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Sammanfattning 
Hälsolitteracitet innebär patientens kognitiva förmåga att förstå och tillämpa 
hälsoinformation. Enligt Hendersons omvårdnadsteori bör sjuksköterskan förstå och 
assistera när patienten inte har tillräcklig motivation, kunskap eller styrka för att 
självständigt uppnå hälsa. Syftet med studien var att beskriva distriktsköterskans 
förhållningssätt till hälsolitteracitet i bemötandet av patienter på en vårdcentral. 
Studien är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Fem distriktssköterskor 
från tre olika vårdcentraler intervjuades utifrån en intervjuguide med semi-
strukturerade frågor. En kvalitativ innehållsanalys genomfördes och ett övergripande 
tema framkom; Distriktssköterskan skapar delaktighet hos patienten genom ett 
engagerat förhållningssätt till hälsolitteracitet. Tre kategorier identifierades; strävar 
efter förtroendefulla relationer, anpassar sig efter patienten samt uppmuntrar till 
empowerment. Distriktssköterskorna menade att de strävade efter att skapa insikt och 
motivation hos patienterna för att åstadkomma delaktighet. Ingen av 
distriktssköterskorna i denna pilotstudie hade hört talas om begreppet hälsolitteracitet. 
Trots detta beskrev de att de arbetade utifrån en förståelse att patienterna hade olika 
möjligheter att förstå och tillämpa informationen. Pilotstudien kan ligga till grund för 
en fullskalig studie om distriktssköterskors förhållningssätt till hälsolitteracitet, 
anpassad till svensk hälso- och sjukvård. 
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Abstract 
Health literacy is the patient's cognitive ability to understand and apply health 
information. According to Henderson's nursing theory the nurse should understand 
and assist the patient who does not have sufficient motivation, knowledge or strength 
to independently achieve health. The aim of this study was to identify the district 
nurses' attitude to health literacy in their treatment of patients at a medical centre. The 
study was a qualitative interview study with an inductive approach. Five district 
nurses from three medical centres were interviewed using an interview guide based on 
semi-structured questions. A qualitative content analysis was performed and revealed 
the following theme; the district nurse encouraged patient participation through an 
approachable and committed approach to health literacy. Three categories were 
identified; strive for trust, adapt to the patient and encourage empowerment. The 
district nurses described that they strived to create insight and motivation to 
encourage them to participate in their own health care. None of the district nurses in 
this pilot study were familiar with the term health literacy. Despite this, they 
described that they understood that their patients had differing abilities in 
understanding and applying information. This pilot study offers a basis for a full-scale 
study of district nurses application of health literacy, customized to Swedish health 
care system.  
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Inledning 
I dagens samhälle ställs det höga krav på patienten att förstå den hälsoinformation som 
ges samt att kunna ta adekvata beslut gällande sin egen hälsa (Nielsen-Bohlman, Panzer 
& Kindig, 2004). Dessa komplexa krav ställs gentemot patientens möjligheter att 
hantera och tillämpa hälsoinformation. Hälsolitteracitet är ett begrepp som vuxit fram 
för att beskriva dessa förmågor. Patientens hälsolitteracitet bör bedömas för att 
vårdpersonalen ska kunna bemöta patienter på ett ändamålsenligt sätt. Förmågan hos 
patienter att ta till sig information fluktuerar beroende på bland annat situation, tillstånd 
samt vårdpersonalens förmåga att kommunicera (Mårtensson & Hensing, 2012).  

Forskning visar att det är svårt för sjuksköterskor att identifiera patientens grad av 
hälsolitteracitet. Detta kan leda till att informationen ges på fel sätt vilket kan resultera i 
att det blir svårare för patienten att uppfatta den givna informationen (Dickens, 
Lambert, Cromwell & Piano, 2013). 

Patientlagen anger att vårdpersonal är skyldig att ge information på ett sätt som är 
anpassat efter patienten samt att säkerställa att patienten har förstått. Det är också 
angivet i patientlagen att patienten ska ha inflytande och göras delaktig i sin vård (SFS 
2014:821). För att kunna göra medvetna val krävs att patienten får kunskap och 
förståelse för sin situation (SKL, 2013). I sin profession på en vårdcentral arbetar 
distriktssköterskan med kommunikation i varje patientmöte. I distriktssköterskans 
arbetsuppgifter ingår att bemöta, informera och undervisa patienter. 
(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008).  

Bakgrund  
Begreppet hälsolitteracitet 
Hälsolitteracitet som begrepp är relativt nytt. Under 1990-talet utvecklades ämnet 
främst i USA och sedan dess har intresset för begreppet ökat under det senaste årtiondet 
(Mårtensson & Hensing, 2009). I Europa har begreppet fått allt mer uppmärksamhet 
framförallt inom det hälsofrämjande arbetet. Med utgångspunkt från forskning 
genomförd i USA och Kanada startades år 2009, det gemensamma projektet The 
European Health Literacy Project som syftar till att introducera hälsolitteracitet i 
Europa och uppmuntra till fortsatt forskning inom området (Ringsberg, Olander & 
Tillgren, 2014). I Sverige är inte begreppet etablerat än. Befintlig, svensk forskning har 
fokuserat på analys av begreppet hälsolitteracitet samt metoder för att mäta patienters 
hälsolitteracitet (Mårtensson & Hensing, 2009). Världshälsoorganisationen (WHO) 
definierar hälsolitteracitet på följande sätt: ”Health literacy represents the cognitive and 
social skills which determine the motivation and ability of individuals to gain access to, 
understand and use information in ways which promote and maintain good health” 
(World Health Organisation, 1998). I Nutbeams (2008) begreppsanalys av 
hälsolitteracitet diskuteras WHOs definition. Begreppsanalysen framhäver att WHOs 
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definition belyser att patientens motivation är en viktig del av begreppet hälsolitteracitet 
vilket andra definitioner inte gör i samma utsträckning. 

I studier där analys har gjorts av begreppet hälsolitteracitet presenteras olika definitioner 
(Mårtensson & Hensing, 2012; Nutbeam, 2008; Speros, 2005). Mårtensson och Hensing 
(2012) menar att hälsolitteracitet består utav två utgångspunkter innehållande både 
funktionella och komplexa färdigheter. Funktionella färdigheter innefattar 
grundläggande förmågor som att läsa, skriva och räkna i syfte att förstå 
hälsoinformation. I den komplexa delen av definitionen riktas fokus på ett större 
sammanhang där patientens problemlösnings- och handlingsförmåga gällande 
hälsobeslut berörs. Fokus läggs även på att begreppet är ett dynamiskt fenomen som 
fluktuerar beroende på ett antal faktorer. Graden av hälsolitteracitet kan variera hos 
patienten beroende på situationen, patientens tillstånd, i vilken social och kulturell 
omgivning patienten befinner sig i samt hur komplex information patienten erhåller 
(Berkman, Davis & McCormack, 2010; Mårtensson & Hensing, 2012). När patienten 
utsätts för nya situationer, exempelvis att diagnostiseras med en ny sjukdom, kan det 
medföra att en annars god hälsolitteracitet försämras (Nielsen-Bohlman et al., 2004). 
Vårdpersonal bör vara medveten om att de kan påverka patientens hälsolitteracitet, 
positivt eller negativt, vid informationstillfället (Mårtensson & Hensing, 2012). 
Anpassar hälso- och sjukvården kommunikationen efter patientens förmåga uppnår 
patienter uppnå högre grad av hälsolitteracitet (Berkman et al., 2010).  

Inom ämnet hälsokommunikation har de närliggande begreppen hälsolitteracitet och 
empowerment fått uppmärksamhet. Begreppen vävs ofta in i varandra men bör ändå ses 
som två skilda begrepp (Ringsberg et al., 2014; Schulz & Nakamoto, 2012).  
Empowerment syftar till att öka patientens kontroll över sin hälsa samt att öka förmågan 
att förbättra sin hälsa. Hälsolitteracitet innebär som tidigare nämnts patientens förmåga 
att förstå hälsoinformation samt möjligheter att ta hälsobeslut (Schulz & Nakamoto, 
2012).  

