mellan diabeteskunskap och 

egenvård (p=0,007) dock inte något signifikant 

samband mellan hälsolitteracitet och egenvård. 

Samband att antal år i skolan förutspår 

hälsolitteracitet (p<0,05), däremot inte något 

signifikant samband mellan hälsolitteracitet och 

diabeteskunskap. Vidare fann de att högt HbA1c 

var mer frekvent bland dem som hade högre 

hälsolitteracitet (p=0,047).  

(P) 

I 

Niknami, M., 

Mirbalouchzehi

, A., Zareban, 

I., Kalkalinia, 

E., Rikhtgarha, 

G., & 

Hosseinzadeh, 

H. 

(2018) 

Iran 

Association of 

health literacy 

with type 2 

diabetes 

mellitus self-

management 

and clinical 

outcomes 

within the 

primary care 

setting of Iran. 

Studien ämnar undersöka 

sambandet mellan 

hälsolitteracitet och 

egenvård vid typ 2-

diabetes och hälsoutfall 

inom primärvården i Iran. 

Design; kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie. 

Urval; Patienter som mötte inklusionskriterierna och var 

listade på någon av 17 aktuella kliniker. Inklusionskriterier; 

(a) typ 2-diabetes >1år, (b) >18år, (c) boende i regionen 

Iranshar. Exklusionskriterier; (a) signifikant psykisk ohälsa.  

Datainsamling; Demografiska och kliniska faktorer, 

diabeteshistorik, Egenvårdsproblematik, Hälsolitteracitet 

(BRIEF),  

Analys; Deskriptiv statistik, Bivariat analys, t-test 

demografiska karakteristika gentemot hälsolitteracitet, 

multipel regressionsanalys.  

347 Efter kontroll av demografiska faktorer kunde 

hälsolitteracitet förklara 22,5% av variansen i 

bedömd svårighet i egenvård och mellan 3,8-23,3% 

av variansen i hälsoutfall. Patienter med låg 

hälsolitteracitet hade alltså större sannolikhet att 

uppleva svårigheter med egenvården och större 

sannolikhet att inte lyckas hålla sig inom satta 

gränsvärden för testade kliniska utfall. 

(P) 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K). 

 I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Osborn, C. Y., 

Bains, S. S., & 

Egede, L. E.  

(2010)  

USA 

Health literacy, 

diabetes self-

care, and 

glycemic 

control in adults 

with type 2 

diabetes. 

Syftet var att undersöka 

förhållandet mellan 

hälsolitteracitet, egenvård 

och blodglukoskontroll 

hos vuxna med typ 2-

diabetes. 

Design; kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie, Urval; 

Bekvämlighetsurval utifrån inbokade patienter på 1 klinik, 

Inklusionskriterier: (a) >18 år (b) typ 2-diabetes (c) Inbokat 

besök på kliniken Jun-Aug 2008. Exklusionskriterier; (a) icke 

engelsktalande, (b) ifall forskningsassistent bedömde att de 

var för sjuk eller ej hade kognitiv förmåga att delta.  

Datainsamling; 5 formulär samt demografiska frågor; Rapid 

Estimate of Adult Literacy in Medicine, Revised (REALM-

R), Egenvård (SDSCA), Diabeteskunskap (DKQ), 

Motivation till egenvård (DFS-18), Medical Outcomes Study 

(MOS) Social Support Survey, samt att senaste HbA1c. 

Analys; Deskriptiv statistik, Structural Equation Model 

(SEM) 

130 hälsolitteracitet hade en direkt effekt på socialt stöd 

(r=-0.20, P < 0.05) och, via socialt stöd en indirekt 

effekt på egenvården (r=-0.07) och indirekt effekt på 

blodglukoskontroll (r=-0.01). 

 

Hälsolitteracitet hade ingen direkt effekt på 

diabeteskunskap, diabetes fatalism (motivation), 

egenvård eller blodglukoskontroll.  

 

Diabetes kunskap (r 0.22, P < 0.05), diabetes 

fatalism (r=0.22, P < 0.05), och social stöd (r=0.27, 

P < 0.01) hade en direkt effekt på egenvården.  

