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SAMMANFATTNING 
I Västerbottens läns landsting pågår sedan 2005 en generell hälsosatsning ”Salut-satsningen” 

för alla barn i Västerbotten, 0-18 år samt deras föräldrar. Årligen anordnas en utbildningsdag 

för all personal som arbetar med Salut-satsningen på tre orter i Västerbotten; Lycksele, 

Skellefteå och Umeå. Våren 2016 hade Salut-utbildningsdagen fokus på ”Health literacy - 

Kunskap och metoder för en mer jämlik hälsa”. Utbildningen om health literacy bestod av en 

föreläsning för att ge en teoretisk grund och underlag för en efterföljande diskussion i 

arbetsgrupper om hur health literacy kan stärkas i deltagarnas verksamheter. 

Denna utvärderingsrapport inriktas på utbildningen om health literacy. Syftet med 

utvärderingen var att ta del av deltagarnas uppfattningar av upplägget av utbildningen, dess 

innehåll och användbarhet inom den egna verksamheten. Det var första gången som 

utbildningen genomfördes. Därför är utvärderingen ett värdefullt underlag till 

kvalitetsutvecklingen av en utbildning i health literacy med en hälsofrämjande ansats som 

denna.  

Vid de tre Salut- utbildningsdagarna deltog 152 personer, varav 116 (76 %) besvarade 

enkäten. Utvärderingen av utbildningsdagen genomfördes med en enkät som delades ut och 

besvarades av deltagarna vid slutet av utbildningsdagen.  

Utvärderingen visar att utbildningens upplägg med både föreläsning och diskussioner i grupp 

var bra. Det finns en spridning över alla svarsalternativen i hur de svarande uppfattade 

utbildningen, med en övervikt på neutralt (svarsalternativ 3) och negativt omdöme 

(svarsalternativ 1 och 2). Utvärderingen visar också att föreläsningens upplägg och innehåll 

inte var optimalt anpassad för den här målgruppen. Det är denna del i utbildningen som 

framförallt behöver reflekteras och omarbetas i fortsatta utbildningsinsatser i förhållande till 

den grupp deltagare som utbildningen riktas sig till.   
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INTRODUKTION  
I Västerbottens läns landsting pågår sedan 2005 en generell hälsosatsning ”Salut-satsningen” 

för alla barn i Västerbotten, 0-18 år samt deras föräldrar (www.vll.se/salut). När Salut-

satsningen startade var målet att minska barns övervikt och karies. Därefter har 

verksamheten utvidgats till en generell hälsosatsning för alla barn i Västerbotten. Denna 

satsning omfattar både graviditetsperioden och barn 0-18 år samt deras föräldrar. Salut-

satsningen har en hälsofrämjande ansats med målsättning om jämlik hälsa samt att genom 

systematiskt förbättringsarbete utveckla och införa insatser i syfte att främja; - trygga och 

goda uppväxtvillkor - ökad fysisk aktivitet - goda matvanor. Insatserna ska ske genom 

salutogena insatser i samverkan mellan samhällets aktörer och familjen med barnets bästa i 

centrum. Salut-satsningen involverar därför flera verksamheter såsom folkhälsoenheten, 

folktandvården, mödra- och barnhälsovården, familjecentral och öppen förskola samt alltfler 

skolor genom samverkan med satsningen i landstinget på hälsofrämjande skolor.  

Årligen anordnas utbildningsdagar för all personal som arbetar med Salut-satsningen. Dessa 

dagar ska ge en helhetsblick och uppföljning, samt vara tillfälle för fortbildning inom 

betydelsefulla områden för Salutsatsningen och dess mål. Våren 2016 valde ledningen för 

Salut-satsningens att utbildningsdagen skulle ha fokus på health literacy. 

Under de senaste tio åren har begreppet ”health literacy” aktualiserats alltmer i takt med en 

ökad medvetenhet om att människors health literacy har betydelse för enskilda individers och 

befolkningens hälsa. Health literacy är ett komplext begrepp, som sammanfattningsvis 

innebär såväl individers som befolkningens förmåga att hitta, förstå, kritiskt värdera 

hälsoinformation och kunna fatta välgrundade beslut samt använda och kommunicera 

hälsorelaterad information för att främja hälsa i det dagliga livet. Health literacy omfattar olika 

förmågor och graden av health literacy varierar i förhållande till det sammanhang som 

personen befinner sig i (Nutbeam, 2008). 

I dagens samhälle läggs ett stort ansvar på människor att kunna överväga, välja och besluta 

om sådant som påverkar den egna hälsan. Bland annat studier i Europa (HLS-EU Consortium, 

2012) visar att många människor inte har tillräcklig förmåga, resurser eller levnadsvillkor för 

att klara av detta. Health literacy ses därför som en central bestämningsfaktor för hälsa och 

som en rättvise- och jämlikhetsfråga (WHO, 2013). Med en hälsofrämjande ansats och inom 

hälsofrämjande arbete ses health literacy som en resurs för såväl den enskilda människans 

hälsa som för befolkningens hälsa (WHO, 2013). Health literacy ses även som ett resultat av 

insatser som genomförs för att stärka befolkningens hälsa och jämlikhet i hälsa mellan 

befolkningsgrupper lokalt, nationellt och internationellt.  

Insatser för att stärka health literacy hos enskilda individer, grupper, befolkning, sker i likhet 

med hälsofrämjande arbete, bäst i de miljöer där människor finns i sin vardag, där de bor, 

arbetar och tillbringar sin tid (Kickbush, 2008). Ur ett hälsofrämjande perspektiv inriktas 

insatserna både på att stärka enskilda personers health literacy och att skapa goda 

förutsättningar i miljön; dvs. att skapa stödjande och health literacy främjande miljöer 

http://www.vll.se/salut


 

(Ringsberg, m.fl., 2014). På så sätt har verksamheter som hälso- och sjukvård och skola, ett 

stort ansvar för att främja en stark health literacy i befolkningen. 

 

UTBILDNINGSDAGENS UPPLÄGG, INNEHÅLL och GENOMFÖRANDE  
Våren 2016 hade Salut-utbildningsdagen fokus på ”Health literacy - Kunskap och metoder för 

en mer jämlik hälsa”. En utbildning som genomfördes på tre orter i Västerbotten; Lycksele, 

Skellefteå och Umeå. Utbildningsdagen i sin helhet planerades av de som hade övergripande 

ansvar för dessa dagar inom Salutsatsningen. Den del av utbildningen som handlade om 

health literacy svarade författarna av denna rapport för och togs fram i samråd med de 

ansvariga för Salut-utbildningsdagen. Deltagare från samma geografiska område och 

arbetsteam arbetade under dagen i samma grupp för att ge möjlighet till att diskutera med 

varandra och relatera till det gemensamma arbetet. Avsikten med denna gruppindelning var 

också att deltagarna efter utbildningsdagen lättare skall kunna fördjupa diskussionen i den 

egna arbetsgruppen/teamet. 

Utbildningsdagens förmiddag inleddes med en cirka 45 minuters föreläsning om ”Teach-back 

– en samtalsmetod för ökad patientmedverkan och patientsäkerhet”. Därefter var det team-

diskussioner och uppföljning av reflektioner och vad har hänt sen förra årets Salut-

utbildningsdagen i cirka 45 minuter. Därpå påbörjades utbildningen om health literacy¨ med 

en cirka 1½ timmes föreläsning ”Health literacy – Hur kan vi skapa goda förutsättningar som 

främjar health literacy och en mer jämlik hälsa för barn och deras föräldrar?” 