Distriktssköterskans ansvar och arbetsområde 
Sjuksköterskan är enligt lag skyldig att anpassa informationen till patienten. Enligt 
patientlagen (SFS 2014:821), ska hänsyn tas till patientens ålder, mognad, erfarenhet, 
språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar. Exempel på patientens 
individuella förutsättningar som hänsyn bör tas till vid informationsöverföring kan vara 
funktionsnedsättning, utbildning, könsidentitet samt religion (Socialstyrelsen, 2015). 
Vidare anger patientlagen även vårdpersonalens skyldighet att vid patientsamtalet se till 
att mottagaren har förstått innebörden i den givna informationen. Vid behov ska 
informationen lämnas skriftligt. Patientens integritet och självbestämmande är viktiga 
faktorer för vårdpersonalen att ta hänsyn till. Patienten ska vara delaktig i vården och 
den ska utformas och genomföras tillsammans med patienten i möjligaste mån (SFS 
2014:821). En förutsättning för att patientens inflytande ska öka är att patienten förstår 
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den givna informationen och har vetskap om hur kunskapen ska användas 
(Socialstyrelsen, 2015). 

I Socialstyrelsens skrift om patientsäkerhet är kommunikation mellan vårdpersonal och 
patient ett riskområde. Därför är det ur säkerhetssynpunkt viktigt att patienter får 
information som de förstår samt att vårdpersonal förvissar sig om att patienten har 
förstått. Vårdpersonalen ska ta sig tid att svara på frågor, be patienten återberätta vad 
som sagts vid informationstillfället samt undvika att ge för mycket information på en 
gång (Socialstyrelsen, u.å.).  

I Sverige arbetar SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Socialstyrelsen aktivt 
med problemen med informationsöverföring mellan vårdpersonal och patient (SKL, 
2013; Socialstyrelsen, 2015). Flera projekt pågår, bland annat betonas att vårdpersonal 
bör använda teach-backmetod vid informationstillfällen. Teach-back innebär att 
vårdpersonalen ber patienten att återberätta den givna informationen så att 
vårdpersonalen kan få en uppfattning av i vilken utsträckning patienten har förstått. Det 
är viktigt för vårdpersonal att vara medveten om att det finns en risk att patienten inte 
förstått och att då vara beredd på att förklara igen, kanske på ett annorlunda sätt och 
därefter på nytt förvissa sig om att patienten har förstått (SKL, 2013). 

I sin profession arbetar distriktssköterskan med hälsolitteracitet på många olika sätt. 
Enligt kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor i Sverige skall 
distriktssköterskan ha kunskap i pedagogik och kunna anpassa information till 
patientens behov och förutsättningar. Distriktssköterskan skall utgå från patientens 
utvecklingsnivå, livsvärld och sociala kontext för att uppmärksamma samt agera för att 
förbättra patientens hälsosituation (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). En 
del av begreppet hälsolitteracitet syftar till att patienten ska ta självständiga hälsobeslut 
(Mårtensson & Hensing, 2012) och det är distriktssköterskans arbetsuppgift att stärka 
patientens förmåga till beslutsfattande (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). 
För att uppmärksamma patientens möjligheter att ta till sig och tillämpa information om 
sin hälsa använder sig sjuksköterskan av sin kliniska blick. Enligt Jahren Kristoffersen, 
Nortvedt och Skaug (2005) behöver sjuksköterskan ha en förmåga och en vilja att 
uppmärksamma och uppfatta. För att behärska yrket beskriver Jahren et al. (2005) att 
erfarna sjuksköterskor innehar tyst eller underförstådd kunskap. Det är en kunskap som 
är svår att sätta ord på men som innebär att sjuksköterskan har varit med om olika 
situationer och reflekterat och lärt sig av dessa. Att inneha en klinisk blick innefattar 
flera sidor av den mellanmänskliga kommunikationen. Det är inte bara orden som sägs 
som spelar roll utan också att avläsa kroppsspråk och tolka signaler (Jahren et al., 2005).  

Befintlig forskning om hälsolitteracitet 
Studier från USA visar att sjuksköterskor generellt är medvetna om att det är vanligt 
med låg hälsolitteracitet i befolkningen (Macabasco-O'Connell & Fry-Bowers, 2011; 
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Schlichting et al., 2007; Speros, 2005). Enligt Macabasco-O’Connell och Fry-Bowers 
(2011) studie har 80 % av sjuksköterskorna hört talas om begreppet hälsolitteracitet 
men de har bristfällig eller felaktig uppfattning om begreppets innebörd. 
Sjuksköterskorna refererar begreppet till att det endast är patientens förmåga att förstå 
medicinska termer eller att förstå sin sjukdom. Sjuksköterskor använder sig av olika 
metoder för att identifiera patienter med låg hälsolitteracitet. De frågar patienten om de 
har förstått eller har några frågor, ber patienten upprepa informationen, frågar 
patienterna om deras utbildningsnivå, använder ett validerat formulär (Schlichting et al., 
2007) eller använder magkänslan (Macabasco-O'Connell & Fry-Bowers, 2011). 
Sjuksköterskor observerar också patientens beteende, eventuell oförmåga att fylla i 
formulär, registrerar om patienten ofta missar bokade tider till hälso- och sjukvården 
eller inte följer medicinska rekommendationer (Speros, 2005). Enligt Dickens et al., 
(2013) har sjuksköterskor svårt att identifiera patienter med låg hälsolitteracitet. 
Majoriteten av sjuksköterskorna övervärderar patienters hälsolitteracitet. 
Konsekvenserna av att sjuksköterskor inte kan identifiera patienters hälsolitteracitet kan 
bli att informationen ges på fel sätt och att patienten därmed inte kan ta till sig 
informationen (Dickens et al., 2013). Enligt en amerikansk studie utvärderar 70 % av 
sjuksköterskorna sällan eller aldrig om patienten förstått den skriftliga informationen 
(Cafiero, 2013). Hälsolitteracitet bör vara en faktor som ska bedömas av sjuksköterskor 
likväl som sjukdomshistorik, mental och socioekonomisk status (Wolf et al., 2007). 

Studier visar att låg hälsolitteracitet kan vara förenat med skamkänslor hos patienter. 
Detta kan göra det svårare för personalen att upptäcka patienter med låg hälsolitteracitet 
eftersom de kan dölja sin oförmåga att ta till sig information (Speros, 2005; Wolf et al., 
2007). Genom att förbättra sjuksköterskans kunskap om hälsolitteracitet och om olika 
strategier för att bemöta patienter med låg hälsolitteracitet kan kvaliteten på 
patientutbildningen höjas och detta kan i sin tur förbättra patientens hälsa (Cafiero, 
2013; Speros, 2005).  

Låg hälsolitteracitet hos patienter får negativa konsekvenser både för patienten själv och 
för samhället. Enligt Baker et al. (2002) löper patienter med låg hälsolitteracitet större 
risk att läggas in på sjukhus. Speros (2005) menar att patienter med låg hälsolitteracitet 
är inlagda på sjukhus längre tid. Andra studier (Mitchell, Sadikova, Jack & Paasche-
Orlow, 2012) visar även att patienter med låg hälsolitteracitet i större grad blir 
återinlagda på sjukhus inom 30 dagar samt kostar mer pengar för samhället än patienter 
med högre hälsolitteracitet (Baker et al., 2002; Howard, Gazmararian & Parker, 2005; 
Speros, 2005). Patienter som har ökad risk för låg hälsolitteracitet är äldre patienter, 
låginkomsttagare, arbetslösa, patienter som inte kan språket (Speros, 2005) men också 
patienter med låg utbildningsnivå (Dickens et al., 2013; Wolf et al., 2007).  

Teoretisk ram 
Virginia Hendersons omvårdnadsteori ser på patienten som en individ i behov av 
assistans. Sjuksköterskan ska lägga tonvikt vid att uppmärksamma patientens behov när 



 

5 

det gäller tydlig kroppslig obalans eller patologiska tillstånd som kräver att 
sjuksköterskan anpassar omvårdnaden efter patientens behov. Enligt Hendersons 
omvårdnadsteori ska sjuksköterskan assistera patienten när denna behöver motivation, 
kunskap eller styrka att fullfölja rekommendationer med det slutgiltiga målet att 
självständigt uppnå hälsa så fort som möjligt (Tomey & Alligood, 2002). 
Sjuksköterskan behöver inta olika roller beroende på i vilken livssituation patienten 
befinner sig i. Enligt Henderson skattas patienten från beroende till självständig individ. 
Efter patientens behov fungerar sjuksköterskan som ett substitut för patienten, som en 
stödjande person eller en samarbetspartner när patienten blivit mer självständig (Tomey 
& Alligood, 2002).  

