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Kommande utbildningar

Utbildning till diplomerad tobaks-
avvänjare 
30 jan-1 feb + 13 april, Lund 

Digital utbildning om rök- och 
alkoholfri operation 
14 feb, Digital

Alkohol - en fråga för vården
7 mars, Digital

Uppdatering diplomerade tobaks-
avvönjare
9 mars + 12 april, Digital

Tobak - en fråga för vården
21 mars, Digital

Grundutbildning Fysisk aktivitet på 
Recept (FaR)
21 mars, Digital

Grundutbildning Fysisk aktivitet på 
Recept (FaR)
18 april Malmö

Alkoholutbildning enligt MET- 
metoden
20-21 april, + 15 juni, Lund 

Digital utbildning om rök- och 
alkoholfri operation 
25 april, Digital

Nätverksträff för diplomerade 
tobaksavvänjare 
26 april, Digital

Nätverksträff för MET-utbildade 
26 april, Digital

Alkoholberoende i primärvården
4 maj, Lund

Goda levnadsvanor gör skillnad
Webbutbildning

Hej!

Som en tidig julklapp så här i juletider så översänder vi årets sista temanum-
mer! Det har varit oerhört givande och spännande att få djupdyka i äm-
nesområdet hälsolitteracitet och vi hoppas att ni kommer att få lika mycket 
utbyte av detta som vi. I temanumret har vi samlat massor av matnyttig 
information som kan utgöra en bra grund till att utforska ämnet vidare och 
ge er en vägledning i att utveckla medvetenhet för hälsolitteracitet inom er 
verksamhet. Visste ni t.e.x att hälsolitteracitet kan ses både ur ett individ- 
och organisatoriskt perspektiv? 

Vi har dessutom inkluderat flertalet intervjuer och reportage från olika 
projekt så att ni kan låta er inspireras och inhämta idéer som kan driva ert 
arbete framåt. I slutet av temanumret hittar ni lite aktuell information om de 
riktade hälsosamtalen i Skåne och också flera fantastiska initiativ till att öka 
den fysiska aktiviteten hos våra barn och unga. 

Önskar er trevlig läsning och en underbar jul!

Sist men inte minst vill jag passa på att ge ett extra stort TACK till alla er som 
har medverkat och bidragit till detta temanummer!

God jul och gott nytt år till er alla!

Kjell Olsson, hälso- och sjukvårdsstrateg, Region Skåne

God Jul 
och 

Gott Nytt 
År!
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VAD ÄR HÄLSOLITTERACITET?

Hälsolitteracitet kan definieras som 
en individs förmåga att hitta, förstå, 
bedöma och använda sig av informa-
tion i syfte att bibehålla och främja 
hälsa. Det omfattar såväl den egna 
hälsan som att stödja andra i deras 
hälsorelaterade beslut. Hälsolitte-
racitet är således inte begränsat till 
enbart förmågan att kunna ta till sig 
och värdera information, utan också 
att praktiskt kunna använda infor-
mationen i hälsofrämjande syfte. En 
individs hälsolitteracitet kan föränd-
ras under en livstid och påverkas av 
en rad faktorer, såsom utbildning, 
migration, sjukdom och tidigare 
erfarenheter av vården.

Hälsolitteracitet kan delas in i tre 
dimensioner: funktionell, kommu-
nikativ och kritisk hälsolitteracitet. 
Funktionell hälsolitteracitet har 
historiskt sett fått mest uppmärksam-
het. Det syftar på de grundläggande 
förmågor, såsom individens skriv- 

Bild: Pixabay

och läsfärdigheter, som krävs för att 
ta del av, förstå och använda sig av 
skriftlig hälsoinformation. I forskning 
mäts detta i huvudsak genom verktyg 
som mäter en individs läsfärdigheter 
avseende hälsoinformation. Detta 
utgör dock en väldigt begränsad syn 
på hälsolitteracitet.

De senaste åren har det blivit allt 
vanligare att fokusera på generell 
hälsolitteracitet, vilket även inkluderar 
kommunikativa och kritiska färdig-
heter. Kommunikativ hälsolitteracitet 
omfattar en större bredd färdigheter 
avseende att inhämta hälsoinforma-
tion och att uttolka innebörden från 
olika former av hälsokommunikation. 
Vidare ingår att kunna applicera den 
nya informationen i olika samman-
hang och att utveckla tillgänglig 
information genom dialog med andra 
för att sedan kunna fatta välgrun-
dade beslut. Kritisk hälsolitteracitet 
syftar i sin tur på förmågan att kritiskt 

kunna granska information från olika 
kommunikationskällor relaterat till en 
bred omfattning av hälsans bestäm-
ningsfaktorer.

Inom hälsolitteracitet kan perspekti-
vet antingen ligga på individnivå (häl-
solitterat individ) eller organisatorisk 
nivå (hälsolitterat organisation), eller 
båda. Den inledande beskrivningen 
av hälsolitteracitet berör i huvudsak 
individnivå. Det förekommer även 
vissa specifika former av hälsolittera-
citet, såsom mental hälsolitteracitet, 
digital hälsolitteracitet, matlitteracitet 
och vaccinlitteracitet.

En hälsolitterat organisation avser 
att göra det enkelt för individer att 
navigera, förstå och använda sig av 
information och tjänster för att kunna 
ta hand om sin hälsa. Avsändaren har 
ett tydligt ansvar för att information 
och tjänster utformas och anpassas i 
enlighet med mottagarens förmågor 
och behov. Patientlagen (2014:821) 
fastlår bl.a. att ”Informationen ska 
anpassas till mottagarens ålder, mog-
nad, erfarenhet, språkliga bakgrund 
och andra individuella förutsättning-
ar” och att ”Den som ger informatio-
nen ska så långt som möjligt försäkra 
sig om att mottagaren har förstått 
innehållet i och betydelsen av den 
lämnade informationen”. En särskild 
utmaning för hälso- och sjukvården 
är att hantera individuella skillnader i 
hälsolitteracitet och säkerställa att in-
satser fördelas jämlikt utifrån behov. 

Hälsolitteracitet på HFS-nätverkets hemsida
Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) har 
flera sidor dedikerade till hälsolitteracitet, inklusive en 
verktygslåda för hälsolitterata organisationer, länkar till 
forskning och rapporter, information om redskap, meto-
der och förhållningssätt m.m. I verktygslådan ingår bl.a. 
material som syftar till att säkerställa att ens egen häl-
so- och sjukvårdsorganisation är hälsolitterat, däribland 
en lista på tio kännetecken för vad detta innebär och en 
checklista som kan användas för att granska sin egen 
organisation. Genom att utveckla hälso- och sjukvården 
att bli mer hälsolitterat kan vi minska de negativa konse-
kvenserna till följd av individers skiftande hälsolitteracitet. 
Det leder också till en mer personcentrerad, patientsäker 
och jämlik hälso- och sjukvård vilket kan bidra till bättre 
folkhälsa.

HFS-nätverket - Hälsolitteracitet

Bild: HFS-nätverkets hemsida

https://www.hfsnatverket.se/sv/halsolitteracitet
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Jämlik hälsa - hälsofrämjande innovation i samverkan är en arbetsmodell där i 
nvånare, kommuner, näringsidkare och bostadsbolag, idéburna organisationer  
och akademiska forskare arbetar tillsammans för att uppnå en långsiktigt mer 
jämlik hälsa genom att främja hälsoarbete över sektorsgränser direkt med 
invånare i ett bostadsområde. I Jämlik hälsa-modellen har den kritiska hälsolit-
teraciteten en central funktion då den skapar förståelse för de sociala och 
kulturella faktorer som är inblandade i att ge och ta emot hälsoinformation. 
Genom metoderna i programmet, självreflektion och samskapande utvecklas 
en hälsomedvetenhet hos parter och invånare teoretisk såväl som praktiskt.  

Arbetsmodellens syfte
Verksamheten är helt behovsstyrd och utgår i alla delar från de upplevda  
och formulerade behov som invånare i bostadsområdet är delaktiga i att ta  
fram bland annat relaterat till hälsolitteracitet. Förbättrad hälsa, egenmakt och  
delaktighet är grunden, vilket uppnås genom hälsofrämjande aktiviteter – där de formulerade behoven definierar vad 
som utgör de hälsofrämjande aktiviteterna i ett gemensamt planeringsprogram. Partnerskapet och verksamheten ska-
pas utifrån det lokala sammanhanget. 

