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Höfundar

Heilsulæsi hefur fram til þessa verið lýst sem hæfni 
einstaklinga til að afla sér upplýsinga, skilja þær og nýta til 
eflingar á eigin heilsu. Hugtakið hefur hlotið aukna athygli 
á Íslandi á undanförnum árum og verið í deiglunni erlendis í 
nokkra áratugi. 

Í Evrópu var stofnaður samstarfshópur árið 2010 sem 
hefur það að markmiði að efla heilsulæsi í álfunni með 
þekkingarþróun og miðlun bæði innan og milli landa ( https://
www.healthliteracyeurope.net/hls-eu). Meðal annars hefur 
hópurinn þróað mælitæki, Evrópska heilsulæsislistann 
(the European Health Literacy Survey Questionnaire – 
HLS-EU-Q) til að meta heilsulæsi og hafa rannsóknir hans 
meðal almennings sýnt að nærri helmingur þátttakenda 
(47%) hafði takmarkað eða ófullnægjandi heilsulæsi þótt 
tíðnin væri breytileg á milli landa (Sörensen o.fl. 2015). Með 
tímanum, hefur athyglin í auknum mæli beinst frá heilsulæsi 
einstaklinga (e. Personal health literacy) að svokölluðu 
heilsulæsi stofnana (e. Organisational health literacy) sem 
lýsir því hvernig stofnanir og starfsmenn þeirra auðvelda 
einstaklingum/notendum að finna, skilja og nýta sér til gagns 
upplýsingar og þjónustu t.d. varðandi upplýstar ákvarðanir 
um eigin heilsu og annarra. Áherslan á heilsulæsar stofnanir 
endurspeglast til dæmis vel í bandarísku heilbrigðisstefnunni 
Healthy People 2030 (https://health.gov/healthypeople).  

En hvað vitum við um heilsulæsi á Íslandi? Við óformlega leit 
á vefnum og í Skemmunni fundust nokkrar fræðigreinar svo 
og lokaverkefni háskólanemenda um heilsulæsi eða þar sem 
hugtakið heilsulæsi kemur fram, bæði innan hjúkrunarfræði, 
upplýsingafræði og menntavísinda. Yfirlit um þessi verk má sjá 
í lista á blaðsíðu 31, en vera má að það sé ekki tæmandi.

Nokkrar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á heilsulæsi 
innan heilbrigðisvísinda. Sonja Stellý Gústafsdóttir, lektor 
við Háskólann á Akureyri, og samstarfsfólk hennar hefur 
unnið að rannsóknum á heilsulæsi, þar með talið að meta 
heilsulæsi hjá eldri borgurum á Norðurlandi og þýtt og 
kannað próffræðilega eiginleika íslenskrar útgáfu 16 atriða 
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Evrópska heilsulæsislistans (Gústafsdóttir o.fl. 2020, 2022). 
Það mælitæki hefur verið notað í fleiri íslenskum rannsóknum 
svo sem meðal sjúklinga með kransæðasjúkdóm (KRANS 
rannsóknin, óbirt), einstaklinga sem fengu COVID-19 (óbirt) og 
einstaklinga með gáttatif (óbirt). Í töflu 1 má sjá upplýsingar 
um heilsulæsi á Íslandi úr þessum íslensku rannsóknum. Þar 
kemur fram að 10-50% þátttakenda hafa takmarkað eða 
ófullnægjandi heilsulæsi. Smám saman er því að skapast 
þekking um heilsulæsi á Íslandi sem áhugavert verður að rýna 
í betur í framtíðinni og bera saman við niðurstöður erlendra 
rannsókna.   

Hvað geta hjúkrunarfræðingar og aðrir heilbrigðisstarfsmenn 
gert til að efla heilsulæsi og þannig framfylgt Heilbrigðisstefnu 
til 2030 þar sem segir að unnt sé að efla heilsulæsi með 
markvissu starfi þeirra sem veita heilbrigðisþjónustu 
(Heilbrigðisráðuneytið, 2019)? Eins og áður sagði eru 
heilsulæsar stofnanir nýlegt hugtak sem hefur komið 
fram í framhaldi af umræðu og rannsóknum á heilsulæsi 
einstaklinga og þjóðfélagshópa. Þar er kominn fram 
annar vinkill á umræðuna um heilsulæsi og sjónum beint 
að heilbrigðiskerfinu, heilbrigðisstofnunum og starfsfólki 
þess. Það hafa verið skilgreindir tíu eiginleikar sem einkenna 
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Tafla 1. Hlutfall einstaklinga með fullnægjandi, takmarkað og ófullnægjandi heilsulæsi samkvæmt íslenskum rannsóknum