Det är inte bara de fysiska behoven som ska bedömas och åtgärdas utan även friska 
personer kan vara i behov av stöd för att behålla eller förbättra hälsan (Tomey & 
Alligood, 2002). Henderson menar att det är patienten som har vetskap om sin specifika 
situation. Därför är det av stor vikt att patienten blir involverad och delaktig i sin vård. 
Sjuksköterskan måste sätta sig in i patientens behov, förutsättningar och situation och 
hur vården ska läggas upp på bästa sätt för patienten (Tomey & Alligood, 2002). 
Henderson menar att detta arbete är komplicerat och ansträngande men att denna 
förståelse är av allra största vikt för att åstadkomma god omvårdnad. Henderson betonar 
att varje patient bör bemötas individuellt, sjuksköterskan ska se patienten i hans/hennes 
kontext. Här betonar Henderson även vikten av att inkludera familjen i patientens 
omhändertagande (Tomey & Alligood, 2002). 

Problemformulering 
Forskning visar att låg hälsolitteracitet får konsekvenser i form av sämre hälsa för 
patienten och högre sjukvårdskostnader för samhället. Därför kan ökad kunskap om 
hälsolitteracitet och strategier för att möta patienter med låg hälsolitteracitet leda till 
bättre hälsa för patienter samt lägre kostnader för samhället. Trots att 
distriktssköterskans arbete till stor del handlar om patientkommunikation saknas det 
forskning och kunskap om distriktssköterskans förhållningssätt till hälsolitteracitet i 
Sverige. 

Syfte 
Syftet var att beskriva distriktssköterskans förhållningssätt till hälsolitteracitet i 
bemötandet av patienter på en vårdcentral. 

Metod 
Design 
En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats genomfördes för att besvara syftet. 
Induktiv ansats innebär att texten tolkas utifrån informantens upplevelser utan 
förutfattade meningar eller förväntningar (Polit & Beck, 2012). En kvalitativ 
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forskningsintervju skapar förståelse för upplevelser från informantens perspektiv. 
Kvalitativ forskningsansats utgår från uppfattningen att verkligheten är så som 
informanten ser den, med utgångspunkt från informantens subjektiva upplevelse med 
tankar, förväntningar och erfarenheter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Med utgångspunkt från intervjuguiden (se bilaga A) beskriver informanten sina 
erfarenheter. För att testa intervjuguiden genomfördes två provintervjuer med 
sjuksköterskor innan distriktssköterskorna intervjuades. Forskarna i kvalitativa 
intervjustudier både involveras i processen och innehar samtidigt ett visst avstånd. 
Metoden innebär att forskarna blir delaktiga genom sin påverkan i intervjusituationen 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

Urval 
Nio vårdcentraler kontaktades initialt varav verksamhetscheferna på tre vårdcentraler 
gav samtycke till att kontakta distriktssköterskor på deras vårdcentral. Fem 
distriktssköterskor från tre olika vårdcentraler i södra Halland var positiva till att ingå i 
studien, varav två från en vårdcentral belägen på landsbygden och tre från två olika 
vårdcentraler inom större tätort. Det var ett medvetet val att inkludera 
distriktssköterskor från både landsbygd och tätort för att öka sannolikheten att hitta 
variationer bland distriktssköterskorna och därmed bredd i deras uppfattningar. 
Samtliga fem distriktssköterskor som tillfrågades sa ja till att delta och 
distriktssköterskorna valde tid och plats för intervjun. Inklusionskriterier i denna 
pilotstudie var distriktssköterskor som var yrkesverksamma i klinisk verksamhet på en 
vårdcentral. Distriktssköterskorna som ingick i pilotstudien hade varit yrkesverksamma 
mellan åtta och 27 år. Samtliga distriktssköterskor var kvinnor och arbetade både på 
läkarmottagning och distriktssköterskemottagning på respektive vårdcentral. Två av 
distriktssköterskorna arbetade även som diabetessköterskor. Bortfallet representeras av 
de sex verksamhetschefer som inte gav sitt samtycke till att kontakta 
distriktssköterskorna på deras vårdcentral. Fyra av verksamhetscheferna angav tidsbrist 
som skäl och två besvarade inte mailet. 

Datainsamling  
Intervjuerna ägde rum på respektive distriktsköterskas arbetsplats. Intervjuerna utgick 
från en intervjuguide (bilaga A) med semi-strukturerade frågor. Frågorna handlade om 
distriktssköterskans förhållningssätt till hälsolitteracitet och det praktiska arbetet utifrån 
begreppets innebörd. För att öka förståelsen och få fram upplevelser och erfarenheter i 
berättelserna uppmuntrades distriktssköterskorna till att utveckla sina svar genom 
följdfrågor som; ”hur menade du där?” eller ”kan du berätta mer om det!” (Polit & 
Beck, 2012). Dessa frågor ställdes också för att rikta distriktssköterskornas svar och 
uppfattningar mot studiens syfte. I slutet av intervjun gavs distriktssköterskorna 
utrymme till reflektion, frågan ställdes om det fanns något att tillägga. Intervjuerna 
spelades in med hjälp av inspelningsfunktion på mobiltelefon. Båda författarna var 
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närvarande under samtliga intervjuer och intervjuerna varade mellan 23 och 42 minuter. 
Datainsamlingen genomfördes under mars månad 2015. 

Databearbetning  
Analysen genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). De inspelade intervjuerna 
transkriberades ordagrant och texten lästes därefter upprepade gånger. Hanterbara 
meningsbärande enheter plockades ut från texterna, därefter följde kondensering vilket 
innebär att texten kortas ner med bibehållen kontext. Meningsenheterna fick därefter 
koder som är en kortfattad beskrivning av innehållet. Subkategorisering och 
kategorisering grupperade koderna efter liknande innehåll (se tabell 1). Dessa steg 
utfördes för att tolka texten och se sammanhang och mönster utifrån syftet med studien. 
Under databearbetningen säkerställdes innebörden i informanternas berättelser genom 
att återkoppling gjordes till ursprungstexterna. Textmaterial från en kvalitativ 
undersökning kan innehålla upplevelser som kan passa under flera kategorier men det är 
av stor vikt att inget material går förlorat på grund av svårigheter att finna passande 
kategori vilket togs i beaktande under databearbetningen (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012). Dataanalysen resulterade i ett övergripande tema, tre kategorier samt 
sex subkategorier (se figur 1). 

Tabell 1 - Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

”Gamla överhuvudtaget 
får man ju vara rädd om 

och hålla koll på” 

Gamla får man 
vara rädd om 

och hålla koll på 

Urskiljer 
riskgrupp; 

gamla 

Identifierar 
patientens 

förmåga att ta till 
sig och tillämpa 
hälsoinformation 

Anpassar sig 
efter patienten 

"Det är ju det vi jobbar 
med, undervisar 

patienterna, kunna 
hantera sin hälsa själv, 

förstå det hela" 

Det är det vi 
jobbar med, 

kunna hantera 
sin hälsa, förstå 

Locka fram 
patientens 

egna resurser 

Har ett stödjande 
förhållningssätt 

Uppmuntrar till 
empowerment 

Forskningsetiska överväganden 
Inför pilotstudien genomfördes en etikansökan och godkännande inhämtades från den 
lokala etikprövningsgruppen inom omvårdnad vid sektionen för hälsa och välfärd, på 
Halmstad Högskola, diarienr: UI 2014/1219.  

Verksamhetscheferna på vårdcentralerna kontaktades via mail. De verksamhetschefer 
som godkände att distriktssköterskorna på vårdcentralen medverkade i pilotstudien fick 
informationsbrev och samtyckesformulär skickat till sig via mail. Distriktssköterskornas 
samtyckesformulär skrevs på vid intervjuernas start och innebar därmed att de gav sitt 
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skriftliga samtycke till att medverka i studien. Innebörden av begreppet hälsolitteracitet 
och syftet med studien presenterades både muntligt vid telefonkontakten, skriftligt i 
informationsbrevet samt återigen muntligt vid varje intervjus början. 