Avsikten är att modellen ska bli en integrerad del i bostadsområdet. 
Modellen är framtagen genom forskning vid Malmö universitet 
med partners från olika samhällssektorer bland annat Malmö stad, 
Region Skåne, idéburna organisationer såsom Rädda Barnen och 
Röda Korset samt olika bostadsbolag. Som grundläggande ar-
betsstruktur finns den vetenskapliga metodiken Community Based 
Participatory Research (CBPR) samt funktionen Hälsofrämjare som 
är en tillämpning av det internationella konceptet Cultural Brokers 
som ger upphov till ett situerat lärande över sektorsgränser. Jämlik 
hälsa har en helhetssyn på vad som främjar hälsa, vilket innebär att 
även avgörande sociala faktorer – exempelvis språk, utbildning och 
arbete, trygghet i sitt boende och sitt bostadsområde – behöver 
adresseras då sådana behov förekommer. Att främja och utöva en  

         högre hälsobildning i fysisk, social och psykisk hälsa utgör tillsam-
mans en viktig grund i de aktiviteter Jämlik hälsa består av. 

I regelbundna workshops och utvärderingar görs uppdaterade behovsinventeringar. Dessa styr sedan det fortsatta 
planeringsarbetet med innehållet i de hälsofrämjande aktiviteterna i verkstäder med fokus på olika CBPR interventio-
ner, faciliterade av hälsofrämjare i samarbete med aktörer och forskarstuderande. Den pågående dialogen i de häl-
sofrämjande verkstäderna är en kontinuerlig och viktig process som även den påverkar aktiviteterna utifrån de behov 
som uppkommer och definieras. Verksamheten präglas av öppenhet, inkludering och integritet, och utgår från olika 
mötesplatser i området, vilka är öppna för alla. Deltagandet är fritt för alla och deltagande i aktiviteter är kostnadsfritt. 
Aktiviteterna är anpassade efter deltagarnas önskemål samt förutsättningar och utvärderas. Dokumentation i syfte att 
redovisa verksamheten måste ske med hänsyn till individens integritet och etiska regelverk, Jämlik hälsa-modellens 
definition av hälsa samt den forsknings- och deltagarbaserade metoder. Jämlik hälsa tar avstamp i FN:s globala håll-
barhetsmål Agenda 2030 och WHO:s rekommendation om att minska hälsoklyftorna i samhället.

Bild: Jämlik Hälsa - Hälsofrämjande innovation i 
samverkan

Bild: Workshop

JÄMLIK HÄLSA
- HÄLSOFRÄMJANDE INNOVATION I SAMVERKAN
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VÄRNAMO HÄLSOCENTER
förmåga att få tillgång till, förstå, värdera och tillämpa 
hälsoinformation?
- I den inledande kontakten med Hälsocenter hålls ett motive-
rande samtal (motivational interviewing, MI). Samtalet lägger 
grund för fortsatt planering och aktivitet på Hälsocenter. Syftet 
med samtalet är att skapa trygghet och tillit, samt få en bild av 
personens nuläge, önskemål och målsättningar. Uppföljningar 
sker regelbundet, och avstämningar efter önskemål och behov. 
Samtalet är en förutsättning för att behandla alla olika utifrån 
individens bakgrund, förutsättningar och behov. I samtalet får 
hälsocoachen bra överblick om vad personen behöver och öns-
kar stöd med. Hälsocoachen använder sig av öppna frågor och 
skriver tydligt ned viktiga instruktioner och information. Genom 
speglingar och reflektioner i samtalet mäts personens förståelse 
innan ny information ges.

Vilka utmaningarna ser ni?
- Hälsocenter möter personer med sämre hälsa och ofta en 
förändrad livssituation tex. flytt till annat land, språklig mognad, 
ny diagnos, nybliven förälder, stressproblematik eller funktions-
nedsättning. Hälsocenter möter även personer i varierande ålder 
och behoven kan vara alltifrån stöd att förbättra levnadsvanor 
till att komma i en social gemenskap. En utmaning är att från 
olika aktörer informera likvärdigt om vilket stöd Hälsocenter kan 
ge och hur en söker sig dit. Kunskap om hälsa och förmågan att 
omsätta detta i sitt eget liv blir en framgångsfaktor.

Vid kommunikation med nyanlända och migranter rekom-
menderas användning av kulturella brobyggare och infor-
mation på modersmål, en metod som har visat sig fungera 
väl på flera håll i landet, hur arbetar ni med det?
- Vid samtal finns möjlighet till tolk och i flera kommuner har 
informationsfolder på modersmål tagits fram för att underlätta 
informationen. Hälsocenter har även använt regionens hälso-
kommunikatörer för att hålla föreläsningar på modersmål.

Som goda exempel brukar ”Förstå mig rätt – teach-back”, 
personcentrerad patientutbildning och kommunikations-
stöd med bilder användas hur arbetar ni med det?
- De tekniker som Hälso- 
center använder sig av i 
dagsläget är medveten-
het och personcentrering 
i mötet med personen. 
Hälsocoachen ger stöd 
att välja ut det som är 
viktigast just nu utifrån 
nuläge, vilja och motiva-
tion vad gäller t.ex. 
aktivitet eller information. 

Viktig information skrivs 
ner. Återkoppling om hur 
arbetet med beteende-
förändringen fortlöper 
följs upp vid regelbundna 
avstämningar. Vid intro- 
duktion av tränings- 
program instruerar och visar först hälsocoachen hur övningen 
går till och sedan får personen på egen hand utföra övning-
en samt göra eventuella inställningar på träningsredskapet 
med hälsocoachen närvarande som stöd. På träningsprogram 
och gruppträningspass finns även bilder som stöd. Bilder och 
pictogram används även på flera av Hälsocenters hemsidor och 
bokning av aktiviteter.

     Anna Gustafsson 
arbetar som 
hälsocoach och 
med verksamhets-
utveckling på 
Värnamo Hälso-
center. Hon  
samordnar även 
nätverket för 
hälsocoacher i 
Region Jönköping.

Hej Anna! Beskriv 
kort er verksam-
het?
- Hälsocenter är 
en samverkans-
modell som drivs 
lokalt genom ett 
samarbete mellan 
kommuner, vård-
centraler och ideell  

     sektor. Alla 13 
kommuner i länet har startat upp Hälsocenter, men arbetet ser 
olika ut beroende på hur långt kommunerna kommit i arbetet 
och hur etablerad verksamheten hunnit bli. Arbetet med Hälso-
center fokuserar på friskvård och syftar till att bidra till en mer 
jämlik hälsa. Det förebyggande arbetet ska anpassas för att nå 
utsatta grupper, samt ge stöd till att förbättra invånarens fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella hälsa. Hälsocenters huvudsak-
liga målgrupp är invånare som på grund av sin livsstil eller sitt 
sätt att leva har risk för framtida ohälsa. Invånaren kommer till 
ett hälsocenter framför allt via rekommendation från vårdcen-
tralen, men det lokala föreningslivet och civilsamhället har också 
en viktig roll att rekommendera invånare med behov till ett 
hälsocenter. På hälsocenter arbetar en eller flera hälsocoacher 
vars huvuduppgift är att motivera invånare till en beteendeför-
ändring för att skapa bästa möjliga förutsättningar för hälsa och 
livskvalitet. En viktig uppgift för oss är att fungera som brygga 
till befintligt förenings- eller näringsliv för fortsatt aktivitet och 
socialt sammanhang. Hälsocenter är en nära samverkanspart 
med vårdcentraler, kommun såväl som det lokala föreningslivet 
och civilsamhället.