Föreläsningen var indelad i följande avsnitt:  

 Varför är det betydelsefullt att hälso- och sjukvårdspersonal förstår och kan stärka health literacy 

 Begreppet health literacy  

 Health literacy som en bestämningsfaktor för hälsa 

 Att identifiera och mäta health literacy 

 Att stärka health literacy  

 Att skapa en health literacy vänlig/stödjande miljö för mötet med barn och deras familjer.  

Vid föreläsningen användes powerpoint-bilder som efter föreläsningen publicerades på 

Salutsatsningens webb-sida. Under föreläsningen gjordes avbrott för några kortare 

”bikupediskussioner” med fokus på deltagarnas tidigare kännedom om begreppet health 

literacy, samt om och hur deltagarna i sitt arbete har reflekterat över att föräldrar kan ha 

varierande stark health literacy, i vilka situationer det varit, samt hur det uppmärksammats.  

Efter lunch samlades deltagarna åter i sina grupper för att samtala och reflektera över 

föreläsningens innehåll i förhållande till den egna verksamheten. Inför gruppernas fortsatta 

arbete hölls en kort introduktion där Salut-dagens arbete med health literacy tillämpades den 

förbättringsmodell som används i VLL för utvecklings- och förbättringsarbete.  

Följande utgångspunkter gavs för gruppernas samtal: 

 Hur fungerar det hos oss? Vad gör vi idag som stärker health literacy -i vår verksamhet? - i 

det enskilda mötet med föräldrar och barn?  



 

 Vilka konkreta förbättringar kan vi/skulle vi vilja göra för att öka förutsättningarna för att 

främja health literacy -i vår verksamhet, miljö eller organisation? -i våra möten med 

föräldrar och barn? 

 Skriv punkter från ert samtal på posterblad som ska fästas på väggen.  

Blad 1. En kolumn med det som fungerar bra och är styrkor och en kolumn med det som 

fungerar mindre bra och är svagheter. 

Blad 2. Konkreta förslag på förbättringar som vi vill göra för att främja HL. 

Efter ungefär en timmes diskussion presenterade grupperna resultatet av gruppdiskussionerna 

dels muntligt och dels nedskrivet i punktform på posterblad. Därefter sammanfattade 

föreläsaren innehållet på posterbladen med såväl föreläsarens som deltagarnas reflektioner 

mot föreläsningens teoretiska innehåll. Efter utbildningsdagarna överfördes texten från alla 

gruppernas posterblad till ett samlat dokument som publicerades på Salutsatsningens interna 

webb-sidor. Med detta dokument och powerpointbilderna från föreläsningen skapades 

möjlighet för de som inte var med vid utbildningsdagen att ta del av Salut-dagens innehåll. 

Härigenom gavs underlag för alla team och verksamheter för att kunna arbeta vidare med att 

göra förbättringar mot en health literacy främjande verksamhet. 

Sammanställningen av gruppernas punkter visar att diskussionen aktualiserade health literacy 

i förhållande till kommunikationen med patienter, barn och föräldrar, enskilt och i grupp, men 

även i förhållande till omgivande faktorer som inverkar på hur health literacy kan främjas i 

verksamheten. Såväl informationsmaterial och metoder, som personalresurser och 

kompetens, ledning och organisation samt samarbete aktualiserades. Då resultatet av dessa 

sammanställningar är internt arbetsmaterial för verksamheterna i Salut-satsningen, redovisas 

resultatet inte här i sin helhet utan endast på Salut-satsningens interna sidor.  

En sammanfattande bild av gruppernas punkter visar att det som fungerade bra eller var 

styrkor för att stärka health literacy i kommunikationen var att de har ett ”Salut-tänk” i sitt 

arbete, arbetar individinriktat, frågar, uppmuntrar föräldrar att pröva och följer upp. Det 

fungerade mindre bra då det fanns tidsbrist och störningsmoment i miljön samt då det inte 

fanns tillgång till tolk och informationsmaterial på olika språk. En svaghet var när 

hälsomedvetenheten tas för given och det inte finns ett hälsofrämjande synsätt i 

organisationens ledning. Familjecentral med personal inom olika professioner ses som en 

styrka för att kunna stärka health literacy, men även som en svaghet när det finns brister i 

samarbetet mellan dessa. Konkreta förslag för att stärka health literacy i mötet med patienter, 

föräldrar och barn var att bättre individanpassa kommunikationen, förbättra egen teknik att 

stärka individen och använda ”teach-back”. Förslag på förändringar i miljön som kan stärka 

health literacy inriktades på att inventera och förbättra ”väntrumsmiljön” och 

informationsmaterial samt tillgång till teknisk utrustning som stöd i kommunikationen. Förslag 

inriktades också på utbildning av personalen inom health literacy samt att det behövs mer tid 

för att arbeta med att stärka health literacy, såväl förberedelsetid som tid i mötet med 

patienter, föräldrar och barn. 



 

UTVÄRDERINGENS SYFTE OCH GENOMFÖRANDE 
Denna utvärderingsrapport inriktades på utbildningen om health literacy, såväl föreläsning 

som efterföljande gruppdiskussion. Syftet med utvärderingen var att ta del av deltagarnas 

uppfattningar av upplägget av utbildningen, dess innehåll och användbarhet inom den egna 

verksamheten. Utvärderingen genomfördes med en enkät som delades ut till alla deltagare 

vid slutet av utbildningsdagen (bilaga 1). Enkäten besvarades anonymt och lämnades i en låda 

innan deltagarna lämnade lokalen. 

Enkäten bestod av 23 frågor uppdelad i fem delar. Del 1. Bakgrundsuppgifter - ålder, 

utbildning, yrke och arbetserfarenhet. Del 2. Frågor om temat health literacy - tidigare 

kännedom om health literacy eller motsvarande begrepp, i vilka sammanhang de kommit i 

kontakt med dessa begrepp, samt hur kunskap om health literacy använts i arbetet. Del 3. 

Frågor om utbildningen om health literacy - balans mellan föreläsning och grupparbete, 

upplägget av föreläsning och grupparbete, om utbildningen gett ökad kunskap och förståelse 

samt användbarhet i verksamheten, samt en fråga om ett sammanfattande omdöme om 

utbildningen och hur den kan förbättras. Del 4. Frågor om tillämpningen av erfarenheter från 

utbildningsdagen. Del 5. Frågor om hela Salutdagen - omdöme om Teach-back föreläsningen 

samt vad som varit bra med dagen och vad som skulle kunna förbättra till nästa gång. 

Frågorna bestod till stor del av strukturerade frågor med möjlighet till kommenterar av svaren 

samt några öppna frågor. Deltagarna fick även kryssa för vilken ort som de deltog i 

utbildningen samt om de godkände om enkätsvaren fick användas för eventuell framtida 

forskning. I denna rapport redovisas endast del 1-4. Del 5 redovisas separat av Salutledningen.  

Frågorna om health literacy var utformade utifrån en femgradig skala med siffrorna 1 – 5 från 

ett lågt till ett högt omdöme. Beroende på frågans karaktär angavs följande förklaring: 1 = 

mindre bra och 5 = mycket bra, alternativt 1 = mycket liten och 5 = mycket hög, alternativt 1 = 

mycket negativt och 5 = mycket positivt. Deltagarna besvarade frågorna genom att välja det 

alternativ som stämde överens med deras uppfattning. För att ge en tydligare bild om 

resultatet övervägande indikerade den positiva eller den negativa polen är svarsalternativ 1 

och 2 samt 4 och 5 sammanslagna i redovisningen av resultatet. Därför redovisas för sig det 

mer neutrala svarsalternativet 3, som uttrycker ”bra”, ”OK” eller ”varken eller”. 

Enkätens strukturerade frågor bearbetades med stöd av statistikprogrammet, Statistical 

Package for the Social Sciences, (SPSS 22.0). Resultatet sammanställdes i frekvens- och 

korstabeller samt presenteras i tabeller, cirkeldiagram och histogram. Enkätens öppna frågor 

och kommentarer bearbetades, analyserades med kvalitativ metod och sammanställdes i 

kategorier.  