God forskningsed har upprätthållits genom att pilotstudien tillgodosett 
Helsingforsdeklarationens etiska principer; individskyddskravet, informationskravet, 
kravet på informerat samtycke, samt konfidentialitetskravet. Individskyddskravet 
innebär att forskaren är skyldig att se till att försökspersonerna inte kommer till skada, 
fysiskt eller icke-fysiskt (SFS 2003:460; World Medical Association, 2013). Det fanns 
en risk att distriktssköterskorna i pilotstudien skulle utsättas för en icke-fysisk skada. 
Denna skada skulle kunna uppstå genom att distriktssköterskorna upplevde sig 
nedvärderade i sin yrkesroll. Det fanns en möjlig risk att distriktssköterskorna vid 
intervjun skulle känna skuld i att de inte har vetskap om begreppet och inte följer med i 
aktuell forskning. Detta beaktades och betonades vid intervjutillfället att studier visar att 
det är vanligt att sjuksköterskor har begränsad kunskap om begreppet dessutom är det 
ett relativt nytt begrepp. Begreppets innebörd presenterades därför både skriftligt i 
informationsbrevet (bilaga B), och muntligt vid intervjun. Pilotstudiens syfte var inte att 
kontrollera distriktssköterskornas kunskap om definitionen, utan att beskriva hur 
distriktssköterskorna förhåller sig till hälsolitteracitet i bemötandet av patienter inom 
primärvården. Återkoppling till innebörden av begreppet gjordes fortlöpande under 
intervjun. Pilotstudiens nytta ska vägas mot riskerna med studien (World Medical 
Association, 2013). Bedömningen av risk kontra nytta med deltagande i pilotstudien 
resulterade i att nyttan övervägde riskerna med deltagandet. 

Enligt Helsingforsdeklarationen ska informanten skriva på ett informerat samtycke 
(World Medical Association, 2013). Informationskravet uppfylldes då informanterna 
fick ett informationsbrev innehållande pilotstudiens syfte, metod, möjliga risker och 
fördelar. I informationsbrevet informerades också informanterna om att deras 
medverkan var frivillig samt att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan i 
pilotstudien utan att ange orsak (bilaga B). Efter att ha fått informationsbrevet fyllde 
både verksamhetscheferna och distriktssköterskorna i ett skriftligt samtyckesformulär, 
genom detta uppfylldes kravet på informerat samtycke (SFS 2003:460; World Medical 
Association, 2013). Genom verksamhetschefernas samtycke till att genomföra 
intervjuerna på arbetstid omfattades distriktssköterskorna av arbetsmiljölagen, och 
därmed har de rätt till stöd vid eventuella behov. Distriktssköterskorna tillfrågades vid 
telefonkontakten om godkännande till att två författare fick delta under intervjuerna. 
Endast en av författarna var aktiv och ställde frågorna, bisittaren satt med för att 
eventuellt tillägga något i slutet av intervjun om det behövdes. Datamaterialet har 
hanterats utifrån personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Allt datamaterial har hanterats 
konfidentiellt och materialet har kodats så att det inte skulle bli möjligt att röja 
informanternas identitet, därmed uppfylldes konfidentialitetskravet (World Medical 
Association, 2013).  



 

9 

Resultat 
I resultatöversikten (se figur 1) ges en överskådlig bild av analysresultatet. Ur materialet 
från de transkriberade intervjuerna framkom ett övergripande tema som besvarade 
syftet; ”Distriktssköterskan skapar delaktighet hos patienten genom ett engagerat 
förhållningssätt till hälsolitteracitet”. Analysen av materialet resulterade i tre 
kategorier; ” Strävar efter förtroendefulla relationer, anpassar sig efter patienten”, samt 
”uppmuntrar till empowerment”. I kategorin ”strävar efter förtroendefulla relationer” 
identifierades subkategorierna; ”inger trygghet och tillit” samt ”har en optimistisk och 
hoppfull grundsyn”. I kategorin ”anpassar sig efter patienten” identifierades två 
subkategorier; ”identifierar patientens förmåga att ta till sig och tillämpa 
hälsoinformation” samt ”är öppen för patientens förutsättningar”. Under kategorin 
”uppmuntrar till empowerment” identifierades två subkategorier; ”är uppriktig för att 
nå insikt hos patienten” samt ”har ett stödjande förhållningssätt”. 

 

Figur 1 - Resultatöversikt; tema, kategorier samt subkategorier 

Nedan beskrivs kategorierna och resultatet förstärks med citat. Citaten är hämtade från 
intervjuerna med de fem distriktssköterskorna (Dsk), vilka benämns Dsk 1-5. 

Strävar efter förtroendefulla relationer 
Genom att sträva efter förtroendefulla relationer skapade distriktssköterskorna en 
plattform där de kunde kommunicera med patienten. De ville förmedla trygghet och 
tillit och de hade en optimistisk och hoppfull grundsyn. 

Inger trygghet och tillit 

Samtliga distriktssköterskor förmedlade en känsla av att vara tillgängliga för sina 
patienter, ”de hade öppna armar”. Genom att inte vara stressad, att ge patienterna tid 
och genom att de uppmuntrade patienterna till kontakt förmedlade de att de ville bli 

Distriktssköterskan skapar delaktighet hos 
patienten genom ett engagerat förhållningssätt 

till hälsolitteracitet   
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förtrogna med sina patienter. Distriktssköterskorna upplevde att detta ingav trygghet 
och tillit hos patienterna.  

Det viktigaste är att dom vet var jag finns någonstans och att man har 
en bra kommunikation och respekt för patienten, känner dom det 

kommer dom hit när det är läge (Dsk 3) 

Distriktssköterskorna betonade vikten av att ha en tillitsfull relation med patienterna så 
att de skulle våga ställa frågor. De uppgav att de insåg att patienten måste känna sig 
trygg med att visa när de inte förstått. Distriktssköterskorna var också tydliga med att 
det var viktigt att vara professionell och respektera patienternas livssituation utan att 
döma. 

Det är väl viktigt att dom inte känner att dom är dumma eller dom 
skäms, dom får ju inte ha den känslan när man förklarar att det inte 

var rätt, för det är ju viktigt för då säger dom ju inte mer (Dsk 4) 

Har en optimistisk och hoppfull grundsyn   

Samtliga distriktssköterskor försökte skapa ett positivt mötesklimat med sina patienter 
där de uppmuntrade och pushade sina patienter. Distriktssköterskorna menade att de 
alltid försökte se möjligheter och ingav hopp, detta visade på positiv anda. En av 
distriktssköterskorna menade även att ett positivt kroppsspråk spelade in hur patienterna 
upplevde bemötandet. En distriktssköterska menade att det var viktigt att inte vara 
negativ utan att istället försöka hitta det som var positivt. Distriktssköterskorna beskrev 
att de hade ett optimistiskt synsätt och betonade det positiva kring patienten. 

Att ha ett kroppsspråk själv att försöka vara positiv (…) då lyssnar 
patienterna lite mera framförallt när de får beröm (Dsk 2) 

Distriktssköterskorna beskrev att de inte gav upp hoppet om patienten, de ville förmedla 
att en förändring var möjlig. De såg patientens möjligheter och resurser och betonade 
det för patienten. Distriktssköterskorna uppvisade tålmodighet med att vissa patienter 
behövde mer stöd och att resultat kunde utebli trots ihärdiga försök.  

Det blir många besök, det är inte två besök och sedan resultat, utan det 
handlar om år ibland, ibland blir det inget resultat ändå (Dsk 3) 

Anpassar sig efter patienten 
Distriktssköterskorna anpassade sig efter patienten genom att vara öppna för patientens 
förutsättningar och identifiera vilken förmåga patienten hade att ta till sig och tillämpa 
hälsoinformation.  
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Identifierar patientens förmåga att ta till sig och tillämpa hälsoinformation 

Distriktssköterskorna betonade vikten av att ”hitta patientens nivå”. 
Distriktssköterskorna beskrev det på lite olika sätt, men hade hela tiden i tanken att vara 
på samma plan som patienten. Distriktssköterskan kände av vilka möjligheter patienten 
hade att uppfatta information. De menade att de utgick från patientens perspektiv och 
möjligheter att ta till sig de råd som distriktssköterskan gav. 

 Jag måste ju hitta var dom befinner sig, annars kan jag ju prata för 
döva öron (Dsk 5) 

Distriktssköterskorna menade att de ibland behövde gå ner på en annan nivå och 
upprepa informationen gång på gång. De beskrev också att de ibland blev förvånade 
över patienternas behov, de upplevde att patienterna hade begränsade möjligheter att 
förstå än de hade förväntat sig. 

Gång efter annan skriver jag ut listor (…) och den tar du då och då 
och så får dom listan och sen nähä också om igen, har du nu förstått, 
(…) och då har dom sagt; ja jag ska göra så och så och ändå blir det 

fel (Dsk 1) 

Distriktssköterskorna upplevde att de hade förmågan att sätta sig in i patientens 
situation. Genom att använda sin erfarenhet och magkänsla fick distriktssköterskan en 
uppfattning om patienten hade förstått sammanhanget. Distriktssköterskorna beskrev 
också att de var extra uppmärksamma på de patienter som hade svårt att förstå 
information. De menade att de följde sin magkänsla när de bemötte patienter som 
eventuellt hade en begynnande demens. 