Varför är hälsolitteracitet viktigt för er?
- Hälsocenter arbetar idag inte uttalat med hälsolitteracitet men 
ser många kopplingar i det nuvarande arbetet med begreppet. 
Just nu arbetar vi med hälsolitteracitet i det omedvetna då 
kärnan i arbetet är att utgå från personens nuläge och förutsätt-
ningar för att motivera till de beteendeförändringar personen 
själv önskar göra för att stärka sin hälsa. Hälsocenter ser att 
hälsolitteracitet är mycket viktigt för att personen som coachas 
ska kunna ta till sig information, både om hur levnadsvanor 
påverkar hälsan och hur de kan koppla detta till sig själv och 
den egna livskvalitén. Ett hälsolitterärt arbetssätt är betydelse-
fullt eftersom målgruppen kan ha utmaningar med kunskap av 
hälsostärkande vanor, att planera och fatta hälsosamma beslut 
vad gäller t.ex. levnadsvanor. En viktig aspekt är personens egna 
beslut kopplat till motivationen att göra aktiva val som främjar 
hälsan. Känslan av att på egen hand förbättra hälsan stärks och 
personen tar själv ansvar och fattar beslut som stärker hälsan 
långsiktigt. I nästa steg kan personen genom sin kunskap och 
erfarenhet påverka sin omgivning i positiv riktning, såsom familj, 
vänner och sammanhang som personen befinner sig i. 

Hur säkerställer ni människors kunskap, motivation och 

Bild: Anna Gustafsson

Bild: Anna Gustafsson med vän.
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halsolitteracitet.se
Hemsidan halsolitteracitet.se är framtagen av Lena Mårtensson, docent och leg  
arbetsterapeut, och Josefin Wångdahl, PhD och folkhälsovetare, verksam vid 
Aging Research Center, Karolinska Institutet/Stockholms universitet och institu-
tionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhället, Karolinska institutet. På 
hemsidan hittar du mycket matnyttig och användbar information om allt som 
berör hälsolitteracitet - nyheter, pågående och avslutade projekt, kunskapsbank, 
verktygslåda m.m.. På hemsidan kan du också anmäla dig till ett nyhetsbrev om 
hälsolitteracitet för att alltid hålla dig uppdaterad. Du hittar även information om 
och kontaktuppgifter till det nyligen startade hälsolitteracitetsnätverket i Sverige, 
för dig som är extra intresserad och arbetar mer aktivt inom området.

hälsolitteracitet.se
Bild: halsolitteracitet.se

             Riva hinder
Västra Götalandsregionen har utarbetat ett verktyg för att eftersträva en god, 
säker och jämlik hälso- och sjukvård till alla invånare. Verktyget är indelat i 
14 avsnitt och ger på ett inbjudande sätt en enkel vägledning i många av de 
frågor och utmaningar vi kan uppleva när vi möter patienter med en annan 
migrationsbakgrund än vår egen. Här finns också specifika avsnitt om t.ex. psy-
kisk ohälsa, sexuell hälsa, mat och motion. En av de viktigare delarna att förstå 
är att patienter med migrationsbakgrund utgör en väldigt heterogen   

               grupp och att även individer från samma land kan ha väldigt olika bakgrund, 
värderingar och erfarenheter. I patientmötet är det därför alltid viktigt att se till den individ ni har framför er och hens 
egna behov och förutsättningar. I verktyget lyfts bland annat kulturell medvetenhet som handlar just om hur vi kan 
bemöta patienter och anhöriga på ett mer öppet sätt, utan förutfattade meningar. Kom ihåg! Nyfikenhet räcker väldigt 
långt i patientmötet!

Riva hinder - Västra Götalandsregionen

Bild: Västra Götalandsregionen

Webbinarie Vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor
Med anledning av implementeringen av nytt nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor i Region Skåne så 
anordnades ett lunchwebbinarium den 29/11. Webbinariet spelades in och kan nås via nedanstående länk:
Webbinarie Vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor (Observera att webbinariet också är textat. Klicka på 
”T”-symbolen för att få fram text.)

Under webbinariet presenteras: bakgrunden till vårdprogrammet, vilka nyheter det innebär i jämförelse med Region 
Skånes nuvarande vårdprogram och information om utbildningar, verktyg och material som kan underlätta implemen-
tering i er verksamhet. Vi hoppas detta webbinarium kan vara till nytta och stöd för er i era verksamheter!

Förstå mig rätt
Förstå mig rätt är en mycket användbar metod för att undvika missförstånd i vården.  
Genom att både individen och personalen får möjlighet att återge den information som  
förmedlats så kan båda parter säkerställa att man uppfattat varandra korrekt. Individen 
får en större förståelse för sin egen vård och personalen får en större förståelse för 
individens perspektiv. Västra Götalandsregionen har tagit fram ett väldigt fint och 
användbart material med filmer, övningar, verktyg, evidens m.m. som kan nås via deras 
hemsida. Nästa gång du träffar en patient, prova att använda dig av Förstå mig rätt för 
att stämma av att ni uppfattat varandra korrekt. På så sätt bidrar ni båda till ett mer 
givande samtal och en säkrare vård.

Förstå mig rätt - Västra Götalandsregionen

Så här gör du:
• Be patienten, med jämna mellanrum, att berätta eller visa vad ni har talat om. På så sätt får du en återkoppling på hur 
väl du har förklarat. 
• Kan patienten inte berätta eller visa? Förklara igen och gärna på ett annat sätt. 
• Sammanfatta med egna ord vad patienten har sagt så att du inte har missat eller missuppfattat något.
• Kombinera samtalet med skriftligt material och bildstöd vid behov. 
• Undvik ja- och nej-frågor, som ”Har du förstått?” eller ”Undrar du över något?”

Bild: Västra Götalandsregionen

http://www.halsolitteracitet.se/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/riva-hinder/
https://play.mediaflowpro.com/ovp/17/58CFRGMMMD
https://www.vgregion.se/forstamigratt
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INTERVJU MED MARIA MAGNUSSON

Varför är det viktigt att arbeta med hälsolitteracitet? 
- Om man tänker fokus jämlik hälsa, som vi ju alla skall, är det 
en fruktbar utgångspunkt för att granska sitt eget arbetssätt. 
Man kan förstås uttrycka det som att våra insatser ökar indivi-
ders hälsolitteracitet. Men att bedöma individers hälsolitteracitet 
är lite som att tala om kultur, det är föränderligt och beror så 
mycket på i vilket sammanhang man befinner sig. Vi gör bäst 
nytta genom att utgå från vad folk själva säger om vilka behov 
de har av stöd och information. 

Om man vill bli en mer hälsolitterat verksamhet. Har du 
något tips på hur man kommer igång? 
- Det är nog att granska sin egen verksamhet systematiskt, och 
se det som ett plus när man upptäcker saker som behöver änd-
ras i den – snarare än att hamna i försvar. Det kräver tillit inom 
den egna gruppen och en insikt i att vi alla styrs av normer som 
inte alltid är de vi skulle vilja. Vården bidrar tyvärr till hälsoklyf-
torna trots att det är ytterst få av oss som delar in människor 
i ”vi” och ”dom” och som anser att vissa inte skall få lika goda 
förutsättningar utifrån exempelvis språk. All denna goda vilja 
som finns är en jättebra utgångspunkt som måste stärkas med 
systematik och evidensinformerade metoder. Vi använder som 
sagt ramverket för de mänskliga rättigheterna och har en upp-
sättning frågor som vi ställer oss, framtagna tillsammans med 
Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen. 

Vilka utmaningar kan man stöta på när man vill arbeta med 
hälsolitteracitet i sin verksamhet? 
- Att de inblandade, professionella och politiker, inte har tillräck-
lig kunskap. Bristande resurser i form av tid – vilket ju är pengar 
– samt dokumentationssystem som fokuserar mer på ”pinnar” 
än på det professionella omdömet. Om vi nu pratar om hälso- 
och sjukvårdssystemet så är det också en utmaning att komma 
bort från kortsiktigt och snävt budget-tänkande. Här behövs det 
också kunskap om att det tar tid innan hälsofrämjande och pre-
vention ger resultat i form av minskad belastning på vården. Det 
tar också tid att bygga tillit, som är en grund för bra samverkan 
på alla nivåer. Projekt som varar ett par år och sedan försvinner 
just när andra lärt sig använda sig av tjänsterna vet vi ju inte är 
bra. 

Slutligen, om man vill fördjupa sig i ämnet. Har du några 
tips på vart man kan läsa mer?
• Nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård har myck-

et bra material på sin hemsida.
Verktygslåda för hälsolitterata organisationer - HFS-nätverket
• Om mänskliga rättigheter och rätten till hälsa.
Angereds Närsjukhus arbete med rätten till hälsa 
• Verktyget Helhetsmetodiken. Jag rekommenderar särskilt 

metodboken för den som vill fördjupa sig.
Helhetsmetodiken 

Maria Magnusson är dietist  
med specialisering inom 
folkhälsa, samt sjuksköter-
ska. Hon disputerade 2011 
på en avhandling om 
förbyggande av barnobesi-
tas med hänsyn till faktorer 
som handlar om socioeko-
nomi och migration. 