I enlighet med forskningsetiska riktlinjer informerades deltagarna om enkäten och dess syfte, 

samt om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. (Vetenskapsrådet, 

2002). Deltagarna informerades om att materialet behandlas konfidentiellt, dvs. att obehöriga 

inte får tillgång till materialet och att ingen enskild person ska kunna identifieras, samt att 

resultatet kommer att redovisas på gruppnivå. I informationen framgick även att enkätsvaren 



 

eventuellt kommer att användas i forskning men endast om de själva godkände detta genom 

att kryssa i en ruta för godkännande som fanns i enkäten. Information gavs muntligt innan de 

besvarade enkäterna och skriftligt i enkätens inledande informationstext. En av deltagarna 

kryssade nej i rutan för godkännande och 10 av deltagarna kryssade varken nej eller ja. Alla 11 

besvarade enkäten och dessa ingår i utvärderingen. Om materialet ska användas för 

forskningsändamål kommer enkätsvaren från dessa 11 personer att tas bort och inte finnas 

med i dataanalys och resultatredovisning. 

RESULTAT AV UTVÄRDERINGEN  

Del 1. Bakgrundsvariabler 
Deltagare i enkätundersökningen 

Vid de tre Salut- utbildningsdagarna deltog 152 personer, varav 116 (76 %) besvarade 

enkäten. I Lycksele besvarades enkäten av 26 av 29 deltagare (90 %), i Skellefteå av 38 av 45 

deltagare (84 %) och i Umeå av 52 av 78 deltagare (67 %). De 116 enkätsvaren fördelades 

enligt följande: Umeå 45 %, Skellefteå 33 % och Lycksele 22 %. 

Deltagarna på utbildningsdagarna representerade olika verksamheter och yrkesgrupper. De 

flesta arbetade inom barnhälsovården (tabell 1). Av de svarande angav 21 personer att de 

arbetade inom mer än en verksamhet. Detta gällde framförallt distriktssköterskor som kunde 

arbeta såväl inom barnhälsovården som vid hälsocentral. I Lycksele deltog något fler personer 

från tandvården, medan det i Skellefteå och Umeå var ungefär lika många deltagare från de 

olika verksamheterna. 

Tabell 1. Fördelningen av svarande inom olika verksamheter (n = 116). 

Verksamhet Antal svarande % 

Barnhälsovård 49 42 

Mödrahälsovård 17 15 

Öppen förskola 15 13 

Familjecentral 11 9 

Tandvård 30 26 

Hälsocentral 15 13 

Totalt antal svar 137* 118* 

* Frågan kunde besvaras med flera alternativ. 

Yrkesgrupper 

Distriktssköterskor är den största yrkesgruppen inom Salut-satsningen. Det var också den 

största yrkesgruppen som deltog i utbildningsdagen och som besvarade enkäten. Den näst 

största yrkesgruppen var tandhygienister/tandsköterskor (tabell 2). Frågan kunde besvaras 

med flera alternativ. Av de svarande angav 3 personer mer än ett yrke. 

Tabell 2. Yrkesgrupper som deltog i utvärderingen (n = 116). 

Yrke Antal svarande % 

Barnsjuksköterska 2 2 

Barnmorska 16 14 

Diakonissa/församlingsassistent 2 2 



 

Distriktssköterska 45 39 

Läkare/Tandläkare 3 3 

Pedagog/Förskollärare 15 13 

Psykolog 2 2 

Sjuksköterska 2 2 

Socialsekreterare 0 0 

Tandhygienist/Tandsköterska 28 24 

Verksamhetschef 2 2 

Vårdutvecklare 2 2 

Totalt antal svar 119* 105* 

*Frågan kunde besvaras med flera alternativ 
 
Bakgrundsuppgifter 
Tabell 3 visar bakgrundsuppgifter om deltagarna i enkätundersökningen vad avser: ålder, 
utbildning, antal år inom nuvarande yrke och antal år inom nuvarande verksamhet.  
 
Tabell 3. Bakgrundsuppgifter om de svarande  

 Antal svarande % 

Kön   

Kvinna 113 97 

Man 3 3 

Ålder   

21-30 11 9 

31-40 14 12 

41-50 26 22 

51-60 45 39 

61-70 20 17 

Högsta utbildningsnivå   

Grundskola   

Gymnasieskola 2 2 

Högskoleutbildning 95 83 

Annan utbildning 17 15 

Antal år inom nuvarande yrke   

1-10 33 28 

11-20 33 28 

21-30 29 25 

31-40 19 17 

41-50  2 2 

Antal år inom nuvarande verksamhet   

1-10 52 45 

11-20 37 32 

21-30 15 13 

31-40 8 7 

41-50 3 3 

 
Av tabellen framgår att det var endast tre män som deltog i utvärderingen. 
Åldersfördelningen bland de svarande var mellan 21-64 år och de flesta som svarat är i 
åldersgruppen 51-60 år. De flesta som besvarande enkäten hade en högskoleutbildning. Den 



 

varierade i omfattning mellan 1-7 år och föreföll motsvara utbildningslängden för de yrken som var 

representerade. Därutöver fanns det personer som hade ytterligare högskoleutbildning. De som 
angav annan yrkesutbildning uppgav fritidsledarutbildning, yrkesutbildning, 
specialistutbildning. Deltagarna hade olika lång yrkeserfarenhet inom det nuvarande yrket 
med en ganska jämn fördelning av yrkeserfarenhet i antal år från 1 till 30 år. Den som hade 
längst yrkeserfarenhet hade arbetat 45 år inom yrket. Det förelåg ingen påtaglig skillnad 
mellan de tre utbildningsorterna. Erfarenheten från nuvarande verksamhet varierade. Nästan 
hälften av de svarande hade 10 år eller mindre erfarenhet från den nuvarande verksamheten. 

Del 2. Frågor om temat health literacy  
Tidigare kännedom om health literacy 

Av de 116 deltagarna som besvarade enkäten var det 17 personer (15 %) som hade hört talas 

om health literacy eller liknande begrepp tidigare. Som liknande begrepp uppgavs literacy, 

hälsofrämjande arbete, hälsoförståelse, hälsofrämjande, salut, salutogent. De hade kommit i 

kontakt med begreppet i samband utbildningar, vid föreläsningar, genom arbetet och via 

kollegor samt genom att läsa om begreppet. Kunskapen om health literacy hade använts vid 

möten och samtal med bl.a. föräldrar och barn vid samtal inom ”vägledande samtal”, 

International Child Development Program och Salut (ICDP). Kunskapen användes för att försöka 

anpassa informationen till individen samt för att finna ut vilken kunskap individen hade och 

därifrån jobba med patienten. Några angav också att de arbetat utifrån det förhållningssättet 

sen tidigare men inte under benämningen health literacy. 

Del 3. Frågor om utbildningen i health literacy 
Balans mellan föreläsning – grupparbete 

I frågan om balans mellan föreläsning och grupparbete valde nästan hälften av de svarande 

svarsalternativ 3 och uppfattade det som en bra balans (figur 1). Därutöver var det något fler 

svarande (29 %) som ansåg att den var mindre bra och ganska bra (svarsalternativ 1 och 2) än 

mer än bra till mycket bra (svarsalternativ 4 och 5) balans. I förhållande till utbildningsort var 

det fler personer i Lycksele (38 %) som hade en positiv inställning (svarsalternativ 4-5), än i 

Skellefteå (27 %) och Umeå (17 %). 