Man ser ju på kroppsspråk och så här vad de uttrycker och hur de 
frågar och när man säger något och tittar på dom (Dsk 2) 

Även när det gällde patienter med hög hälsolitteracitet upplevde distriktssköterskorna 
att de behövde känna av vilken nivå av hälsolitteracitet patienten hade. 
Distriktssköterskorna upplevde dessa patienter som ambitiösa och nyfikna och att 
distriktssköterskan behövde vara på tårna och kunniga inom sitt område.  

Man får ju försöka att vara mer påläst och ha koll (Dsk 2) 

Distriktssköterskorna menade att det fanns en skillnad i hur arbetet såg ut utifrån om 
patienten tillhörde en riskgrupp. De identifierade ett antal riskgrupper som behövde 
extra ansträngning eller speciellt bemötande från distriktssköterskan. De anpassade sig 
efter patienten och dennes behov. De upplevde att det var skillnad att möta en patient 
som hade mått bra tidigare i sitt liv, som hade något att komma tillbaka till, jämfört med 
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patienter som hade vuxit upp i en dålig miljö och inte hade någon uppfattning om hur 
det var att må bra och leva sunt för de hade aldrig gjort det. 

Du har inget att relatera till hur det är att må psykiskt bra, det är 
jättesvårt, helt annat, krävs helt andra insatser (Dsk 3) 

Distriktssköterskorna menade att vissa patienter kunde vara svåra att bemöta på grund 
av deras bristande insikt. Det framkom också hos flera av distriktssköterskorna att de 
behandlade äldre patienter annorlunda. Det fanns en extra omtanke och en medvetenhet 
om att de äldre behövde lite mer stöd i jämförelse med yngre patienter. Skriftligt 
material delades i högre grad ut till äldre patienter med tanke på att de kanske inte hört 
eller uppfattat den muntligt givna informationen.  

Är öppen för patientens förutsättningar 

Distriktssköterskorna beskrev att de visade acceptans för patientens olika förutsättningar 
och behov. Oavsett om patienten hade hög eller låg hälsolitteracitet såg 
distriktssköterskorna patienten som en individ som behövde deras professionella hjälp. 
De försökte se patientens personlighet och livssituation. De såg olika förklaringar till 
varför patienterna hade svårt att följa de råd som de fått. 

Vissa kanske inte alls har låg hälsolitteracitet, det är bara det att livet 
är så intensivt så att man inte riktigt får till det… (Dsk 1) 

En distriktssköterska menade att de måste se varje patient för sig och att låg 
hälsolitteracitet kan förekomma i alla socioekonomiska grupper. Enligt hennes 
erfarenhet var det ingen självklarhet att de med hög socioekonomisk status hade högre 
hälsolitteracitet. 

Ibland talas det om det här om socioekonomiska grupper men ibland 
kan man känna att det är inte så säkert att bara för att man är 

högutbildad att man lyssnar för det (Dsk 5) 

Distriktssköterskorna utgick ifrån patientens förmåga att förstå när de samtalade, 
informerade och undervisade patienterna. På olika sätt anpassade de samtalet i syfte att 
förenkla så att patienten skulle förstå. De anpassade språket efter patienten, använde ett 
enkelt språk där de undvek alltför mycket medicinska termer, försökte att inte ha för 
långa samtal och de lät patienten skriva med egna ord vad de kommit fram till. I slutet 
av samtalet sammanfattade de tillsammans med patienten vad de kommit fram till under 
samtalet. 

Därför är ju liknelser eller skoja till det så att säga bra många gånger 
för då går det lättare för dom att förstå (Dsk 2) 
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Distriktssköterskorna använde sig av olika praktiska tillvägagångssätt för att underlätta 
vid informationssituationen och för att patienten skulle kunna ta till sig informationen 
på bästa sätt. Bland annat använde de speciella datorprogram eller hänvisade till 
internet. Andra strategier var att de anpassade besöksintervallerna individuellt och att de 
valde att ta in patienterna till sig själva istället för doktorn.  

Jag försöker nog ibland att ta in dom till mig själv för att jag tror att 
det är lättare att jag sätter mig ner och förklarar det för dom(...), 

doktorn har ofta så bråttom och sen glömmer läkarna ibland den här 
enkla rådgivningen som vi kanske är mer vana att ge som 

sjuksköterskor (Dsk 4) 

Uppmuntrar till empowerment 
Genom att använda empowerment både som verktyg och mål ville distriktssköterskan 
uppnå delaktighet hos patienten. Distriktssköterskan strävade efter insikt hos patienten 
och arbetade stödjande för öka patientens motivation.  

Är uppriktig för att nå insikt hos patienten  

Genom ett ärligt och uppriktigt bemötande från distriktssköterskorna förbättrades 
patienternas möjligheter till att komma till insikt. Distriktssköterskan underströk 
betydelsen av uppriktighet i sin strävan att hjälpa patienten till ett hälsosammare liv. 
Utan att försöka hota eller skrämma patienterna informerade distriktssköterskorna om 
de negativa effekterna av att fortsätta leva ohälsosamt. De uppmuntrade patienterna att 
ta ansvar för sin egen hälsa. 

Varför tror du att det blivit såhär? Då öppnar dom upp sig, dom vet ju 
direkt, dom har inte rört sig, dom har ätit fel (Dsk 1) 

De inväntade patientens motivation och var ärliga när de upplevde att patienten inte var 
mogen för en förändring. Distriktssköterskorna uppgav att det hände att de märkte under 
samtalet att patienten inte var motiverad. Genom att vara uppriktiga sa de till patienten 
att de uppfattade att han eller hon inte var redo och de välkomnade istället patienten 
tillbaka när han eller hon kände sig mer motiverad. Ibland bemöttes distriktssköterskan 
av upprördhet tillbaka vilket i vissa fall kunde leda till en positiv förändring hos 
patienten.  

Jag har faktiskt gått ner i vikt men det var bara för att jag blev så 
förbannad på dig, (…) man kan ju inte bara sitta och mjäka med heller 
utan på något vis så måste man ju visa att det här är viktigt, sitter jag 
bara och håller med så är ju inte samtalet viktigt, jag måste ju ställa 

krav på dig (Dsk 5) 
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Har ett stödjande förhållningssätt 

Distriktssköterskorna betonade det stödjande förhållningssättet gentemot patienterna. 
Genom att motivera patienterna att hitta sina egna lösningar, lockade 
distriktssköterskorna fram patienternas empowerment genom att exempelvis hitta 
substitut för rökning. En distriktssköterska pratade om att tystnaden var viktig och när 
hon vågade anamma tystnaden fick patienten tänka efter själv. Då lockade hon fram 
patientens förmåga att hjälpa sig själv. 

Tystnaden är en av dom delarna som är mest viktiga (…) jag vet vad 
målet är, dom ska gå ner i vikt men jag kan inte berätta för dom vad 

dom ska göra, det är bara dom själva som vet vad dom har för 
möjligheter (Dsk 3) 

Flera av distriktssköterskorna menade att patienternas problem inte gick att skynda sig 
igenom utan ville förmedla en känsla och ett accepterande synsätt av att saker tar tid att 
förändra. Genom detta menade de att patienterna först behövde komma till insikt, vilket 
kan ta tid, för att sedan kunna fortsätta att använda sig av empowerment som arbetssätt.  

Om man bara ger patienten tid (…), man får inte vara stressad, man 
kan inte vara stressad i dom här samtalen när det gäller att påverka 

sin hälsa (Dsk 3) 

En distriktssköterska gav också exempel på hur hon gjorde när hon delade ut broschyrer. 
Hon lånade ut broschyren men ville ha tillbaka den nästa vecka, på det sättet upplevde 
hon att patienterna verkligen gick hem och läste den. På ett osynligt och genomtänkt sätt 
förde hon över ansvaret till patienten. Distriktssköterskorna menade att deras uppgift var 
att stötta och peppa patienterna. De menade att många av patienterna hade 
förutsättningarna i sig, de behövde bara ledas in på rätt spår igen.  