Fokus på jämlik hälsa har 
följt med både när det gäller 
fortsatt forskning och i 
arbetet som verksamhetsan-
svarig för Folkhälsoenheten  
vid Sjukhusen i väster, Västra Götalandsregionen.

Hej Maria! Du har ett spännande jobb. Berätta lite om ditt 
arbete? 
- Vår enhet arbetar med att främja hälsa och förebygga sjukdom 
hos patienter, medarbetare och befolkning. När det gäller pa-
tientperspektivet handlar det mycket om implementering av de 
nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälso-
samma levnadsvanor samt om rök- och alkoholfri operation. För 
medarbetarnas hälsa samarbetar vi med Personalhälsan, både 
generellt och för att underlätta för och erbjuda olika tillfällen för 
fysisk aktivitet. 

Befolkningsuppdraget har vi i dagsläget endast i nordöstra 
Göteborg. Fokus är att bidra till att minska hälsoklyftorna och 
insatserna görs i samverkan med andra aktörer. Vi har också vår 
Levnadsvanemottagning, ett projekt som vi hoppas blir imple-
menterat. Ett fjärde område är kunskaps- och metodutveckling. 
Det nationella folkhälsomålet gäller ju god och jämlik hälsa. Vi 
använder oss av evidensinformerade metoder som kan bidra till 
att minska klyftorna, försöker utveckla dem och bidra till ökad 
kunskap på området. (Begreppet ”evidensinformerad” är lånat 
av Jonna Bornemark.) - Jag tycker det är ett bra uttryck för att 
evidens inte skall uppfattas som något absolut. Så detta spän-
nande och roliga arbete ansvarar jag för tillsammans med sju 
arbetskamrater. I vår enhet ingår dietist, hälsovetare, beteende-
vetare och sjuksköterska.

Hur jobbar ni med hälsolitteracitet i er verksamhet?
- Vi arbetar rättighetsbaserat och fokuserar på vår egen hälso-
litteracitet som organisation. Lyckas vi med att göra resurserna 
tillgängliga och acceptabla för alla? Det handlar om exempelvis 
fysisk, ekonomisk och språklig tillgänglighet och att insatser 
skall erbjudas på ett sådant sätt att alla känner sig inkluderade 
och välkomna. 

För att vässa sig och utveckla metoderna efterhand behöver 
man reflektera systematiskt över erfarenheter, tillsammans. Vi 
utvecklar ett system för detta, Helhetsmetodiken. Verktyget är 
digitalt och både kvalitativa och kvantitativa data registreras och 
kan bearbetas på olika sätt. Det hjälper oss i den professionella 
reflektionen och det kollektiva omdöme som är det viktigaste 
för metodutvecklingen. På den senaste europeiska folkhälso-
konferensen, EPH, i Berlin, presenterade vi en poster om detta. 

Health Literacy of Organisation

Bild: Maria Magnusson
Bild: Poster Health Literacy of Organisations

http://www.hfsnatverket.se/verktygslada-for-halsolitterata-organisationer
https://www.angeredsnarsjukhus.se/for-patienter/dina-rattigheter-som-patient/angereds-narsjukhus-arbete-med-ratten-till-halsa/
https://helhetsmetodiken.se/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/sv1667-159270013-254/native/EPH%202022%20Poster.pdf
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MILSA  
- FÖR MIGRANTERS HÄLSOLITTERACITET

nen har därmed blivit ett instrument 
för att stärka migranters hälsolitte-
racitet på flera vis. Genom en stärkt 
hälsolitteracitet kan förutsättningarna 
för en god hälsa och därmed också 
individens möjlighet att ta del av in-
satser för att etablera sig i samhället 
och på arbetsmarknaden underlättas 
och förbättras. 

Samma metod – nya  
sammanhang
Samhälls- och hälsokommunika-
tionsmodellen har visat sig vara både 
behövd och effektiv i flera samman-
hang.  Detta genom nya insatser för 
att möta olika behov hos målgrup-
pen som har utformats med sam-
hälls- och hälsokommunikatörer som 
central resurs. 

Hälsolitteracitet hos befolknings-
grupper som är svåra att nå
På uppdrag av MSB och Folkhäl-
somyndigheten genomförde MILSA 
och SHK Skåne en nationell informa-
tionskampanj för befolkningsgrupper 
som är svåra att nå med information 
om Covid-19. Tretton tematiska 
filmer producerades där samhälls- 
och hälsokommunikatörer framförde 
information på 11 olika språk. 

MILSA, kunskapsbaserad stödplatt-
form för migration och hälsa, driver 
som en del av Partnerskap Skåne 
metod- och kunskapsproduktion som 
främjar migranters hälsa, inkludering 
och etablering i det svenska sam-
hället. Sedan 2011 har MILSA ge-
nomfört verksamhetsnära forskning 
och utveckling i partnerskap mellan 
akademi och praktik. Partnerskap 
Skåne är en regional stödresurs med 
fokus på samverkan, metodutveckling 
och implementering för att främja 
nyanlända flyktingars möjligheter till 
hälsa, egenmakt och etablering. 

Samhälls- och hälsokommu-
nikation för ökad hälso- 
litteracitet
Partnerskap Skåne har sedan 2008 
bedrivit samhällsorientering för nyan-
lända med integrerad hälsokommu-
nikation baserat på kunskapen om de 
faktorer efter en migrants ankomst 
till ett nytt land som kan leda till en 
försämrad hälsa. Kultursensitiv hälso-
kommunikation är en erkänd metod 
för att ge migranter viktiga förutsätt-
ningar att bibehålla och ta hand om 
sin och sin familjs hälsa i en sådan 
situation. En sådan förutsättning är 
stärkt hälsolitteracitet. 

Internationell och svensk forskning 
visar att hälsolitteracitet är lägre 

bland migranter än den genomsnittli-
ga befolkningen och rekommenderar 
därför ofta hälsofrämjande insatser 
som fokuserar specifikt på att stärka 
hälsolitteracitet. Inom Partnerskap 
Skåne utgår man ifrån att hälsolit-
teracitet bland annat kan stärkas 
genom tillgänglig, anpassad och 
kvalitetssäkrad information förmed-
lad via samhällsorienteringen och 
kvalificerade samhälls- och hälso-
kommunikatörer (SHK).

För att tillgängliggöra anpassad 
hälsoinformation utvecklade Partner-
skap Skåne en samhällsorienterings-
kurs där hälsokommunikation ingår: 
Samhälls- och hälsokommunikation 
(SHK). I denna förmedlas informa-
tionen i dialogform av en samhälls- 
och hälsokommunikatör, som talar 
samma språk som de nyanlända 
deltagarna och anpassar kursen efter 
gruppens förutsättningar.  

För att kvalitetssäkra informationen 
och sättet den förmedlas på, utveck-
lade, genomförde och utvärderade 
MILSA under åren 2017 till 2021 med 
stöd från Europeiska socialfonden en 
nationell utbildning för samhälls- och 
hälsokommunikatörer. 200 kommuni-
katörer runt om i landet har tagit del 
av utbildningen. 

Samhälls- och hälsokommunikatio-

Bild: MILSA

Bild: MILSA

Bild: MILSA
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Länkar

• Processdokumentation- Kriskommunikation om  
covid-19 på flera olika språk - Länsstyrelsen Skåne

• Informationsfilm om filmserien ”Efter flykten” - Youtube

• Exposure to culturally sensitive sexual health information 
and impact on health literacy: a qualitative study among 

newly arrived refugee women in Sweden

• Kan en utökad samhällsorientering med fokus på studie-
besök främja nyanländas hälsa?

• Nyanlända deltagares upplevelser av studiecirkeln Väg-
ar vidare efter flykten genom lokal implementering i 

fördjupande program: Utvärdering av pilottest i Malmö 
hösten 2020

Bild: Samtalscirklarna utgår från kortfilmserien ”Efter flykten” 

Mental hälsolitteracitet
Sedan 2015 har MILSA på uppdrag av Socialdepartemen-
tet utvecklat fördjupningsdelar till samhällsorienteringen 
med fokus på psykisk hälsa och föräldraskap. Konceptet 
innebär att samhälls- och hälsokommunikatörer vidare-
utbildas i psykisk hälsa och metodik för att kunna leda 
en serie av samtalscirklar som heter ”Vägar vidare efter 
flykten”. Studiecirklarnas stödjer faktorer som påverkar 
psykisk hälsa och välbefinnande, däribland mental hälso-
litteracitet. 
 