 

Figur 1. Balans mellan föreläsning och grupparbete.    (n = 115) 
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I kommentarerna framkom att deltagarna anger varierande omdömen. Dels efterfrågas mer 

tid för reflektioner och samtal med kollegor, dels att det kunde varit mindre tid för 

gruppsamtal. 

”Känslan av att samverka o fortsätta bygga relationer med alla är så stor så jag önskar mer 
gruppsamtal” 
”Skulle vilja haft mer avbrott för gruppdiskussioner kanske även rotation i grupperna”  
”Lite för mycket gruppdiskussion” 
”Blev väl mycket muntlig föreläsning, innehållet var intressant men tror det hade varit bra med mer 
egna reflektioner”. 

Upplägg av föreläsningen 

Drygt en tredjedel av de svarande ansåg att det var ett bra upplägg. Men mer än hälften av de 

svarande (53 %) ansåg att upplägget av föreläsningen var mindre bra eller ganska bra (figur 2). 

Det fanns inte någon skillnad på svaren i förhållande till utbildningsort. Det fanns inte någon 

större skillnad mellan yrkesgrupperna distriktssköterskor, pedagoger och tandvårdspersonal. 

 

 
Figur 2. Uppfattning av upplägget av föreläsningen i health literacy.    (n = 115) 

 

Det fanns flera kommentarer om föreläsningens upplägg. De inriktades på föreläsningens 

omfattning och innehåll. Att föreläsningen var alltför lång och kunde haft fler avbrott för 

deltagarnas egna reflektioner men också att den var alltför teoretisk, abstrakt, akademisk 

samt att den inte genomfördes på ett engagerande sätt. Andra kommentarer var att 

deltagarna ansåg att health literacy var ett svårt begrepp att förstå, att det var ett nytt 

begrepp, samt att föreläsningen inte tillförde något nytt och att de redan arbetar med detta 

”tänk” och förhållningssätt. 
 

”För långt och skulle delats upp i flera ämnen/föreläsningar” 
”Skulle behövts bensträckare i den teoretiska delen” 
”Blev väl mycket muntlig föreläsning. Innehållet var intressant men tror det hade vari bra med mer 
egna reflektioner” 
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”Svårt att förstå. För hög nivå för en som aldrig hört talas om det” 
”Föreläsningen alltför teoretisk och samtidigt basal då jag redan har lång yrkesverksamhet och 
reflekterat kring dessa frågor” 
”Ostrukturerat på fm. kunde sammanställts vad det innebär och kortfattat hur man ska tänka” ”Blir 
för mkt med övergripande information/forskning m.m”  
”Inte många nyheter. Arbetssättet tillämpas i stort sett sedan tidigare inom verksamheten” 
”Skulle behövt mer ex. från vardagen och ett svenskt ord stället för health literacy då blir det lättare 
att implementera i vardagsarbetet”. 

 

Upplevelse av grupparbetet  

Mer än hälften av de svarande (54 %) upplevde grupparbetet som positivt (figur 3). Det 

framkom inte någon nämnvärd skillnad mellan orterna eller yrkesprofessioner.  

 

Figur 3. Upplevelse av grupparbetet kring health literacy.           (n=113) 

 

Ny kunskap och förståelse om health literacy 

I enkäten fanns både en fråga om ny kunskap och en fråga om ny förståelse. Detta för att 

kunna urskilja huruvida utbildningen enbart gav ny kunskap om health literacy eller om 

utbildningen även gav förståelse för hur health literacy kan stärkas. Resultatet visar att det 

var flera svarande som ansåg att utbildningen gav ny kunskap (32 %) i hög och mycket hög 

utsträckning än förståelse (21 %) (figur 4).  
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Figur 4. I vilken utsträckning utbildningen gav deltagarna ny kunskap och förståelse om health literacy.

                       (n = 115) 

 

Uppfattningarna om kunskap och förståelse i förhållande till utbildningsort skiljde sig inte åt 

mellan utbildningsorterna. Bland de yrkesgrupper som var mest representerade vid 

utbildningsdagen svarade distriktssköterskorna (47 %) och barnmorskorna (40 %) att de ansåg 

att utbildningen gav ny kunskap i hög eller mycket hög utsträckning Det var ungefär 10 % 

färre av dessa som ansåg att utbildningen gav ny förståelse för hur health literacy kan stärkas. 

Bland tandvårdpersonal och pedagoger var det färre personer, cirka 20 % i respektive grupp 

som ansåg att utbildningen gav såväl kunskap som förståelse i hög eller mycket hög 

utsträckning. 

 

Flera kommentarer angav att det visserligen var ett nytt begrepp men att innehållet i 

utbildningen inte var något nytt. Det förekom även kommentarer som inriktades på att 

utbildningen stärkte annan kunskap om bemötande, lyhördhet och begriplighet och att det är 

viktigt att påminnas och diskutera det som föreläsningen tog upp, samt att utbildningen 

medvetandegör att det finns brister som kan förbättras. En del kommentarer inriktades på att 

de redan arbetar med frågor som berör health literacy även om de inte kände till begreppet. 
”Har aldrig hört talas om detta tidigare”  

”Känns bara som ett annat namn för det vi redan vet” 

”Egentligen var allt nytt, dvs. terminologin men i praktiken inget nytt” 

”Hade lite kunskap innan dock jag försöker tänka mer nu” 

”Stärkte annan kunskap/vikten kring bemötande, lyhördhet och begriplighet” 

”Inte direkt hur det kan stärkas, kanske utveckla” 

”Få mer konkreta ex hur man arbetar med HL”. 
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Kommentarerna visar på den variation som finns i bedömningen från mycket liten till mycket 

hög användbarhet.  

”Tycker vi redan idag gör allt men det kallas inte HL” 
”Det är rätt tänk” 
”Kanske inte mest på BVC utan mer användbart i hälsosamtal med vuxna” 
”Svårt att svara. Sunt förnuft att jobba så. Görs redan” 
”Det HL innebär är vad vi jobbar med, men inte under benämningen HL” 
”Svårt med den organisatoriska verkligheten, läkarbrist och arbetsbelastning på VC. Vi behöver få 
mer utrymme, tid för bvc”. 

 

Sammanfattande omdöme om utbildningen health literacy  

Minde än en femtedel (18 %) gav ett tydligt positivt sammanfattande omdöme om 

utbildningen om health literacy (figur 6). Flera svarande angav det neutrala omdömet ”ok” 

Användbarheten av det som förmedlades om health literacy  

Det var fler svarande som ansåg att utbildningen i health literacy hade en hög till mycket hög 

användbarhet (36 %) än en lägre användbarhet (figur 5). Det var också en stor andel som angav ett 

neutralt omdöme. Det fanns inte någon skillnad i bedömningen av användbarheten mellan 

utbildningsorterna. Däremot varierade bedömningen mellan yrkesgrupperna. För alla yrkesgrupper 

förutom tandvårdspersonalen fanns majoriteten av svar från svarsalternativ 3 och uppåt. Det var 

främst distriktssköterskor (59 %) och barnmorskor (53 %) som bedömde användbarheten som hög 

eller mycket hög. Det var färre personer av tandvårdspersonalen(43 %) som gjorde en sådan 

bedömning, medan det var nästan lika många som angav i liten och liten omfattning (39 %). Bland 

pedagogerna bedömde 14 % att användbarheten var hög eller mycket hög. 

 

 

Figur 5. Bedömning av användbarheten av det som förmedlades om health literacy.    (n= 113) 
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eller ”varken/eller”. Det sammanfattande omdömet varierade något mellan 

utbildningsorterna och yrkesgrupper. 

 

 
Figur 6. Sammanfattande omdöme av utbildningen.          (n = 113) 
 

Kommentarer som gavs visade på olika uppfattningar om utbildningens värde. De inriktades 
på att utbildningen kan vara värdefull för de som inte redan jobbar såhär, att den kan vara ett 
underlag för hur Salut kan stärkas i förhållande till health literacy, samt att utbildningen inte 
gav något nytt förutom ett nytt begrepp.  
 