Höfundar Gústafsdóttir o.fl. 
2020

Gústafsdóttir o.fl. 
2022

Brynja Ingadóttir o.fl. 
(óbirt handrit, 2022)

Margrét Hrönn 
Svavarsdóttir o.fl. 

(óbirt handrit)

Helga Ýr 
Erlingsdóttir, o.fl. 

(óbirt handrit, 2022)

Sigríður M. 
Lárusdóttir o.fl. 

(óbirt, 2018)

Hópar Almenningur, úrtak 
úr þjóðskrá

Eldri borgarar á 
Norðurlandi

Einstaklingar með 
COVID-19

Einstaklingar með 
kransæðasjúkdóm 

(KRANS rannsóknin)

Einstaklingar með 
gáttatif

Einstaklingar 
á biðlista eftir 

kviðarholsaðgerð
N = 251 N = 134 N = 937 N = 343 N = 185 N = 57

Heilsulæsi*
Fullnægjandi (%) 72 65 90 72 51 50
Takmarkað (%) 22 31 8 25 37 43
Ófullnægjandi (%) 6 4 2 3 12 7

,,Heilsulæsi hefur fram til þessa 
verið lýst sem hæfni einstaklinga 
til að afla sér upplýsinga, skilja 
þær og nýta til eflingar á eigin 
heilsu.“
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HEIMILDIR

Höfundar vinna að námsefni um heilsulæsi 
fyrir heilbrigðisstarfsmenn. 

Fyrsta grein um efnið birtist í Tímariti 
hjúkrunarfræðinga á síðasta ári (3. tbl 2021).

heilsulæsar heilbrigðisstofnanir (e. Ten Attributes of Health 
Literate Health Care Organisations) og í grein Brach o.fl. (2012) 
er greinargóð samantekt um hvað stofnanir geta gert til að 
efla heilsulæsi. Við höfum lauslega þýtt þessi tíu einkenni sem 
sjá má í töflu 2.

Við hvetjum stjórnendur og alla starfsmenn íslenskra heil-
brigðisstofnana til að taka höndum saman um aðgerðir til að 
bæta og styðja við heilsulæsi notenda með því að innleiða 
gildi og verklag í samskiptum, þar með talið sjúklingafræðslu, 
sem styður við heilsulæsi og byggja á leiðbeiningum um „Tíu 
einkenni heilsulæsra stofnana“. 
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Tafla 2. Tíu einkenni heilsulæsra stofanana

Heilsulæs stofnun:

1. Hefur leiðtoga sem samþætta heilsulæsi við stefnu, skipulag og starfsáætlun stofnunarinnar

2. Fléttar heilsulæsi inn í áætlanagerð og gæðastaðla, öryggismál sjúklinga og umbótaverkefni 

3. Undirbýr og styður við þekkingu og starfsþróun starfsmanna varðandi heilsulæsi og leggur mat á framvindu 

4. Tryggir þátttöku notenda við gerð, framkvæmd og mat á heilbrigðisfræðslu og þjónustu sem veitt er

5. Mætir þörfum notenda sem hafa mismunandi heilsulæsi án stimplunar

6. Notar viðurkenndar aðferðir í samskiptum við notendur sem styðja við heilsulæsi og staðfesta skilning þeirra

7. Veitir gott og auðvelt aðgengi að heilbrigðisupplýsingum, þjónustu og leiðsögn

8. Hannar og dreifir efni á prenti, myndböndum og samfélagsmiðlum sem auðvelt er að skilja og nýta sér

9. Leggur áherslu á heilsulæsi í aðstæðum sem skipta öryggi notenda máli t.d. í flutningi á milli þjónustustiga og í samskiptum um 

     lyfjameðferð

10. Veitir skýrar upplýsingar um hlut sjúkratrygginga og hvað notendur þurfa að greiða fyrir þjónustu 