Partnerskap Skåne - Psykisk hälsa och föräldrarskap

Forskning bekräftar och tar oss vidare 
Mycket av den kunskap som produceras inom MILSA rör 
hälsolitteracitet. Bland annat har flera studier genomförda 
av universiteten som samarbetar inom MILSA utvärderat 
samhälls- och hälsokommunikation i relation till hälsolit-
teracitet. Resultaten bekräftar kopplingen mellan tillgäng-
lig, anpassad och kvalitetssäkrad information och stärkt 
hälsolitteracitet hos migranter. De visar oss även vägen 
framåt genom att belysa utmaningar och kvarvarande 
behov. Exempel på sådan forskning finner du nedan. 

Exposure to culturally sensitive sexual health informa-
tion and impact on health literacy: a qualitative study 
among newly arrived refugee women in Sweden 
Denna intervjustudie konstaterade att kvinnor som fick 
information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättig-
heter (SRHR) från samhälls- och hälsokommunikatörer, 
upplevde att deras kunskap om SRHR ökade och att de 
hade bättre självförtroende vad gäller att använda sin 
kunskap. Två huvudsakliga teman framstod i intervjuerna: 
1) att öppna dörrar för nya förståelser av SRHR, och 2) att 
plantera fröer för engagemang i frågor om SRHR visar hur 
kulturella normer påverkar uppfattningar, men också hur 
information öppnar möjligheter att utmana dessa normer.

Kan en utökad samhällsorientering med fokus på stu-
diebesök främja nyanländas hälsa? 
Denna studie utvärderade ”Välkommen till Skåne”,  
utökad samhälls- och hälsokommunikation med lokalt 
anpassade studiebesök. Med resultat från enkäter och  
fokusgruppsdiskussioner konstaterar författarna att  
inledande undersökning visade en begränsad hälsol- 
itteracitet hos deltagarna. Utvärderingen visade att  
deltagarna bland annat upplevde ökad hälsa, min- 
skad psykisk ohälsa samt ökad tillit och motivation   
efter att de genomgått programmet.

Nyanlända deltagares upplevelser av studiecirkeln 
”Vägar vidare efter flykten” genom lokal implemente-
ring i fördjupande program: Utvärdering av pilottest i 
Malmö hösten 2020 
I en utvärdering av ett pilottest av MILSAs samtalscirkel 
för nyanlända om psykisk hälsa och välbefinnande, kon-
starerades formatets potential för att stärka deltagarnas 
mentala hälsolitteracitet. De hade fått ny kunskap om 
hur de kan främja och bibehålla god psykisk hälsa, samt 
större förståelse för vad stress är och hur det kan påverka 
deras vardag och hälsa. För att till fullo utnyttja samtals-
cirkelns potential betonar rapporten vikten av att framåt 
fokusera ännu mer på att bemöta attityder vad gäller psy-
kisk hälsa och stigma samt förmedla kunskap om att söka 
professionell hjälp för psykisk ohälsa. Den vidareutveck-
lade version av samhälls- och hälsokommunikatörernas 
cirkelledarutbildning innehåller därför en modul tillägnad 
hur de kan stärka cirkeldeltagarnas mentala hälsolittera-
citet.   

http://partnerskapskane.se/ps/?c=material
http://partnerskapskane.se/ps/?c=material
https://youtu.be/Q_5ErEgOIS0
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/13691058.2016.1259503?needAccess=true&role=button&
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/13691058.2016.1259503?needAccess=true&role=button&
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/13691058.2016.1259503?needAccess=true&role=button&
http://partnerskapskane.se/ps/?c=material
http://partnerskapskane.se/ps/?c=material
http://partnerskapskane.se/ps/?c=material
http://partnerskapskane.se/ps/?c=material
http://partnerskapskane.se/ps/?c=material
http://partnerskapskane.se/ps/?c=material
https://partnerskapskane.se/psykisk-haelsa/
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INTERVJU MED JOSEFIN WÅNGDAHL
inom hälso- och sjukvården.  För det 
är supersvårt att veta vem som har låg 
hälsolitteracitet. Få vill visa för andra 
att de inte riktigt förstår, tycker det är 
svårt att värdera information, eller inte 
vet hur de ska använda information 
eller instruktioner som de fått. Bland 
nyanlända migranter med flyktingbak-
grund i Sverige visar studier att ca 60% 
har begränsad hälsolitteracitet, men 
det är viktigt att poängtera att begrän-
sad hälsolitteracitet inte enbart är ett 
”migrantproblem”.  Även om hälsolit-
teracitet ännu inte mätts i någon större 
befolkningsstudie i Sverige , visar stu-
dier som inkluderar olika svenskfödda 
subgrupper att många har begränsad 
hälsolitteracitet. 

I två olika studier med svensktalande 
vuxna i arbetsför ålder tyder resultaten 
på att mellan 30-35% har begränsad 
hälsolitteracitet. I den senaste SWEOLD 
undersökningen från år 2022 där man 
tittar på hälsa, levnadsvanor och hälso-
litteracitet hos äldre vuxna (77+) visar 
de preliminära resultaten att nära hälf-
ten har begränsad hälolitteracitet. Ett 
resultat som ligger i linje med hur det 
ser ut i Europa i stort. Enligt den senas-
te kartläggning (HLS-19) vilken cirka 47 
000 personer från 19 Europeiska länder 
deltog har i genomsnitt varannan 
person begränsad hälsolitteracitet.  Att 
göra det så enkelt som möjligt för alla 
att förstå, värdera och använda hälsoin-
formation är därför mycket viktigt.

Tycker du att hälso- och sjukvården 
går åt det hållet, eller blir det snarare 
mer komplicerat? 
- Det är svårt att bedöma och ser olika 
ut inom olika områden. I samband med 
Covid 19 kunde vi se många både bra 
och dåliga exempel på hälsoinforma-
tion, både vad gäller hur innehåll och 
språk var anpassat till olika målgrup-
per och vad för kanaler som användes 
för att nå dessa. Och vad gäller t.ex. 
e-hälsotjänster finns det mycket att 
göra. Många av dessa kräver att de 
som vill nyttja dessa har en relativt god 
hälsolitteracitet och inte minst tillgång 

Vi har haft äran att få intervjua en av 
Sveriges största experter på hälsolit-
teracitet, Josefin Wångdahl. Josefin 
är forskare och biträdande lektor 
vid Aging Research Center (ARC), 
Karolinska Institutet/Stockholms 
universitet och vid Institutionen för 
Neurobiologi, vårdvetenskap och 
samhälle vid Karolinska Institutet.

Hej Josefin! Hur väcktes ditt intresse 
för hälsolitteracitet?
- Jag jobbade som samordnare och 
hälsoinformatör på Hälsoteket i Ange-
red utanför Göteborg. En verskamhet 
som erbjuder ett fyrtiotal hälsofrämjan-
de aktiviteter i veckan, såsom t.ex. fy-
sisk aktivitet, föreläsningar och grupp-
träffar. Politikerna ville ha hårda fakta, 
”är den här verksamheten bra?”, då det 
främst fanns kvalitativa utvärderingar, 
dvs mjuka fakta. Jag ville kunna visa 
att Hälsoteket faktiskt är bra. Samtidigt 
ville jag vidareutveckla mig och läsa 
en master i folkhälsa. Så jag tänkte att 
om jag läser en master kanske jag kan 
utvärdera Hälsoteket med hårda mått, 
dvs i siffror i samband med att jag skri-
ver min masteruppsats. I två år funde-
rade jag på  ”Vad är det jag ska mäta? 
Vad är det jag ska göra?”. Då ramlade 
jag på hälsolitteracitet och kände att 
det var helt rätt begrepp att fokusera 
på då det inte enbart har med ren häl-
sokunskap att göra. Vid den tidpunkten 
fanns det dock inget instrument för att 
mäta hälsolitteracitet översatt till svens-
ka, så i stället blev det att jag översatte 
och validerade ett sådant instrument 

från japanska till svenska.