”Denna utbildning borde ges till andra målgrupper, t.ex. tandläkare, läkare m.m.” 

”Kan vara bra om arbetssättet är nytt för verksamheten” 

”Trist. Inte så mycket nytt. Vår tid är så värdefull, hade hoppats på mer” 

”Föreläsningen tog upp sådant som ligger så nära föreläsningar av liknande slag som vi haft” 

”Bra att bli påmind om detta men vi försöker jobba så redan” 

”Gruppdisk. uppvägde, men inte för att det var HL utan för att de olika HC möttes och att man fick 

tillfälle att diskutera inom HC” 

”Lansering av ett nytt ord/begrepp som inte gör någon skillnad i min verklighet. Vi jobbar med 

kommunikation varje dag och vi vet att det är svårt att nå fram. Så vi använder många olika sätt”. 

 

Förslag om förbättringar av utbildningen om health literacy  

Deltagarna som besvarade enkäten gav ett flertal förslag på hur utbildningen om health 

literacy skulle kunna förbättras. Förslagen inriktades på att korta ned utbildningen, ha en 

tydligare inledning till föreläsningen och förklaringar av health literacy begreppets innehåll, 

vara mer konkret och verksamhetsanknuten samt att det skulle bra med mer förkunskaper: 
 

”Att hitta kärnan i föreläsningen för att nå ut med budskapet kring en viktig punkt”  

”Mindre komprimerat, inte så snabb genomgång. Tar tid för kunskapen att "sjunka in” 

”Mindre text på PPT-bilderna, lite röriga bilder. Annars superbra” 

”Konkretisera mera patient/klientfall” 

”Anknyta bättre till salutprojektet/vardagen” 
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”Utbildningen var inte dålig, tyckte att det hade varit ännu bättre om jag hade haft mer 

förkunskaper. Nästa gång har jag det!” 

”Mycket upplevs som självklart och att vi arbetar på detta sätt. Men det behövs att ord sätts, 

verbaliseras vilket vi fick” 

”Mer praktiska vinklingar och inslag som slår an målgruppen mödra/barnhälsovård”  

”Mer interaktivt, levande bilder, filmklipp” 

”Mer fokus på språksvårigheter” 

”Kortare introduktion/föreläsning om HL, mer praktisk användning” 

”Återkoppling framöver om ev. förändringar i arbetet grupperna gjorde”  

”Mer på basic nivå” 

”Teori grund viktig men gör den mer verksamhetsknuten”. 

 

Del 4. Tillämpning av erfarenheter från utbildningsdagen 
Användningen av kunskapen om health literacy 

En övervägande del av de svarande (87 %) angav att de tror att de kommer att använda 

kunskapen om health literacy i sitt arbete. Det var ingen större skillnad mellan de tre 

utbildningsorterna och deltagande yrkesgrupper: Ett undantag var att det var fler av 

tandvårdspersonalen som svarade nej.  

 

På de öppna frågorna om i vilka sammanhang de kan använda kunskapen om health literacy 

och på vilka sätt i så fall, framkom att de skulle arbeta vidare med att förbättra det som kom 

fram i grupparbetet och att utgå från ett health literacy-”tänk” i arbetet. Detta genom att 

utgå från kunskapen om health literacy och anpassa samtalet till dem de möter; patienter, 

föräldrar, barn och att samarbeta mera för att skapa en health literacy främjande miljö.  

”Utifrån vårt grupparbete arbeta vidare på det som vi behöver förbättra” 

”Grupparbetet ger nya idéer till förbättringar” 

”Genomlysa våra olika professioner och vad vi gör. Arbeta fram och "synka" material” 

”I mötet med pat. och familjer, Ökad reflektion kring områden man pratat om.” 

”Försöka att alltid ha i tanke vem jag möter och vad de behöver få i behållning av besöket”  

”Ännu mer i föräldragrupper. Framförallt ta reda på föräldrars 

hälsokunskaper/hälsomedvetenhet” 

”Anpassa samtal/info och anv. återupprepning/feedback” 

”Försöka få delaktighet genom att ställa öppna frågor och bjuda in till reflektion på det som 

känns med angeläget för patienten/familjen” 

”Möter dem där de befinner sig och anpassar frågor och information utifrån deras förförståelse” 

”Information i väntrummet, infoblad vara tydliga och bra” 

”Tänka öppnare/lyhördhet. Samarbeta mera med olika samhällsaktörer”. 

  



 

DISKUSSION 
Syftet med denna utvärdering var att ta del av deltagarnas uppfattningar av upplägget av 

utbildningen, dess innehåll och användbarhet inom den egna verksamheten. Då det var första 

gången som denna utbildning genomfördes är utvärderingen ett värdefullt underlag till 

kvalitetsutvecklingen av en utbildning i health literacy med en hälsofrämjande ansats som 

denna.  

Utvärderingen visar att utbildningens upplägg med både föreläsning och diskussioner i grupp 

var bra, men att föreläsningens upplägg och innehåll inte var optimalt anpassad för den 

aktuella målgruppen. Det finns svagheter i utbildningen som behöver reflekteras och 

omarbetas i fortsatta utbildningsinsatser i förhållande till den målgrupp som utbildningen 

riktas sig till. Det finns en spridning över alla svarsalternativen(1-5) i hur de svarande 

uppfattade utbildningen med en övervikt på neutralt (svarsalternativ 3) och negativt omdöme 

(1 och 2). Kommentarerna ger övervägande negativa omdömen och är betydelsefulla att 

reflektera över och beakta vid framtida utbildningsupplägg. 

Totalt besvarade 76 % av deltagarna vid de tre utbildningsorterna utvärderingsenkäten. 

Svarsfrekvensen skiljde sig åt mellan de olika orterna från 90 % till 67 %. Skillnaden kan bero 

på när enkäten delades ut och besvarades i förhållande till avslutande kaffepaus och 

ledningens avslutning av dagen. I Umeå avvek ett flertal personer vid kaffepausen.  

Endast 15 % av de svarande uppgav att de tidigare hade kommit i kontakt med health literacy. 

Trots denna låga siffra, ansåg endast 32 % av de svarande att utbildningen gav ny kunskap och 

21 % att den gav ny förståelse i hög eller mycket hög utsträckning. Trots att så få av de 

svarande ansåg att de fått ny kunskap och förståelse, svarade en övervägande del (87 %) att 

de trodde att de skulle använda kunskapen om health literacy i sitt arbete. Det var främst 

distriktssköterskor (59 %) och barnmorskor (53 %) som bedömde användbarheten som hög 

eller mycket hög. En anledning kan vara att många personer inom dessa yrkeskategorier har 

lång erfarenhet och tradition av att föra denna typ av samtal och kan därmed lättare relatera 

innehållet till hur de skall kunna tillämpa kunskapen från utbildningen om health literacy vid 

olika samtal som de för. 

Minde än en femtedel (18 %) gav ett tydligt positivt sammanfattande omdöme om 

utbildningen om health literacy. I kommentarerna framkom varierande omdömen som 

menade att föreläsningen kunde varit kortare, mindre teoretisk och abstrakt samt att det 

borde getts fler konkreta exempel. Å ena sidan efterfrågades mer tid för att samtala och 

reflektera tillsammans med kollegor från samma team och verksamhet, å andra sidan att det 

kunde varit mindre tid för gruppsamtal.  