 

Egenvården hade en direkt effekt på 

blodglukoskontroll (r=0.020, P < 0.05).  

(P) 

II 

Reisi, M., 

Mostafavi, F., 

Javadzade, H., 

Mahaki, B., 

Tavassoli, E., 

& Sharifirad, 

G. 

(2016) 

Iran 

Impact of 

Health Literacy, 

Self-efficacy, 

and Outcome 

Expectations on 

Adherence to 

Self-care 

Behaviors in 

Iranians with 

Type 2 Diabetes 

Syftet var att undersöka 

det hälsolitteracitet, 

självförmåga, och hur 

förväntat utfall av 

egenvårds  unika bidrag 

till egenvårdsbeteende. 

Design; kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie utifrån 

enkätsvar. 

Urval; bekvämlighetsurval, baserat på patienter från 1 klinik. 

Inklusionskriterier;(a) >25 år, (b) typ 2-diabetes >1 år, (c) 

inga fysiska eller kognitiva hinder att besvara formulären, (d) 

inga psykiska sjukdomar. 

Datainsamling; Hälsolitteracitet bedömdes med  Functional 

Communicative and Critical Health Literacy (FCCHL), 

Självförmåga (DMSES), Diabetesrelaterad egenvård 

(SDSCA). Ett formulär med frågor kring patientens tilltro till 

effekt av sin egenvård. Samt ett formulär med demografiska 

frågor. 

Analys; Deskriptiv statistik, ANOVA, Pearsons 

korrelationskoefficient, Hierarkisk regressionsanalys. 

187 De fann en signifikant positiv korrelation mellan 

egenvård och kommunikativ hälsolitteracitet (r = 

0.455, p<0.010) samt kritisk hälsolitteracitet (r = 

0.297, p<0.010). 

 

Hierarkisk regressionsanalys fann att 

diabetesutbildning och civilstånd förklarade 16,9% 

av variansen av egenvård. Självförmåga och 

förväntad effekt av egenvård och förklarade 

ytterligare 28.0% respektive 1.5% av variansen. 

Kommunikativ och kritisk hälsolitteracitet 

adderades och förklarade ytterligare 3.7% och 1.4% 

av variansen. 

(P) 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K). 

 I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Shin, Kyung 

Suk; Lee, Eun‐
Hyun. 

(2018). 

Sydkorea. 

Relationships of 

health literacy 

to self‐care 

behaviors in 

people with 

diabetes aged 

60 and above: 

Empowerment 

as a mediator 

Syftet var att undersöka 

relationenen mellan 

hälsolitteracitet, 

empowement och 

egenvårdsbeteende 

samtidigt som man 

kontrollerar för 

diabetesutbildning. 

Design; kvantitativ deskriptiv tvärsnittsstudie. 

Urval; bekvämlighetsurval. Inklusionskriterier; (a) typ 2-

diabetes, (b) behärska koreanska (c) >60 år. 

Datainsamling; 4 formulär användes; Health Literacy Scale 

(HLS), the Diabetes Empowerment Scale‐28 (DES‐28), the 

Summary of Diabetes Self‐Care Activities (SDSCA) samt ett 

formulär med demografiska frågor och huruvida de erhållit 

diabetesutbildning tidigare. 

Analys; Deskriptiv statistik, Simple mediation model. 

136 Hälsolitteracitet hade dels en direkt effekt på 

följsamhet till diet (c1=0.57, p =0.046) samt en 

indirekt som medieras via empowerment. 

 

De fann inget direkt samband mellan 

hälsolitteracitet och träning däremot indirekt via 

empowerment  

 

De fann ett direkt samband mellan hälsolitteracitet 

och fotvård (c3=0.73, p = 0.035), utfallet kunde inte 

förklaras ytterligare med hjälp av empowement. 

(P) 

I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K). 

 I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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BILAGA C  

Sammanställning av använda bedömningsformulär för hälsolitteracitet i inkluderade 

artiklar.  