Du har ju forskat väldigt mycket 
kring hälsolitteracitet. Vad har du 
upptäckt i din forskning?
- Jag har framför allt fokuserat på nyan-
lända migranter med flyktingbakgrund, 
eftersom det är det jag fått finansiering 
för. Mina huvudfynd är att det är en 
väldigt hög andel som har begränsad 
hälsolitteracitet, att det finns samband 
mellan begränsad hälsolitteracitet och 
hälsostatus, och att det är vanligare att 
nyanlända migranter med begränsad 
hälsolitteracitet avstår från att söka 
vård trots att de upplever att de är i 
behov av det. Det tycks också finnas 
samband mellan hälsolitteracitetsnivå 
och hur mycket man får ut av olika 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyg-
gande insatser. Ju högre hälsolitte-
racitet desto mer verkar man få ut av 
hälsoundersökningen för asylsökan-
de och hälsokommunikationen som 
ges inom samhällsorienteringen för 
nyanlända migranter. Det verkar vara 
så att insatser passar bättre till de som 
har hög hälsolitteracitet, att man inte 
riktigt tagit hänsyn till att personer har 
låg hälsolitteracitet. Ett annat viktigt 
fynd är att hälsolitteracitet inte är det 
samma som utbildningsnivå, det går 
inte alltid hand i hand. 

Det andra jag arbetat med och utvär-
derat är hälsofrämjande insatser som 
syftar till att öka nyanlända migranters 
hälsolitteracitet och hur man i häl-
sofrämjande insatser kan ta hänsyn 
till individers olika förutsättningar och 
behov inklusive hälsolitteracitet. Vad 
vi kunnat se både genom utvärdering 
av olika projekt i MILSA, utvärdering av 
utökad samhällsorientering i Stock-
holm och ett arbetsmarknadsprojekt 
för långtidsarbetslösa kvinnor i Uppsala 
är att dialogbaserade gruppträffar på 
det egna modersmålet om hälsa som 
genomförs vid ett flertal tillfällen tycks 
kunna öka migranters hälsolitteracitet. 
Både den generella och den mentala 
hälsolitteracitet. 

Skulle du säga det bästa är att försö-
ka individanpassa eller att generellt 
försöka förenkla kommunikationen 
för att nå en bredare grupp? 
- Jag är inne på den linje som många 
hälsolitteracitetsforskare och praktiker 
över hela världen är inne på, att göra 
det så enkelt som möjligt för alla att 
få tag på, förstå, värdera och använda 
sig av hälsoinformation, och att göra 
det så lätt som möjligt att navigera 

Bild: Josein Wångdahl

Bild: Pixabay
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och förmåga att använda internet. 
Vad gäller äldre vuxna som är en av 
de grupper i samhället som använder 
mest hälso- och sjukvård kan detta vara 
problematiskt eftersom preliminära 
resultat från SWEOLD 2022 visar en stor 
andel inte använder internet. 

Hur har ämnesområdet hälsolittera-
citet utvecklats de senaste åren?
- Internationellt har det skett ett para-
digmskifte där fokus har flyttats från 
funktionell till generell hälsolitteracitet. 
Dessutom att man gått från att prata 
om hälsolitteracitet på individnivå till 
att också prata om hälsolitteracitet på 
organisationsnivå. Många har också 
börjat fokusera på specifika former 
av hälsolitteracitet, såsom t.ex. digital 
hälsolitteracitet, mathälsolitteracitet 
och vaccinhälsolitteracitet.Samtidigt är 
intresset för generella hälsolitteracite-
ten fortsatt starkt och ökar på många 
håll. Vanligast är studier som foku-
serar på kartläggning och samband, 
men det börjar även komma allt fler 
interventionsstudier. Det allra senaste 
är att det har börjat forskas på hälso- 
och sjukvårdspersonals professionella 
hälsolitteracitet där man vänder på 
begreppet och studerar hur bra man är 
på att förmedla hälsoinformation så att 
ens patienter förstår.

I Sverige har det under de senaste 10 
åren hänt väldigt mycket vad gäller 
hälsolitteracitet, även om vi fortfarande 
ligger efter många andra länder vad 
gäller att integrera konceptet i det 
befintliga folkhälsoarbetet och inom 
hälso- och sjukvården. Att intresset för 
hälsolitteracitet i Sverige ökat från år till 
år märks på många sätt, allt fler hör av 
sig till mig och min kollega som driver 
den svenska hemsidan om hälsolittera-
citet. Många vill att vi kommer ut och 
föreläser eller utbildar studenter och 
personal inom olika verksamheter eller  
vill använda något av alla de hälsolitte-
racitetsinstrument som nu finns över-
satta på svenska och flera språk som 
många nyanlända migranter talar (vilka 
finns att ta del av via hemsidan). Och 
sedan kom ju hälsolitteracitet med på 
på nyordslistan 2020, vilket kändes som 

ett stort framsteg och erkännande av 
begreppet i Sverige. Geografiskt skulle 
jag säga att man fram tills nu arbetat 
mest med hälsolitteracitet i VG-Regio-
nen och i Skåne. I VG Region har man 
tagit fram en hel del metodmaterial för 
att främja hälsolitteracitet på individ- 
och organisationsnivå. I Skåne, genom 
MILSA har man arbetat mycket med att 
utbilda samhälls- och hälsokommuni-
katörer om hälsolitteracitet vilket lett 
till att hälsolitteracitet nu tas i beak-
tande och främjas inom samhällsorien-
teringen för nyanlända runt om i hela 
Sverige. Sen görs det såklart en hel del 
punktinsatser inom olika verksamheter 
i andra regioner men fortfarande är det 
många som inte till begreppet. 

Som du är inne på så är ju hälsolitte-
racitet något som belyses över hela 
världen. Vilka länder kan vi se som 
föregångsländer och vad kan vi ta 
lärdom av här i Sverige?
- I Kanada och USA har man arbetet  
med hälsolitteracitet väldigt länge. 
Men där har det varit mycket fokus 
på funktionell hälsolitteracitet och de 
har också ett helt annat hälso- och 
sjukvårdssystem så att använda deras 
metoder och strategier rakt av är inte 
alltid helt optimalt I Europa så ligger 
flera tysktalande länder, t.ex. Österrike 
och Schweiz i framkant, men också 
Skottland, England och på senare tid 
även Norge. Flera av dessa har natio-
nella policyer och riktlinjer vad gäller 
hälsolitteracitet och en del har  integre-
rat hälsolitteracitet i sina folkhälsomål. 
Något som jag tror gör det betydligt 
lättare för praktiker på golvet att känna 
legitimitet vad gäller att faktiskt ta hän-
syn till hälsolitteracitet i sitt arbete.Sen 
har vi Finland, vilket är lite unikt genom 
att de fått in främjande av hälsolittera-
citet i kursplanerna för grundskolan.. 

Vilken betydelse har hälsolitteracitet 
när vi samtalar om just levnadsva-
nor?
- Jag skulle säga att hälsolitteracitet 
både på individ- och organisationsnivå 
är av stor betydelse. Den som arbetar 
ned att främja levnadsvanor behöver 
ta hänsyn till målgruppens hälsolit-
teracitet så att hälsoinformationen 
verkligen når fram, är lätt att förstå 
och används på rätt sätt. Det är också 
viktigt att ha kunskap om att individer 
kan ha olika hälsolitteracitet och det 
kan påverka vad de har för förkunska-
per vad gäller hälsa, var de söker efter 
hälsoinformation och hur källkritiska de 
är till hälsoinformation de tar del av. I 
dagens samhälle får man som individ 
otroligt mycket hälsoinformation från 

många olika källor utöver hälso- och 
sjukvården och att bedöma vilken som 
är korrekt och relevant för en själv är 
inte alltid så lätt. Okunskap eller an-
vändning av ”fel” hälsoinformation kan 
påverka både förståelse, motivation, 
kunskap och beteende. Något som den 
som arbetar med levnadsvanor behöver 
tänka på och hantera i sitt arbete. 