Det var första gången en utbildning om health literacy som denna, genomfördes som en 

gemensam utbildning för flera yrkesprofessioner vid en Salut-dag. Utbildningen lades upp i 

samråd med de som ansvarade för Salut-utbildningsdagen. Detta för att dagen skulle få en 

inriktning som skulle stämma väl överens med Salut-satsningens hälsofrämjande ansats med 

målsättning om jämlik hälsa, men också för att på bästa sätt möta den grupp deltagare med 

olika yrkesprofessioner som deltar i Salut-satsningen.  



 

Resultatet och kommentarerna visar att deltagarna som deltog i Salut-dagen är en heterogen 

grupp. Förutom att de hade olika professionsutbildningar, hade de olika lång yrkeserfarenhet 

från 1 -45 år och hade arbetat varierande lång tid inom den nuvarande verksamheten. Även 

deltagarnas kommentarer visar att förkunskaperna varierade. En del ansåg att föreläsningen 

var svår att förstå och låg på för hög nivå då det var ett nytt område, medan andra ansåg att 

den låg på för låg nivå och inte tillförde något nytt. Det är troligt att en mer ingående 

genomgång av deltagarnas förkunskaper, erfarenheter och tidigare utbildningar inom Salut-

satsningen hade bidragit till en bättre anpassad föreläsning för den aktuella målgruppen.  

Efter varje utbildningsdag diskuterades erfarenheterna från genomförandet av utbildningen 

och deltagarnas uppfattningar av utbildningen med Salut-ledningen och författarna till denna 

rapport. Det medförde en del förändringar av framförallt föreläsningens teoretiska innehåll. 

Detta genom att innehållet i föreläsningen som belyste underlag och sammanhang som skulle 

ge ”Varför”-aspekten minskades ner och istället utökades innehållet om ”Hur”-aspekten, det 

praktiska görandet. I Umeå, med procentuellt flest deltagare, genomfördes föreläsningen 

med ett mer nedbantat teoretisk underlag och kortast föreläsningstid, samt med större fokus 

på arbetssätt och miljö som främjar health literacy. Någon tydlig skillnad mellan 

utbildningsorterna i förhållande till antalet deltagare i hur de svarande upplevde 

föreläsningen framkommer inte förutom i deras kommentarer.  

Användningen av det engelska begreppet health literacy kan sannolikt ha förstärkt 

uppfattningarna om att föreläsningen var alltför teoretisk och akademisk. Deltagarna gav 

kritiska kommentarer både under utbildningsdagarna och i enkätsvarens kommentarer om 

detta. Några gjorde kommentaren att health literacy mest var ett nytt begrepp som inte 

kändes nödvändigt. Det fanns också kommentarer som visar att det fanns deltagare som inte 

ansåg att det är betydelsefullt att få en teoretisk grund och att föreläsningen skulle inriktats 

mer på att kortfattat ange ”hur de ska tänka och göra”. I verksamheter som hälso- och 

sjukvård och skola ställs krav på att det praktiska arbetet utgår från bästa möjliga 

kunskapsunderlag. Det var därför väsentligt att utbildningen om health literacy inte enbart 

fokuserade på praktikens Hur-frågor, verktyg och metoder, utan att det fanns en teoretisk 

grund där hälsans bestämningsfaktorer och hälsofrämjande målsättningar om jämlikhet, 

delaktighet och empowerment kunde ge underlag för Vad och Varför- frågorna. Istället för att 

minska ned det teoretiska underlaget från det första utbildningstillfället till det tredje, borde 

mer tid lagts på att reflektera över innebörden i health literacy begreppets grundpelare 

”health” och ”literacy”. Då skulle troligtvis deltagarna skapat sig en tydligare förståelse för 

varför det utvecklats ett nytt begrepp och varför det är betydelsefullt att stärka såväl 

funktionell som interaktiv och kritisk health literacy. Det kan vara en sådan tydligare 

introduktion av begreppet som efterfrågades i enkätsvaren. 

Resultatet visar att det var fler personer som svarade att de fick ny kunskap i hög och mycket 

hög utsträckning, än att de fick ökad förståelse om health literacy. För många var health 

literacy ett nytt kunskapsfält som kändes svårt att förstå och att ta till sig. Det fanns 

kommentarer om att teach-back ansågs vara en tillräcklig metod för att stärka health literacy. 

Genom teach-back stärks framförallt den funktionella health literacy förmågan. Det pekar på 

att utbildningen inte lyckades med att tydligt klargöra innebörden av health literacy i sin 



 

helhet och väcka reflektioner om hur de mer komplexa förmågorna interaktiv och kritisk 

health literacy kan stärkas. I föreläsningen ställdes retoriska frågor och gavs exempel på hur 

health literacy förmågorna kan stärkas i förhållande till olika aktiviteter i deltagarnas 

verksamheter. Dessa reflektioner blev sannolikt inte tillräckligt konkreta om inte 

föreläsningen dessförinnan hade gett en grundförståelse för health literacy begreppets 

innebörd och dimensioner. Mer tid avsatt och en mer aktiv uppföljning av bikupediskussionen 

som fokuserade på möte med personer med olika utvecklad health literacy skulle kunnat 

minska oklarheter kring begreppet. I denna uppföljning kunde fler konkreta exempel från 

deltagarnas verksamheter tagits fram för att åskådliggöra vad eventuella begränsningar i 

health literacy förmågan innebär, såväl funktionell, som interaktiv och kritisk. Konkreta 

exempel från lokala verksamhetsrelaterade befolknings- och Salut-data relaterade till health 

literacy, kunde bidragit till att deltagarna börjat reflektera över hur de arbetar och hur heath 

literacy främjande miljö kan skapas i olika aktiviteter, i enskilda samtal och i föräldragrupper. 

Flera svarande såg många beröringspunkter mellan föreläsningens innehåll om health literacy 

-främjande arbetssätt och den salutogena och hälsofrämjande ansatsen i Salut-satsningen. 

Det bidrog troligtvis till att det fanns de som ansåg att de redan arbetar health literacy 

stärkande och att utbildningen därför inte gav något nytt. Även i gruppernas diskussioner 

framgick att de styrkor, svagheter och förslag som togs fram inte enbart fokuserade på 

individens health literacy i ett snävt perspektiv utan sattes i ett större organisatoriskt 

sammanhang. Det blev tydligt att deltagarna såg en styrka i att arbeta utifrån ett Salut 

arbetssätt och hade en ambition att arbeta efter detta, vilket även skulle stärka health 

literacy. Men det framkom också att det fanns flera faktorer som inverkar på hur det går att 

följa dessa i det praktiska vardagsarbetet. I gruppernas diskussioner angavs olika brister och 

gavs flera konkreta förbättringsförslag för att skapa en grund för en health literacy främjade 

verksamhet. Detta visar att föreläsningens teoretiska underlag om vad som främjar health 

literacy tillsammans med diskussionerna i grupp, alt kan ha bidragit till reflektioner bland 

kursdeltagarna om deras arbete i förhållande till de teoretiska underlagen till health literacy.  

Salut-dagen inleddes med att de ansvariga för Salut-dagen hälsade deltagarna välkomna. Före 

utbildningen om health literacy hölls en föreläsning om ”Teach-back – en samtalsmetod för 

ökad patientmedverkan och patientsäkerhet”. Denna genomfördes av en extern föreläsare 

från Memologen, Västerbotten läns landsting (45-50 minuter), med en uppföljning om vad 

som har hänt under året i verksamheterna samt vad som pågår i Salut-satsningen (45 -50 

minuter). Därefter genomfördes health literacy-utbildningen i cirka 3 timmar, fördelat på 

föreläsning (75 -90 minuter), gruppdiskussioner uppföljning och summering (80-90 minuter). 