Det gäller bara att lyfta, få förtroende, att dom får ett självförtroende 
att jag klarar det här, det fixar jag (Dsk 3) 

Diskussion 
Metoddiskussion 
För att åstadkomma trovärdighet med en kvalitativ studie granskas studiens giltighet, 
tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 
Giltighet innebär att studien visar det som den är avsedd att studera. Vid författarnas 
granskning av befintlig litteratur inom ämnet hälsolitteracitet framkom det som tidigare 
nämnts att det inte fanns någon svensk forskning som undersökt distriktssköterskors 
förhållningssätt till hälsolitteracitet. Därför går det inte att jämföra med liknande studier 
inom ämnet för att påvisa giltigheten. Då tre olika vårdcentraler inkluderades i 
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pilotstudien, två belägna inom större tätort och en på landsbygden ökade däremot 
variationen och därigenom även giltigheten. Citat från distriktssköterskorna redovisas i 
resultatet vilket stärker giltigheten genom att läsaren blir insatt i distriktssköterskornas 
berättelser. Pilotstudien baseras på intervjumaterial från ett urval av fem 
distriktssköterskor, vilket kan begränsa giltigheten jämfört med en större studie.  

Tillförlitlighet innebär vilka belägg forskarna har för att resultaten är trovärdiga 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Genom grundligt arbete under processen med 
att ta fram kategorier och subkategorier stärktes tillförlitligheten då stor noggrannhet 
lades ner på att verkligen få fram känslan som distriktssköterskorna förmedlade. 
Kvalitativ innehållsanalys är en metod som är lämplig för att bearbeta intervjumaterial 
då författarna tar fram det manifesta budskapet för att sedan tolka det latenta innehållet i 
materialet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Metoden hjälper författarna att 
strukturera upp texten samt nå ett övergripande resultat av intervjumaterialet vilket 
gjorde att metoden upplevdes väl passande för pilotstudien. 

Av de fem distriktssköterskor som intervjuades arbetade nummer ett och två på samma 
vårdcentral och nummer fyra och fem arbetade också på samma vårdcentral. 
Möjligheten fanns därmed att de kunde förbereda och påverka varandra inför 
intervjuerna. Detta kan ge ytterligare reflektion och behöver inte vara negativt för 
pilotstudiens resultat. Alla intervjuer såg olika ut även om samma intervjuguide 
användes. Informanterna fick olika följdfrågor beroende på hur samtalet fortlöpte men 
tillförlitligheten behöver inte vara mindre på grund av detta utan tvärtom så kan detta 
haft positiv inverkan genom större svarsvariationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2012). Tillförlitligheten har ökat genom gemensam analys och noggrann gemensam 
diskussion kring tolkning av resultatet.  

Överförbarhet innebär om studien kan överföras till andra områden. Det kan vara 
problematiskt att benämna en kvalitativ studie som överförbar. Människan är inte statisk 
och samma fråga till samma person kan få olika svar beroende på att omständigheter 
och erfarenheter ändras (Trost, 2010). I en kvalitativ studie är det läsarens bedömning 
som ligger till grund för om studien kan appliceras till andra sammanhang (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012). Genom att urval och databearbetning har beskrivits så 
tydligt som möjligt ges läsaren förutsättningar att bedöma överförbarheten.  

Delaktighet innebär författarnas delaktighet i studien. Intervjuresultatet i en kvalitativ 
intervjustudie är ett resultat av forskarnas hantverk. Resultatet har under processen 
analyserats och tolkats för att hitta kontexten i distriktssköterskornas berättelser (Kvale 
& Brinkmann, 2014). Intervjutekniken förbättrades för varje intervju, detta kan ha haft 
påverkan på distriktssköterskornas berättelser då följdfrågorna anpassades på ett bättre 
sätt efterhand. Bristen på erfarenhet när det gäller genomförandet av empiriska studier 
kan ha haft påverkan på slutresultatet.  

Den största svårigheten med studien var att få samtycke från verksamhetscheferna till 
att kontakta distriktssköterskorna. De var svåra att få tag på via mail och av de som 
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svarade var det flera som tackade nej på grund av tidsbrist. Detta ledde till att 
urvalsprocessen tog längre tid än planerat men det bedöms inte ha påverkat 
trovärdigheten. Inför genomförandet av pilotstudien fanns det en ovisshet angående hur 
distriktssköterskorna skulle ta sig an detta nya, okända begrepp och farhågan fanns att 
intervjumaterialet skulle bli bristfälligt på grund av detta. Genom att begreppet 
förklarades ingående både muntligt per telefon och vid intervjutillfället samt skriftligt i 
informationsbrevet avdramatiserades begreppsförvirringen och intervjuerna fortlöpte 
väl och informanterna gav uttömmande svar. En annan utmaning under processen var 
att tolka materialet och ta fram kategorier som visade distriktssköterskornas 
förhållningssätt till hälsolitteracitet. Trots dessa svårigheter och utmaningar upplevdes 
kvalitativ innehållsanalys som en lämplig metod utifrån syftet då denna metod beskriver 
informanternas upplevelser och erfarenheter. 

Resultatdiskussion 
Övergripande resultat 

Pilotstudiens huvudresultat betonade vikten av att skapa förtroendefulla, respektfulla 
och ärliga relationer med patienten. Där grundlade distriktssköterskan kontakten vilket 
var en förutsättning för att sedan kunna arbeta vidare med att individanpassa och att 
uppmana patienten till empowerment. Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson 
menar att sjuksköterskan måste skapa en kontakt med patienten där hon kommer nära 
och kan sätta sig in i patientens situation. Sjuksköterskan bör därefter tillsammans med 
patienten, utvärdera vilka behov patienten har (Tomey & Alligood, 2002).  

Studien av Berkman et al. (2010) betonade att hälso- och sjukvården kan höja patientens 
hälsolitteracitet genom att anpassa informationen efter patienten. Pilotstudiens 
övergripande tema belyser att distriktssköterskan arbetade med ett engagerat 
förhållningssätt till hälsolitteracitet för att skapa delaktighet hos patienten. Genom de tre 
kategorierna; strävar efter förtroendefulla relationer, anpassar sig efter patienten samt 
uppmuntrar till empowerment, förtydligades distriktssköterskans strävan efter att höja 
patientens förmåga att ta till sig och tillämpa information, det vill säga deras 
hälsolitteracitet.  

Ingen av distriktssköterskorna i denna pilotstudie hade före intervjun hört talas om 
begreppet hälsolitteracitet. I en studie från USA hade 80 % av sjuksköterskorna hört 
talas om begreppet men många hade uppfattningen att hälsolitteracitet innebar 
patientens förmåga att förstå medicinska termer eller förstå sin sjukdom (Macabasco-
O'Connell & Fry-Bowers, 2011). Distriktssköterskorna i pilotstudien beskrev att de 
arbetade utifrån betydelsen av begreppet och reflekterade utifrån vilka utmaningar det 
medför att informera och individanpassa efter patientens nivå.  
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Strävar efter förtroendefulla relationer 

Virginia Henderson menar att sjuksköterskan bör anstränga sig för att åstadkomma en 
god omvårdnad för patienten. Denna goda omvårdnad ses av Henderson som komplex 
genom att sjuksköterskan måste sätta sig in i patientens situation och visa förståelse för 
varje patients specifika situation (Tomey & Alligood, 2002). Genom att inge trygghet 
och tillit gav distriktssköterskorna i pilotstudien patienterna möjlighet att visa sin 
förmåga eller oförmåga att hantera sin livssituation. Henderson menar att 
sjuksköterskan ska assistera när patienten behöver motivation, kunskap eller styrka.  

Studier visar att det finns ett samband mellan låg hälsolitteracitet och skamkänslor hos 
patienter (Speros, 2005; Wolf et al., 2007). Detta kan medföra att det blir problematiskt 
för distriktssköterskor att upptäcka patienter med låg hälsolitteracitet då de kan vara 
duktiga på att dölja sin okunskap. Distriktssköterskorna i pilotstudien hade erfarenhet av 
just detta men menade att genom att sträva efter förtroendefulla relationer samt att 
respektera patientens livssituation och att inte döma, kunde förtroende skapas hos 
patienterna. Distriktssköterskorna visade här prov på olika stödjande strategier som 
underlättade i deras bemötande med patienter som hade skamkänslor. Den tillit som 
skapades i den mellanmänskliga kommunikationen kunde leda till att patienterna 
vågade öppna upp sig vilket i slutändan kunde leda till att insikten införlivades hos 
patienterna.  