Slutligen, vad skulle du vilja tipsa 
om för dem som vill lära sig mer om 
hälsolitteracitet?
Om man vill ha information på svenska, 
är den svenska hemsidan, halsolittera-
citet.se, det ställe som man för tillfället 
kan hitta mest samlad information 
på. Där kan man ta del av allt från 
rapporter, artiklar och mätinstrument 
till filmer, material och metoder som 
kan användas för att främja kunskap 
om ämnet och för att främja god 
kommunikation inom t.ex. hälso- och 
sjukvården. Där kan man också anmäla 
sig till nyhetsbrev som skickas ut ett 
par gånger per år och till det svenska 
hälsolitteracitetsnätverket. Nätverket är 
både för forskare personer som jobbar 
med praktiskt folkhälsoarbete. Tanken 
är att vi ska koppla ihop forskning och 
praktik. Ett annat tips är att ta sig till 
IHLAs (The International Health Literacy 
Association) hemsida. Där kan man gå 
med i olika intressegrupper och delta 
i webinarium mm. För den som vill 
följa hälsolitteracitetsarbetet i Europa 
rekommenderar jag M-POHLs hemsida. 
Där finns mycket information vad gäller 
kartläggning av hälsolitteracitet på 
individ- och orginsationsnivå i Europa. 
Och sedan kan man ju såklart också 
kontakta mig direkt.

www.halsolitteracitet.se
International Health Literacy  
Association (IHLA)
WHO Action Network on Measuring 
Population and Organizational Health 
Literacy - M-POHL

josefin.wangdahl@ki.se

Bild: Pixabay

Bild: Pixabay

http://www.halsolitteracitet.se/
http://www.i-hla.org
http://www.i-hla.org
https://m-pohl.net/
https://m-pohl.net/
https://m-pohl.net/
mailto:josefin.wangdahl%40ki.se?subject=
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INTERVJU MED MATT RICHARDSON

Hej där Matt Richardson, senior-
forskare på avdelningen för hälso- 
och välfärdsteknik, Mälardalens 
Universitet. 

Du är en del av ett internationellt 
forskningsprojekt om hälsolittera-
citet och digital hälsolitteracitet – 
vad handlar studien om? 
- Projektet heter IDEAHL och vi är en 
av 16 organisationer och 10 länder 
som arbetar med den till och med 
2024. Målet med projektet är att 
skapa en europeisk strategi för att 
öka digital hälsolitteracitet, där bland 
annat beprövade interventioner ska 
identifieras och främjas, ändamål-

senliga policyer ska tas fram, 
och ett uppföljningssystem 
för digital hälsolitteracitet ska 
byggas in i samtliga länders 
hälsoarbete. 

Vad kan ni se för tendenser i 
era resultat hittills?
- Den första delen som nu blir 
klar var en omfattande ge-
nomgång av forskning kring 
interventioner som främjar 
hälsolitteracitet (både digitalt 
och ”analogt”), samt verktyg 
och indikatorer för uppfölj-
ning av hälsolitteracitet. Även 
nuvarande mätningar på 
olika länders, regioners, och 
populationers hälsolitteracitet 
gjordes. Det som vi kan se är 
att det finns: 
• s.k. champions, inter-
ventioner som visar bra effekt 

och får fäste och spridning
• s.k. survivors, interventioner som 

inte får särskilt bra effekt men 
ändå lever kvar och används. 

Det är inte jättemånga interventio-
ner som har bra evidens avseende 
digital hälsolitteracitet, men fältet har 
fullständigt exploderat de senaste 5 
åren, så många resultat kan förväntas 
inom överskådlig framtid. Sedan har 
det mätts en hel del, och där känner 
jag att vi börjar få en bra bild över 
hur läget i Europa ser ut. Konstigt 
nog så är Sverige inte väl kartlag 
avseende digital hälsolitteracitet; man 
kan inte bara förutsätta att det är bra 
här bara på grund av att vi har en 
hög uppkopplingsnivå och att nästan 

alla har en mobil.

Varför tänker du att digital hälso-
litteracitet är viktigt för oss inom 
hälso- och sjukvård att tänka på?
- Det finns två viktiga aspekter i 
detta. Det växer en hel del frustration 
och stress inom hälso- och sjukvår-
den på grund av digitala lösningar 
som inte upplevs bidra med någon 
väsentlig förbättring för personalen. 
Det kan handla om tekniska problem, 
men det kan också handla om att 
man inte vet hur eller om man ska 
tolka, använda, eller lita på vad dessa 
digitala lösningar säger eller föreslår. 
Då är hög digital hälsolitteracitet 
bland vårdgivare viktigt – så man 
vet hur och vart man ska vända sig i 
det digitala för att göra meningsfulla 
insatser för vårdtagarnas hälsa. 

Sedan är det människor som använ-
der hälso- och sjukvården. De med 
låg digital hälsolitteracitet kanske går 
miste om stora möjligheter att lära 
sig om och främja sin egen hälsa på 
ett mer självständigt och kostnads-
effektivt sätt, då det inte vet hur man 
ska använda sådana digitala verktyg 
för att göra det. Men även motsatsen 
finns – att man litar för mycket på 
vad applikationen i din mobil be-
rättar för dig, utan att kunna kritiskt 
granska det. Det kan slå tillbaka på 
vården på olika sätt. Har både vård-
givaren och vårdtagaren låg digital 
hälsolitteracitet så kan det bli väldigt 
stora meningsskiljaktigheter, och ett 
minskat förtroende för varandra. 

Bild: Matt Richardson

Digital hälsolitteracitet - vad är det? 
Digital hälsolitteracitet,  
eller elektronisk hälsolittera-
citet som det ibland be-
nämns (eHealth literacy/ 
electronic health literacy), 
handlar om förmågan att 
söka, hitta, förstå och 
värdera hälsoinformation 
från digitala källor och hur 
den informationen används  
för att främjan den egna hälsan. 

Bild: Pixabay

IDEAHL 
Det övergripande syftet med projektet är att främ-
ja EU medborgarnas möjligheter och förmågor att 
använda digitala verktyg för att ta en mer aktiv roll i 
hur sin egen hälsa och välmående sköts, samt för att 
stödja sociala innovationer i personcentrerade vård- 
och omsorgsmodeller.

Improving Digital Empowerment for Active Healthy 
Living  (IDEAHL)

https://www.mdu.se/forskning/forskningsprojekt/halsa-och-valfard/improving-digital-empowerment-for-active-healthy-living-ideahl
https://www.mdu.se/forskning/forskningsprojekt/halsa-och-valfard/improving-digital-empowerment-for-active-healthy-living-ideahl
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RIKTADE HÄLSOSAMTAL I SKÅNE
Vilket fantastiskt arbete som bedrivs i primärvården och vilket engagemang det finns! I början av december passerade 
vi 5000 hälsosamtal för 2022 och därefter har ytterligare 600 hälsosamtal genomförts. Det betyder att över 5600 skå-
ningar har fått möjligheten att göra medvetna val kring sin hälsa. Hälsosamtal erbjuds 40-åringar och 50-åringar och 
på 13 vårdcentraler erbjuds också hälsosamtal för 70-åringar. Nästan samtliga vårdcentraler i Skåne har nu utbildade 
samtalsledare och de vårdcentraler som inte haft möjlighet att starta ännu planerar uppstart efter årsskif tet. Under 
året har Metod- och kompetensstödet för riktade hälsosamtal i Skåne erbjudit 10 utbildningar i metoden riktade häl-
sosamtal och i motiverande samtal. Totalt har 323 samtalsledare utbildats sedan starten 2020. 

Nätverksträffar hösten 2022 
Under hösten har våra sjuksköterskor som arbetar i det verksamhetsnära 
stödet anordnat nätverksträffar i Malmö, Kristianstad och Helsingborg för 
samtalsledare i Skåne. Professor Mai-Lis Hellenius presenterade betydelsen 
av fysisk aktivitet och minskat stillasittande, dietist och samtalsledare Felix Vi-
kingsson uppmärksammade fördelar och utmaningar med nuvarande matfrå-
gor i hälsoenkäten som deltagarna besvarar inför sitt hälsosamtal och David 
Mathiasson, som är verksamhetschef på Fritidsbanken, beskrev deras viktiga 
arbete för att få individer mer fysiskt aktiva. Centrum för primärvårdsforskning 
medverkade på alla träffar och samverkade med samtalsledarna om forsk-
ningsförfarandet. Tack Johanna Rydenlund på Granens vårdcentral, Louise 
Palmqvist på Näsby vårdcentral och Linda Hunter på Svalövs vårdcentral för 
höstens nätverksträffar! 

På Riktade hälsosamtal i Skåne - Vårdgivare Skåne (skane.se) finns Mai-Lis 
Hellenius och David Mathiassons föreläsning att ta del av under Nätverksträff. 