Genom kommentarer i enkäten och föreläsarens samtal med deltagare och representanter 

från Salut-ledningen framkom, att den årliga Salut-utbildningsdagen är en välbesökt 

samlingsplats för de som arbetar med hälsofrågor inom Salut-satsningens 

verksamhetsområden. Utbildningsdagen utgör ett värdefullt tillfälle för att träffa kollegor och 

för att bli uppdaterad på ”det senaste”. Utöver uppföljning av vad som hänt, vad som är 

aktuellt och vad som ska hända inom Salut-satsningen består Salut-dagarna oftast av olika 

föreläsningar och föreläsare inom något eller några av Salutsatsningens områden. Health 



 

literacy hade inte tidigare diskuterats i Salut-satsningen och utbildningen upptog därför 

merparten av utbildningsdagen, vilket skiljde sig från ”det vanliga” upplägget. Möjligtvis 

mötte inte health literacyutbildningen på så sätt deltagarnas förväntningar om ”påfyllning” 

inom de områden som de eventuellt hade önskat få ”påfyllning” inom. 

Då Salut-dagens upplägg reflekteras i förhållande till enkätresultatet kan det diskuteras om en 

föreläsning om teach-back ska planeras in före en introducerande föreläsning om health 

literacy. I enkätens kommentarer förs teach-back fram som en tillräcklig metod för att stärka 

health literacy. Teach-back metoden är konkret, enkel att förstå och använda för att stärka 

funktionell health literacy men är otillräcklig för att stärka mer utvecklade former som 

interaktiv och kritisk health literacy. Det hade därför varit mer lämpligt om den hade kommit 

in efter health literacy föreläsningen som ett exempel på ett verktyg för att ta reda hur 

patienter har förstått hälsoinformation.  

Health literacy utbildningens gruppdiskussioner upplevdes positivt av deltagarna. Det framgår 

att de svarande gärna hade haft mer tid för diskussion och pekade på betydelsen av att ha tid 

för att kunna prata med kollegor och team-partners. Före health literacy utbildningen fanns 

tid avsatt för teamdiskussioner. Då den tiden även innehöll Salut-ledningens uppföljning blev 

den reella tiden för teamdiskussionerna kort. Härigenom fanns det troligtvis fortfarande 

mycket som teamen ville prata om som inte fokuserade på health literacy. Samtalen i 

grupperna reflekterade på såväl Salut-satsningens förhållningssätt och arbetssätt som att 

stärka health literacy. Gruppernas reflektioner om vad som är styrkor och svagheter, samt 

förslag på förbättringar visar att de ser dessa som att de båda går hand i hand, vilket måste 

tolkas som positivt.  

Avslutande reflektioner och förändringsförslag 

Den pedagogiska utgångspunkten för upplägget av utbildningen i health literacy var att 

föreläsningen skulle ge ett teoretiskt underlag och sätta igång tankar i en lärandeprocess om 

health literacy. Under föreläsningen gjordes avbrott för några kortare ”bikupediskussioner”. 

Den första diskussionen var inlagd tidigt i föreläsningen för att ge möjlighet för deltagarna att 

reflektera över health literacy begreppet i förhållande till egen kunskap och kännedom om 

health literacy och andra liknande begrepp. Den andra bikupediskussionen gav deltagarna 

möjlighet att reflektera över om health literacy kan vara olika starkt utvecklad bland patienter 

och föräldrar som de möter och hur de uppmärksammat detta. Den längre diskussionen efter 

föreläsningen gav deltagarna möjlighet att tillsammans i sin team-grupp, reflektera över 

föreläsningens innehåll i förhållande till deras praktiska verksamheter och hur health literacy 

kan stärkas. Den avslutande presentationen av gruppernas punkter och sammanfattande 

reflektioner gjorde det möjligt för deltagarna att tillsammans, tvärs över de tidigare grupper, 

reflektera och få intryck från övriga grupper. Föreläsningens powerpoint-bilder med frågor för 

reflektion om hur health literacy kan stärkas i deras verksamheter var tänkta att kunna 

användas som underlag för fortsatta diskussioner på arbetsplatsen tillsammans med kollegor 

som inte hade deltagit i utbildningen. 



 

Utvärderingen av health literacy utbildningen vid Salutdagen visade att en stor del av 

deltagarna inte ansåg att de fick den kunskap och förståelse om health literacy begreppet och 

dess praktiska tillämpning som vi hade planerat för och hoppats på med detta upplägg av 

utbildningen. Pedagogisk forskning visar att det är flera och olika faktorer som har betydelse 

för hur en utbildning mottas och upplevs, hur innehållet uppfattas av deltagarna samt bidrar 

till ökad kunskap och förståelse. Även denna utvärdering visade detta. 

Efter analys av utvärderingens resultat och deltagarnas kommentarer sammanställdes ett 

antal punkter som är angelägna att tänka igenom för fortsatt utveckling av utbildningsinsatser 

om health literacy. 

 Utbildningar som vänder sig till en stor tvärprofessionell grupp av praktiker vid en 

utbildningsdag som denna, möter deltagare med olika förväntningar samt med olika 

teoretiska och erfarenhetsbaserade förkunskaper. Inför Salut-dagen hade vi tät 

kontakt ansvariga för Salut-satsningens utbildningsdagar för att närmare identifiera 

målgruppen; deltagarna, deras professioner, åldrar, erfarenheter samt vad Salut 

satsningen innebar. Inför en liknande utbildningsinsats om health literacy är det därför 

angeläget att ännu bättre försöka identifiera och kartlägga deltagarnas förkunskaper, 

praktiska behov och förväntningar för att på lämpligaste sätt målgrupps- och 

sammanhangsanpassa utbildningen om health literacy och ta fram verksamhetsnära 

exempel med koppling till lokala folkhälso- och verksamhetsdata. Hur detta bäst ska 

genomföras måste avgöras i förhållande till den aktuella gruppen för en sådan 

utbildning.  

 Det är väsentligt att målsättningen med utbildningen om health literacy i det aktuella 

sammanhanget görs tydlig av de som arrangerar utbildningsdagen i samråd med de 

som ska genomföra utbildningen.  

 För att även ge deltagarna en helhetsförståelse för utbildningens upplägg och innehåll 

är det betydelsefullt att inleda utbildningen med en beskrivning av health literacy 

utbildningens pedagogiska utgångspunkt och målsättning.  

 Inför en utbildning om ett nytt område som health literacy, kan det vara en god start 

att påbörja lärandeprocessen redan före utbildningsdagen. Genom att involvera 

deltagarna via mail/brev med några frågor om health literacy att reflektera över i 

förhållande till deras verksamheter, sätts deltagarnas tanka igång om det område som 

utbildningen ska handla om. En definition eller beskrivning av health literacy bör 

finnas med i brevet. 

 Det pedagogiska upplägget som användes vid Salut-dagen kan vara en grundmodell 

för ett utbildningsupplägg, men behöver övervägas och omformas i förhållande till 

målsättning, deltagargrupp och tidsutrymme för utbildningen samt lokalens 

förutsättningar. 

 Istället för att genomföra utbildningen vid ett tillfälle kan det vara fördelaktigt att den 

ges i flera steg och utbildningstillfällen. Ett första tillfälle skulle kunna fokusera på vad 

health literacy innebär och ett teoretiskt underlag. Ett andra tillfälle skulle kunna 

fokusera på reflektioner och diskussion av health literacy i förhållande till den egna 



 

verksamheten. Ett tredje tillfälle skulle kunna följa upp hur det har gått att praktisk 

tillämpa kunskaperna i praktiken och diskutera sådant som varit svårt att förstå och 

kan utvecklas. 

 Utbildningens teoretiska och vetenskapliga moment behöver finnas med för att ge ett 

sammanhang samt Vad och Varför underlag till Hur – praktisk tillämpning. Innebörden 

i begreppet ”literacy” behöver tydliggöras i förhållande till hälsofrämjande och till 

kritiskt lärande i modern pedagogik. 