Flertalet artiklar inom befintlig forskning i ämnet hälsolitteracitet belyser hur 
sjuksköterskorna identifierar riskgrupper eller använder praktiska tillvägagångssätt i 
kommunikationen med patienter med låg hälsolitteracitet (Macabasco-O'Connell & Fry-
Bowers, 2011; Schlichting et al., 2007; Schwartzberg, Cowett, VanGeest & Wolf, 
2007). Artiklar som handlar om sjuksköterskors förhållande till hälsolitteracitet belyser 
däremot inte relationernas betydelse eller att sjuksköterskan ska uppmuntra till 
empowerment, vilket distriktssköterskorna i denna pilotstudie betonade. 

Distriktssköterskorna i pilotstudien menade att det var viktigt att skapa förtroendefulla 
relationer. Larsson, Palm och Rahle Hasselbalch (2008) bekräftar att relationen mellan 
vårdpersonal och patient är grundfundamentet i kommunikationen. När vårdpersonalen 
utstrålar tillit, vänlighet och medkänsla blir resultatet bättre. Patienterna tenderar att i 
högre grad följa rekommendationer givna från någon de tycker om och känner 
förtroende från. Pilotstudiens resultat visade att distriktssköterskorna arbetade utifrån en 
djupare mening när det gällde distriktssköterskans förhållningssätt samt bemötande av 
patienter med låg hälsolitteracitet.  

I kompetensbeskrivningen för distriktssköterskan understryks distriktssköterskans 
karaktärsdrag; ”Distriktssköterskan ska besitta mod, inge trygghet och ha adekvat 
självuppfattning och självkänsla. Dessa personliga egenskaper är av stor betydelse för 
att vården ska kunna ske med anpassning till individens och vårdens 
omvårdnadsmässiga resurser/organisation.” (Distriktssköterskeföreningen, 2008, s. 7). 
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Kategorin; strävar efter förtroendefulla relationer, som är en del av pilotstudiens resultat 
betonar dessa förmågor. Distriktssköterskorna i pilotstudien använde sig av sin 
personlighet i mötet med patienten, de arbetade för att inge trygghet och tillit samt hade 
en optimistisk och hoppfull grundsyn.  

Anpassar sig efter patienten 

Virginia Hendersons omvårdnadsteori kan appliceras i distriktssköterskans arbete, då 
Henderson menar att patienten behöver assistans i nuläget med målet att bli oberoende 
(Tomey & Alligood, 2002). Distriktssköterskorna i denna studie assisterade patienten 
genom att de anpassade samtalet efter patienten. Vid specifika situationer då 
distriktssköterskan kände att hon behövde ge extra stöd intog hon den rollen för 
patientens bästa. Hendersons menar att sjuksköterskan ska inta olika roller beroende på 
patientens behov, i vissa situationer fungerar sjuksköterskan som ett substitut för 
patienten, i andra som en stödjande person eller samarbetspartner (Tomey & Alligood, 
2002). Enligt Henderson ska sjuksköterskan lägga vikt vid att uppmärksamma kroppslig 
obalans eller patologiska tillstånd och detta gav distriktssköterskorna exempel på när de 
bemötte patienter med begynnande demens. De menade att de använde sin erfarenhet 
och magkänsla för att uppmärksamma dessa patienter och deras problem med att ta till 
sig information. 

I likhet med resultat från befintlig forskning använde sig distriktssköterskorna i 
pilotstudien av olika metoder för att identifiera patients hälsolitteracitet. Tidigare 
studier, har visat att sjuksköterskor använder magkänslan, sin erfarenhet samt 
observation av patientens beteende för att hitta patientens nivå av hälsolitteracitet 
(Macabasco-O'Connell & Fry-Bowers, 2011; Speros, 2005). Detta bekräftade 
distriktssköterskorna i denna pilotstudie, de menade att de såg det på patientens 
kroppsspråk och på hur de uttryckte sig och frågade. De menade också att de genom 
erfarenhet hade lärt sig att uppfatta när patienten förstått.  

Ett flertal studier har gjorts angående om det finns samband mellan vissa grupper i 
samhället och låg hälsolitteracitet (Dickens et al., 2013; Speros, 2005; Wolf et al., 
2007). Studier har visat att äldre patienter, låginkomsttagare, arbetslösa samt patienter 
som inte kan språket har större risk för att ha låg hälsolitteracitet (Speros, 2005). Flera 
av distriktssköterskorna i den här pilotstudien menade att de uppmärksammade vissa 
riskgrupper som de bemötte med extra omsorg. En av distriktssköterskorna belyste dock 
att låg hälsolitteracitet inte nödvändigtvis behöver ha samband med låg socioekonomisk 
status. Hon menade att hennes erfarenhet var att bara för att patienten tillhörde en högre 
socioekonomisk klass så innebar det inte att han eller hon lyssnar och tar till sig 
information. Distriktssköterskans tankar verifieras av Larsson et al. (2008) som menar 
att hälsolitteracitet inte behöver ha ett direkt samband med utbildningsnivå eller läs- och 
skrivkunnighet. Det finns personer som fungerar väl i samhället i övrigt men som har 
svårt att förstå hälsoinformation och att navigera inom hälso- och sjukvården. 
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Schwartzberg et al. (2007) visade i sin studie att vårdpersonal använde sig av olika 
kommunikationstekniker vid informationstillfällen med patienter med låg 
hälsolitteracitet. Resultatet av denna pilotstudie visade att distriktssköterskor i Sverige 
använde sig av samma kommunikationsmetoder. De anpassade samtalet efter patienten 
och använde sig också av olika praktiska tillvägagångsätt beroende på vilka behov 
patienten hade. 

Teach back är en kommunikationsmetod som används i USA, Schwartzberg et al. 
(2007) visade i sin studie att 40 % använde sig av metoden. Samma studie visade också 
att vårdpersonal kände att de behövde bli mer trygga med denna typ av 
informationsteknik för att de ska använda sig av den. Flera distriktssköterskor i denna 
pilotstudie menade att de ofta pratade med patienterna i slutet av samtalet om vad de 
kommit överens om. De använde sig av teach back men kallade det istället för 
återkoppling. Genom att använda teach back följer distriktssköterskan patientlagen (SFS 
2014:821), som anger att vårdpersonal är skyldiga att säkerställa att patienten har tagit 
till sig informationen. Enligt patientlagen har patienten rätt till individuellt anpassad 
information och genom att anpassa informationen får varje patient information som är 
utformad på ett sätt så att patienten lättare ska förstå.  

Enligt en studie av Al Sayah et al. (2014) behövde sjuksköterskor utarbeta effektivare 
kommunikationsstrategier och känna sig trygga med att använda dem. I denna 
pilotstudie kom det inte fram att distriktssköterskorna hade några generella riktlinjer 
från vårdgivaren angående hur de skulle bemöta patienter med låg hälsolitteracitet. 
Även om distriktssköterskorna hade stora likheter i arbetssätt så fanns det ingen uttalad 
policy från vårdgivaren angående hur de skulle kommunicera. Socialstyrelsen (2015) 
menar att det är vårdgivarens ansvar att bemötande och kommunikation är patientsäkert 
och vårdgivaren ska belysa situationer där förebyggande arbete behöver göras.  

Socialstyrelsen kom i april 2015 ut med en reviderad handbok för kommunikation och 
delaktighet inom vården. Där belyses vikten av patientcentrerad vård och ett arbetssätt 
där patienten blir delaktig. Vidare betonas även vikten av att vårdpersonalen måste ha 
kompetens inom kommunikation för att öka patientsäkerheten och för att på ett bra sätt 
involvera patienten i vården. Det är vårdpersonalens uppgift att ha en dialog med 
patienten och se till att patienten har fått och uppfattat informationen. 
Distriktssköterskorna i pilotstudien visade prov på ett antal arbetssätt för att tillgodose 
patienternas behov. Till exempel så tog de in patienterna till sig själva istället för till 
doktorn då distriktssköterskorna upplevde att de kunde förklara på ett bättre sätt.  

Uppmuntrar till empowerment 

Pilotstudiens resultat visade att distriktssköterskorna strävade efter att patienterna skulle 
få egenmakt. Distriktssköterskorna betonade betydelsen av att vara uppriktig och ärlig i 
dialogen för att uppnå empowerment. Uppriktighet ökade möjligheterna för patienten att 
komma till insikt vilket är en förutsättning för att kunna åstadkomma förändringar. 
Denna process är tidskrävande och fordrar tålamod, vilket distriktssköterskorna 
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verkligen arbetade med i sina patientmöten. Hendersons tankar om att sjuksköterskan 
måste anstränga sig för att förstå patienten och därefter åstadkomma den bästa vården 
blir tydliga här (Tomey & Alligood, 2002). Att stärka patienterna till egen förmåga och 
beslutsfattande är distriktssköterskans arbetsuppgift enligt distriktssköterskeföreningen 
(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008).  