Stormöte 29 nov
Den 29 november anordnades höstens stormöte för riktade hälsosamtal. 
Processledare Johanna Jaran och Emma Appell inledde med att berätta om 
implementeringsprocessen så här långt och hur nuläget ser ut för hälsosam-
talen. Vi fick också ta del av många intressanta presentatörer som på olika 
sätt arbetar med riktade hälsosamtal i Skåne. Erika Huveröd, som är fysiote-
rapeut och samtalsledare på Drottninghögs vårdcentral, berättade om sina 
erfarenheter och upplevelser av att hålla hälsosamtal. Vi fick ta del av hur 
hälsosamtalen uppmärksammar psyksik ohälsa, vilka kommunikationsinsatser 
som genomförts och som planeras framåt, varför vi använder oss av metoden 
motiverande samtal i hälsosamtalen och mycket, mycket mer spännande! 
Stormötet spelades in och finns tillgängligt här. Inspelningen (65 minuter) 
finns tillgänglig via länken (tryck på ”T” om du önskar textning): 

Film Stormötet 29 nov - Vårdgivare Skåne (skane.se)

Kommande utbildningar
Har du en kollega som vill bli  
samtalsledare? Datum och anmälan 
nedan:

Utbildning i metoden Riktade  
hälsosamtal
26-27 jan
1-2 mars
19-20 april
1-2 juni

Grundutbildning i MI
9-10 feb + 16 mars
14-15 mars + 13 april
25-26 april + 23 maj
9-10 maj + 13 juni

Fördjupningsutbildning i MI
21 mars
28 april

Aggregerad hälsokurva
Till höger visas den aggregerade Hälsokurvan för samtliga hälsosamtal som 
genomförts hittills under 2022. Den visar att 40 procent av deltagarna inte når 
upp till rekommenderad dos fysisk aktivitet på 150 aktivitetsminuter per vecka 
på måttlig intensitet, 23 procent har betydande ohälsosamma matvanor, 14 
procent har ett riskbruk av alkohol och 11 procent av deltagarna röker. 

När vi tittar på avsnittet som beskriver psykisk ohälsa rapporterar 34 procent 
av deltagarna att de upplever någon form av psykisk ohälsa. Hälsosamtalet 
följs upp via Metodstödet. Det finns också många verktyg och material som 
samtalsledaren kan använ da sig av.

Bild: Aggregerad hälsokurva

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/levnadsvanor/riktade-halsosamtal-i-skane/#273540
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/#Categories-829,


14

SÄTT SKÅNE I RÖRELSE -   
FÖR ÖKAD FYSISK AKTIVITET, RÖRELSEGLÄDJE OCH 

HÄLSA HOS BARN OCH UNGA 
Skåne kraftsamlar för att sätta barn i rörelse
”Sätt Skåne i rörelse” vill bidra till ett samhälle där fler barn och unga hittar  
rörelseglädje, social gemenskap och där jämlikheten ökar i aktivitetsnivå och 
hälsa på både kort och lång sikt. Vi har en samhällsutmaning gällande barn 
och ungas hälsa med minskad fysisk aktivitet, ökat stillasittande, minskat 
föreningsdeltagande, ökad ensamhet och psykisk ohälsa. ”Sätt Skåne i rörelse” 
bygger på ett samarbete mellan Region Skåne, Skånes kommuner, idéburen 
sektor, lärosäten och näringsliv. Vi behöver alla samverka för att främja barn 
och ungas psykiska och fysiska hälsa. På vår webbplats lyfter vi goda exempel, 
kunskap och inspiration och målet är att med gemensamma krafter skapa 
bättre hälsa hos Skånes barn och unga.

Sätt Skåne i rörelse
Bild: Sätt Skåne i rörelse

Samverkan är receptet
I dagsläget deltar 28 av Skånes 33 
kommuner i samverkansarbetet ”Sätt 
Skåne i rörelse” och ett implemente-
ringsarbete har påbörjats i kommu-
nerna. Processledare med sakkunskap 
i evidensbaserade och beprövade 
metoder har anlitats. Dessa metoder 
är i dagsläget ”Aktivitet förebygger”, 
”GoFaR (Gemensamt ordnad Fysisk 
aktivitet på recept), ”Skogshjältarna” 
och ”Dans för hälsa”. Implemente-
ringsarbetet i kommunerna i form av 
en “trestegsraket” startade upp i sep-
tember 2022 med workshops, i första 
hand tillsammans med idéburna 
organisationer och därefter med re-
dan samverkande kommuner. Syftet 

med dessa möten var att inventera 
behov och gemensamt planera hös-
tens stora workshops i Skånes fyra 
hörn. Därefter bjöds tjänstemän och 
politiker från barn- och utbildnings-
förvaltningarna, elevhälsa, kultur och 
fritid samt socialförvaltningarna hos 
alla kommuner i Skånes fyra hörn in 
till workshops i Kristianstad, Helsing-
borg, Ystad och Malmö. Syftet med 
dessa workshops var att öka kunska-
pen kring kopplingen mellan fysisk 
aktivitet och hälsa och ovan nämnda 
metoder samt RF-SISU:s ”Rörelsesats-
ning i skolan”. En viktig del var ett  
föreläsningspass om framgångsrik 
implementering och varje kom-
mun fick därefter arbeta med en 

värdestjärna som PART (Preventivt 
arbete tillsammans) använder i sina 
processer. Syftet med detta var att 
identifiera lokala behov och nyck-
elpersoner/funktioner samt lämna 
mötet med en tydlig plan för det 
fortsatta arbetet på hemmaplan. För 
att öka kunskapen, lyfta fram forsk-
ningsresultat och dela erfarenheter 
finns numera webbplatsen ”Sätt Skå-
ne i rörelse”. Här kommer framöver 
artiklar och goda exempel att lyftas 
utifrån de insatser som genomförs i 
Skånes kommuner.   

Sätt Skåne i rörelse - Vårdgivare 
Skåne

Samtalsstöd hälsosamma levnadsvanor
     Fysioterapeuterna, Dietisternas 

riksförbund och Riksföreningen 
för skolsköterskor har gemen-
samt tagit fram samtalsstöd om 
hälsosamma levnadsvanor för 
skolsköterskor och annan 
personal inom elevhälsan och 
hälso- sjukvården. Materialet 
bygger på motiverande samtal 
med bildstöd av illustratör 
Petter Lönegård. Det nya 

materialet är anpassat för elever i årskurs 7-9 samt årskurs 
1 på gymnasiet. Sedan tidigare finns ett liknande samtals-
stöd för årskurs 4-6. Materialet kan med fördel användas 
som stöd i individuella hälsosamtal men kan även vara 
lämpligt i undervisning i skolan och på föräldramöten.

Samtalsstöd för hälsosamma levnadsvanor inom  
elevhälsan 

Bild: Samtalsstöd för hälsosamma 
levnadsvanor inom elevhälsan

Dans för hälsa
                En av metoderna 

som nu sprids i 
Skånes kommu-
ner är ”Dans för 
hälsa”. Denna 
forskningsbase-
rade, kravlösa 
fysiska aktivitet 
fokuserar på 
rörelseglädje och 

social gemenskap och främjar den psykiska hälsan hos 
unga. Nu finns utbildade instruktörer och aktiva dans-
grupper i elva av Skånes kommuner. Fler instruktörer 
kommer att kunna utbildas i juni 2023 då vi planerar en 
ny utbildningsinsats med grundaren Anna Duberg. Vid 
intresse läs mer på hemsidan eller kontakta Helene 
Henriksson: helene.henriksson@skane.se 

Dans för hälsa

Bild:  Dans för hälsa

https://utveckling.skane.se/tema/satt-skane-i-rorelse/
https://utveckling.skane.se/tema/satt-skane-i-rorelse/
https://utveckling.skane.se/tema/satt-skane-i-rorelse/
https://www.fysioterapeuterna.se/contentassets/d442809fdd4a43d88bd26ddbd014b1fe/halsosamma-levnadsvanor.pdf
https://www.fysioterapeuterna.se/contentassets/d442809fdd4a43d88bd26ddbd014b1fe/halsosamma-levnadsvanor.pdf
mailto:helene.henriksson%40skane.se%20?subject=
https://www.dansforhalsa.se/