 För att göra det komplexa begreppet health literacy förståeligt i sin helhet, bör flera 

verksamhetsanknutna exempel beskrivas som visar när det finns begränsningar i 

health literacy förmågan och hur funktionell, interaktiv och kritisk health literacy kan 

stärkas. 

 Föreläsningens bikupediskussioner är betydelsefulla i lärandeprocessen för att ge 

deltagarna möjlighet att kunna reflektera tillsammans över föreläsningens innehåll. 

Aktiv uppföljning med konkreta praktiknära exempel behövs för att minska oklarheter. 

 Det är väsentligt att det finns tillräckligt med tid för en gemensam avslutande 

reflektion och diskussion där föreläsaren och deltagarna tillsammans tvärs över de 

tidigare grupperna, kan hjälpas åt att förstå och omsätta det nya begreppet (dvs. inte 

enbart tid att rapportera grupparbete).  
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2016-02-17 

ENKÄT FÖR UTVÄRDERING AV SALUTSATSNINGENS 

UTBILDNINGSDAG 2016 OM HEALTH LITERACY 

 

Syftet med denna utvärdering är att få ta del av deltagarnas upplevelse av innehåll och upplägg av 

utbildningen i health literacy samt om användbarheten av utbildningens innehåll. Utvärderingen är ett 

led i kvalitetsutvecklingen av utbildningen. Därför ber vid dig att besvara ett antal frågor. Vi planerar 

också att göra en uppföljning vid två tillfällen under det närmaste året.  

 

Dina svar på frågorna i samtliga enkäter bearbetas i enlighet med forskningsetiska regler och kan 

komma att användas för forskning, men bara om du godkänner det. Det innebär att deltagandet är 

frivilligt och att du när som helst kan avbryta ditt deltagande. Materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt, dvs. obehöriga får inte tillgång till materialet och ingen enskild person kommer att 

kunna identifieras. Resultatet kommer att redovisas på gruppnivå. 

 

Vi som svarar för innehållet i detta utbildningsmoment, för uppföljningen och för eventuellt 

kommande forskning är alla forskare och knutna till Nordic Health Promotion Research Networks 

arbetsgrupp för Health Literacy (https://nhprn.wordpress.com). Ewy Olander är fil. dr. och knuten till 

Blekinge Tekniska Högskola, olanderewy@gmail.com, Karin C. Ringberg är professor emerita och 

forskare vid Göteborgs universitet, karin.ringsberg@gu.se och Per Tillgren är senior professor vid 

Mälardalens högskola, per.tillgren@mdh.se.  

 

Alla eventuella frågor besvaras av Ewy Olander under utbildningsdagen eller per e-post efteråt. 
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ENKÄT  

UTVÄRDERING AV SALUTSATSNINGENS UTBILDNINGSDAG 2016  

OM HEALTH LITERACY 

 

Jag godkänner att svaren används för forskning.  Ja   Nej 

Del 1. BAKGRUNDSUPPGIFTER 

1. På vilken ort deltog du i utbildningsdagen?  

 

 

2. Vilken/vilka verksamheter arbetar du inom?  

 

 

 

 

 

 3. Vilket är ditt yrke? 

Flera alternativ kan anges. 

 Barnsjuksköterska  
 Barnmorska  
 Distriktssköterska 
 Läkare  
 Pedagog  
 Psykolog 

 Sjuksköterska 
 

 Socialsekreterare  

 Tandhygienist  

 Vårdutvecklare/samordnare  
 Annat, ange vad: _________________________________________ 

4. Hur gammal är du?  

      _______ år  

5. Kön?  

 
 
 
 

 Grundskola  
 Gymnasieutbildning 
 Högskoleutbildning, ange antal år: ____________   

 Annan typ av utbildning, ange vilken: _______________________________________________ 

7. Hur länge har du arbetet inom ditt nuvarande yrke? 

 Lycksele  
 Skellefteå  

 Umeå  

 Barnhälsovård  
 Mödrahälsovård  
 Öppen förskola  
 Familjecentral 
 Folktandvård 
 Hälsocentral  

 Annat, ange vad? ____________________________ 
 
 

 Kvinna                           

 Man                                 
 
6. Vilken är din högsta utbildningsnivå?  



 

Ange i hela antal år. 

 

 

8. Hur länge har du arbetet inom den nuvarande verksamheten 

Ange i hela antal år. 

 

 

 

Del 2. FRÅGOR OM TEMAT HEALTH LITERACY  

 

9. Hade du innan utbildningsdagen hört talat om health literacy eller motsvarande begrepp? 

 

 

Om ja, fyll i frågorna 10-11, om nej, fortsätt till Del 3 och fråga 12. 
 

10. I vilket sammanhang hade du tidigare kommit i kontakt med health literacy och/eller 
andra benämningar? 

 

 

 

 

 

 

11. Har du använt din kunskap om health literacy i ditt arbete? 

  

 Nej                            
 Ja, ange vilket/vilka  _________________________________________________                                      

 Läst 
 Genom kollegor 
 Vid tidigare utbildning 
 På annat sätt, ange vad __________________________________________________ 

 Nej  
 Ja  
 Om ja, ange i vilka sammanhang ___________________________________________ 



 

Del 3. FRÅGOR OM UTBILDNINGEN OM HEALTH LITERACY 

12. Hur upplevde du balansen mellan föreläsning och grupparbete?  
 
Mindre          Mycket   

bra           bra 

1 2 3 4 5 

     

 

Kommentar:  
 
 
 

 

13. Hur upplevde du upplägget av föreläsningen i health literacy?  
 
Mindre          Mycket   

bra           bra 

1 2 3 4 5 

     

 
Kommentar:  

 

 

 
 
14. Hur upplevde du grupparbetet kring health literacy?  
 
Mindre          Mycket   

bra           bra 

1 2 3 4 5 

     

 
Kommentar:  
 
 
 
  



 

15. I vilken utsträckning gav utbildningen dig ny kunskap om health literacy?  
 
Mycket           Mycket 

liten                         hög 

1 2 3 4 5 

     

 
Kommentar:  
 
 
  

 
 
 
16. I vilken utsträckning gav utbildningen dig ny förståelse för hur health literacy kan stärkas?  
 
Mycket           Mycket 

liten                         hög 

1 2 3 4 5 

     

 
Kommentar: 
 
 
 
 
 
 

17. Hur bedömer du användbarheten av det som förmedlades om health literacy?  
 
Mycket liten     Mycket hög 

1 2 3 4 5 

     

 

Kommentar:  
 
 
 
 



 

18. Vad är ditt sammanfattande omdöme om utbildningen health literacy? 

 
Mycket         Mycket   

negativ          positiv 

1 2 3 4 5 

     

 

Kommentar:  
 
 
 
 
 
 
19. Hur kan utbildningen om health literacy förbättras? 

 

 

 

 

 

Del 4. FRÅGOR OM TILLÄMPNING AV ERFARENHETER FRÅN UTBILDNINGSDAGEN 

 

20. Tror du att du kommer att använda kunskapen om health literacy i ditt arbete? 

 

  

 Nej 
 Ja  
Om ja, ange i vilka sammanhang  

 

 

 

 

 
På vilka sätt i så 

 

 

 

 



 

DEL 5 FRÅGOR SOM GÄLLER HELA SALUTDAGEN 

 
21. Vad är ditt sammanfattande omdöme om utbildningen i ”Teach back”? 
 
Mycket         Mycket   

negativ          positiv 

1 2 3 4 5 

     

 
Kommentar:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22. Vad har varit bra med Salutdagen? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
23. Vad skulle kunna förbättras till nästa gång? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tack för din medverkan!  

 

 