Omvårdnadsteoretikern Henderson menar att sjuksköterskan ska hjälpa patienten när 
denne saknar motivation, styrka eller kunskap. Genom ett arbetssätt där 
distriktssköterskorna i pilotstudien var uppriktiga och stödjande arbetade de med att öka 
patientens motivation. Henderson menar också att det är patienten som är expert på sin 
situation och därför är det också viktigt för distriktssköterskan att uppmuntra till 
empowerment (Tomey & Alligood, 2002). Genom att uppmuntra patienten till att hitta 
sina egna lösningar till förändring tog distriktssköterskorna tillvara på patienternas 
möjligheter. Detta skapade självförtroende och ökade motivationen hos patienterna. 
Hendersons tankar om att patientens ska vara involverad i sin vård är en viktig aspekt av 
empowerment. Vidare menar Henderson att sjuksköterskan bör inta olika roller 
beroende på vilka behov patienten har (Tomey & Alligood, 2002). Distriktssköterskan 
intog en stödjande roll eller en roll som samarbetspartner allteftersom patientens 
egenmakt ökade. 

I begreppet hälsolitteracitet ryms enligt Mårtensson och Hensing (2012) två betydelser. 
Funktionell hälsolitteracitet syftar på patientens förmåga att läsa, skiva och räkna, 
medan komplex hälsolitteracitet innebär patientens problemlösnings- och 
handlingsförmåga när det gäller hälsobeslut. Distriktssköterskorna i denna pilotstudie 
menade att en stor andel av deras patienter hade förmågan att lyssna. De hade den 
funktionella hälsolitteraciteten men de saknade förmågan att få det att fungera i sitt liv. 
De hade inte förmågan att hantera situationen eller att ta rätt hälsobeslut i vardagen, 
vilket innebar att de saknade den komplexa delen av begreppet. WHO (1998) betonar 
även patientens motivation i sin definition av begreppet. Distriktssköterskorna i 
pilotstudien menade att det var viktigt att motivera patienterna till insikt för att kunna 
åstadkomma förändringar. De arbetade med patientens förmåga att hantera den 
komplexa delen av begreppet hälsolitteracitet, alltså förmågan att vara aktiv och lösa 
problem. Enligt Smith, Curtis, Wardle, Wagner och Wolf (2013) bör en bredare 
definition av begreppet hälsolitteracitet belysas där fokus riktas mot 
motivationsaspekten. I det hälsofrämjande arbetet bör hälso- och sjukvården använda 
sig av nya strategier samt nya mätinstrument för att kunna närma sig alla delar av 
begreppet hälsolitteracitet (Smith et al., 2013). 

I distriktssköterskans kompetens ingår att ha kunskaper i pedagogik 
(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Distriktssköterskorna i pilotstudien 
använde sig av den kompetensen när de arbetade med empowerment som verktyg och 
mål, för att få patienten att förstå och göras delaktig. Genom att uppmuntra till 
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empowerment arbetade distriktssköterskorna efter patientlagen som säger att vården ska 
utformas och genomföras ihop med patienten i möjligaste mån (SFS 2014:821).  

Konklusion 
Denna pilotstudie beskriver distriktssköterskans förhållningssätt till hälsolitteracitet i 
bemötandet av patienter på en vårdcentral. Det finns ingen befintlig forskning gjord i 
Sverige som belyser hälsolitteracitet kontra distriktssköterskans arbete. Pilotstudiens 
innehållsanalys resulterade i ett övergripande tema; Distriktssköterskan skapar 
delaktighet hos patienten genom ett engagerat förhållningssätt till hälsolitteracitet. 
Pilotstudiens tre kategorier beskriver distriktssköterskornas förhållningssätt sig till 
hälsolitteracitet i bemötandet av patienter på en vårdcentral. Distriktssköterskorna 
strävar efter förtroendefulla relationer, de anpassar sig efter patienten samt de 
uppmuntrar till empowerment. Distriktssköterskornas mål var att åstadkomma 
delaktighet hos patienten genom att skapa insikt och motivation. Virginia Hendersons 
tankar om att sjuksköterskan bör assistera patienten när han eller hon behöver kunskap, 
styrka eller motivation tillämpas i pilotstudien. Pilotstudien kan ligga till grund för en 
fullskalig studie om distriktssköterskors förhållningssätt till hälsolitteracitet, anpassad 
till svensk hälso- och sjukvård.



 

 

Tack 
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till distriktssköterskorna som intervjuades. 
Tack vare er generositet med kunskap och erfarenhet i ämnet kunde pilotstudien 
genomföras. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Maria Nyholm för ovärderlig hjälp 
med det vetenskapliga arbetet under processen med pilotstudien. 
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BILAGA A 

 

 

Bilagor 

Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat som distriktssköterska? 

2. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter och vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter? 

3. Med utgångspunkt från vad begreppet hälsolitteracitet innebär, vad innebär betydelsen för dig? 

4. Vad har du för erfarenhet när det gäller patienter med låg hälsolitteracitet? (Vilka konsekvenser får 
det arbetsmässigt för dig som distriktssköterska?) 

5. Vad är din upplevelse när det gäller patienter med hög hälsolitteracitet? (Utveckla- vilka 
konsekvenser får det arbetsmässigt för dig som distriktssköterska?) 

6. Kan du urskilja några riskgrupper bland dina patienter med låg hälsolitteracitet?  

7. Har du någon uppfattning om din egen påverkan på patientens grad av hälsolitteracitet i din 
kommunikation med patienten?  

8. Om du tänker dig ett informationssamtal med en patient, hur förvissar du dig om att patienten har 
förstått informationen?   

9. Har du något du vill tillägga? 

 

 



BILAGA B 

 

Informationsbrev 

 

Information till deltagare i studien. 

Vi är två studenter som läser distriktssköterskeutbildningen på Högskolan i Halmstad och det ingår i 
utbildningen att skriva en magisteruppsats. Denna uppsats har vi valt att göra i form av en 
intervjustudie. Syftet med vår uppsats är att beskriva distriktssköterskors förhållningssätt till 
hälsolitteracitet i bemötandet av patienter inom primärvården.  

Hälsolitteracitet innebär patientens kognitiva förmåga att förstå och använda information angående sin 
hälsa och att kunna ta adekvata hälsobeslut. I Sverige är begreppet relativt okänt och det finns ingen 
svensk forskning gjord angående distriktssköterskans förhållningssätt eller kunskap när det gäller 
hälsolitteracitet.   

Detta brev är en förfrågan till dig som distriktssköterska att medverka i en studie om 
distriktssköterskans förhållningssätt till hälsolitteracitet. Vi vänder oss till distriktssköterskor som 
arbetar inom primärvården och vi har valt ut tre vårdcentraler i södra Halland varav två 
distriktssköterskor ska intervjuas från varje vårdcentral. Om du väljer att ingå i studien kommer vi att 
kontakta dig för att då bestämma tid och plats där du vill att intervjun genomförs. Intervjuerna 
beräknas pågå 45-60 minuter. Intervjuerna består av frågor angående hälsolitteracitet och vi vill 
informera om att frågorna kräver viss eftertanke när det gäller ditt arbete. I gengäld hoppas vi att 
begreppet blir mer känt och att problemen med patienter med låg hälsolitteracitet uppmärksammas. 
Intervjuerna kommer att spelas in på band som sedan skrivs ut till text. Texten kommer att förvaras 
inlåst och rivas sönder efter examination. Bandinspelningarna kommer att raderas efter examination.  

Deltagandet i studien är frivilligt och du som deltagare kan när som helst under pågående studie 
avbryta utan särskild förklaring. Ditt namn eller arbetsplats kommer inte att vara tillgängligt för 
utomstående i studien. Endast vi som genomför studien och vår handledare kommer att ha tillgång till 
dina uppgifter. Inga uttalanden kommer att kunna härledas till enskild person. Resultatet kommer att 
presenteras på gruppnivå och uppsatsen kommer redovisas som magisteruppsats i form av en 
papperskopia på ett examinationsseminarium samt i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) vilket är 
ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser på Halmstad Högskola. Den färdiga 
uppsatsen kommer att mailas till deltagande informanter. 

Vid eventuella frågor kontakta nedanstående  

Student: Malin Berglund Student: Anette Granville-Self Handledare: Maria Nyholm 
malber14.student@hh.se anegra14.student@hh.se maria.nyholm@hh.se 

0768-366152 070-8755268 035-167637 
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