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• Vores ”nye” sundhedsvæsen (teknologi,
brugerinvolvering mv) kræver høj sundhedskompetence
• Sundhedskompetence kan opbygges hos den enkelte og
i grupper
• Sundhedskompetence skal medtænkes i visioner,
uddannelse af professionelle og i arbejdet med alle
målgrupper i forebyggelse og behandling af diabetes
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Sundhedskompetence

“Sundhedskompetence er personers viden, motivation
og kompetence til at finde, forstå, vurdere og anvende
information om sundhed.
Sundhedskompetence er afgørende for de beslutninger
der tages vedrørende sundhed, forebyggelse og
behandling”
Maindal et al, Sørensen et al, Nutbeam D. mfl

Adgang og
anvendelse af
sundhedsvæsenet

Interaktion med
sundhedssystemet

Primært
kliniske
settings

Health literacy
er nødvendigt
for…
At kunne varetage
sin egen og
andres sundhed

Deltage i
diskussioner og
beslutninger
relateret til sundhed

Primært
lokale/samfunds
settings
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Hvad er sundhedskompetence?
•
•
•
•
•

Læse og forstå information i indkaldelsen
Finde sundhedsinformation på nettet
Forstå resultatet af en Maxwatt-test eller en blodprøve
Analysere fordele og ulemper ved rygestop
Forholde sig kritisk til information fra lægen, naboen og
familiejournalen
• Navigere til den rette behandler og behandling ved
forværring/ændring

Hvad ved vi om betydningen af
sundhedskompetence?
Lav health literacy har sammenhæng med…
•
•
•
•
•

Utilstrækkelig viden om sundhedsvæsenets
muligheder, øget hospitalisering
Forkert brug af sundhedsvæsenet
Dårligere selvvurderet helbred
Dårligere sundhedsvaner
Helbredsmæssige effekter, fx HbA1C
De Walt DA, et al. Literacy and health outcomes: a systematic
review of the literature. J Gen Intern Med 2004:12:1228-39.
Friis, Maindal et al, Olesen et al….
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Sundhedskompetence
• Mellem 9 og 20 % af den danske befolkning
oplever, at det er svært at forstå forskellige
former for sundhedsinformation, så man ved
hvad man skal gøre.
• De oplever også, at det kan være svært at
snakke godt med sundhedspersonale og
få stillet de spørgsmål, som kan gøre det
nemmere at forstå f.eks. hvordan man skal
håndtere en sygdom.

Sundhedskompetence og kroniske sygdomme
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Steno Diabetes Center Copenhagen

Sundhedskompetence og sundhedsadfærd

Personer med diabetes som finder det
svært at forstå sundhedsbudskaber, og
forstå sundhedsprofessionelle
Odds for inaktivitet
(OR: 3.43, 95% CI: 2.14–5.51)
Odds for usund kost adfærd
(OR: 3.01, 95% CI: 1.63–5.58).
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Diabetesforeningens motivationsgrupper
og sundhedskompetence

•
•
•
•
•

Alder 64 år
41% mænd
28% lavt uddannede
17% højt uddannede
BMI 31 m/h2
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Diabetesforeningens motivationsgrupper
og sundhedskompetence

• Utilstrækkelig SK: 18 (10%)
• Problematisk SK: 44 (26%)
• Tilfredsstillende SK: 110 (64%)
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Sundhedskompetence og et
sundhedssystem i forandring

Telemedicin
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Arenaer for arbejdet med
health literacy
Policy – strukturelt
niveau
Det kommunale niveau/
sundhedscenter
/hospital
SundhedsProfessionelle/andre
professionelle

Individ familie
Socialt netværk

Forandringsmekanismer
Forandring i
organisationens
engagement:
•

Forandring i
organisation:
•
•
•

Villighed til at adresse
forskellighed (ink
rekruttering og ”outreach”)
Systematiske procedurer til
at støtte adgang og
fastholdelse
Systematiske procedurer til
at håndtere forskelligheder
(og at uddanne personalet
til dette)

•
•

Skab forandring på
ledelsesniveau
Lav bæredygtigt støtte
Aktiver forskellige
grupper/niveauer

Forandring af
borgere/patienter:
•
•
•

Øget HL
Øget støtte til adgang og
brug af sundheds
information
Øget adgang og bedre
sundheds outcomes

Forandring af de
professionelle:
•
•
•

Viden om Health literacy
Viden om forskelligheder i HL
i målgruppen/lokalområdet
Færdigheder og viden om
god praksis
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Eksempler på interventioner
• Prædiabetes projekt i Holstebro
• Fokus på transformative læreprocesser gennem dialog
og desorienterende dilemma, erfaringer og kritisk
refleksion
–
–
–
–

At give god plads til deltagernes fortællinger
At al viden skal være handleorienteret
At begrænse mængden af information
At anvende billeder/tegninger og illustrationer

Heart Skills and health literacy
- improving cardiac rehabilitation services through
co-creation
A PhD project on health literacy by Anna Aaby
Main supervisor: Helle Terkildsen Maindal

• Sundhedskompetence
profiler af ca 120 borgere
i hjerterehab
• Kvalitative interviews med
borgere
• Ekspertmøder med
borgere, fagpersoner og
ledelse
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