Metod att 

mäta 

hälsolittera

citet 

 

Antal 

studier 

 

Studier 
 

Kort beskrivning 

S-

TOFHLA, 

Objektivt 

1 (Bohanny et 

al., 2011) 
Formuläret består av totalt 40 objektiva frågor, 4 numerära och 36 läsförståelse 

bedömda genom lucktest (Bohanny et al., 2011). 

NVS, 

Objektivt 
1 (Fransen et 

al., 2014) 
Ett verktyg som bedömer en individs förmåga att finna och tolka information 

från en glass innehållsdeklaration. Totalt 6 objektiva frågor, 4 rätt eller mer 

indikerar tillräcklig hälsolitteracitet (Fransen et al., 2014). 

FCCHL, 

Subjektivt 
1 (Reisi et al., 

2016) 
Mäter hälsolitteracitet inom 3 olika domäner, funktionell, kommunikativ och 

kritisk. Totalt 14 frågor, varje domän består av 4-5 subjektiva frågor som 

besvaras på en fyrgradig skala (Reisi et al., 2016). 

HLS, 

Subjektivt 
2 (Shin et al., 

2018; Lee et 

al., 2016) 

Mäter hälsolitteracitet inom 3 olika domäner, funktionell, kommunikativ och 

kritisk. Varje domän består av 4-5 subjektiva frågor som besvaras på en 

fyrgradig skala (Ishikawa et al., 2008). 

BRIEF, 

Subjektivt 
1 (Niknami et 

al., 2018) 
4 frågor angående vilken hjälp man får och hur man själv kan hantera och förstå 

skriftlig information. Fyrgradig subjektiv skala (Niknami et al., 2018). 

Brief HLS,  

(BHLS) 

Subjektivt 

2 (Fan et al., 

2016; Maneze 

et al., 2016) 

3 frågor angående vilken hjälp man får och hur man själv kan hantera och förstå 

skriftlig information samt vilken hjälp man behöver. Fyrgradig subjektiv skala 

bedömer hälsolitteracitet (Fan et al., 2016) 

REALM-R, 

Objektivt 
2 (Bains & 

Egede, 2011; 

Osborn et al., 

2010) 

Individen läser totalt 8 ord med medicinsk koppling, 1 poäng för varje rätt uttal 

utan stakning. 6 rätt eller färre indikerar låg hälsolitteracitet (Bains & Egede, 

2011). 

REALM, 

Objektivt 
1 (Ferguson et 

al., 2015 
Som REALM-R men baserat på 66 ord. Beroende på antal rätt bedöms ens 

läsförmåga: 0-18 rätt motsvarar läsförmåga hos en individ som går på lågstadiet, 

19-44 rätt motsvarar mellanstadiet, 45-60 högstadiet och >45 rätt gymnasiet 

eller mer (Ferguson et al., 2015).  

MINI, 

Subjektivt 
1 (Abreu et al., 

2017) 
Intervjustruktur som användes vid en kvalitativ studie för att finna berättelser 

samt hur individens hälsokunskap ser ut (Abreu et al., 2017). Det vill säga inte 

ett specifikt instrument som bedömer hälsolitteracitet. 

HELIA, 

Subjektivt 
1 (Chahardah-

Cherik et al., 

2017) 

Inkluderar totalt 46 frågor inom 8 domäner, Andlig status, Ansvar för 

hälsostatus, Stresshantering, Sociala relationer, Fysisk aktivitet, kost, 

blodsockerkontroll, fotvård (Chahardah-Cherik et al., 2017). 

Health Litt, 

Objektivt 
1 (Hahn et al., 

2015) 
Test utfört via touchskärm, baserat på 14 objektiva frågor, baserade på text och 

siffror. Testet ber individen tolka erhållen information på skärmen, exempelvis 

plocka ut specifika mätvärden från ett blodprov (Hahn et al., 2015). 

CHL, 

Subjektivt 
1 (Ishikawa & 

Yano, 2011) 
Instrumentet fokuserar på att mäta kommunikativ hälsolitteracitet. Baseras på 5 

subjektiva frågor som besvaras på en 4-gradig skala. Frågorna rör huruvida 

individen upplever att den erhållit, förstått och kunnat tillämpa erhållen 

information (Ishikawa & Yano, 2011). 

 


