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Heilsulæsi 

Hindranir í tengslum við upplýsingar um heilsu og lífsstíl 

Ágústa Pálsdóttir 

Mikilvægt er að hvetja fólk til að taka virkan þátt í heilsueflingu og að ástunda heil-
brigðan lífsstíl. Heilsulæsi spilar hér stórt hlutverk en samkvæmt Alþjóða heilbrigðis-
málastofnuninni felst það í því að fólk búi yfir þeirri þekkingu, hvatningu og hæfni 
sem þarf til að hafa upp á þeim upplýsingum sem það þarfnast, geti skilið upp-
lýsingarnar, lagt mat á gæði þeirra og notfært sér þær til heilsueflingar (Kickbusch, 
Pelikan, Apfel og Tsouros, 2013).  

Nutbeam (2003) hefur jafnframt skilgreint þrjú undirhugtök heilsulæsis, það er 
hagnýtt heilsulæsi, gagnvirkt heilsulæsi og gagnrýnið heilsulæsi. Hagnýtt heilsulæsi felur 
í sér að fólk þekki heilsufarslega áhættuþætti. Gagnvirkt heilsulæsi felst í því að fólk 
búi ennfremur yfir hæfni til að afla sér upplýsinga upp á eigin spýtur og getur nýtt sér 
upplýsingarnar í þekkingarskyni. Gagnrýnið heilsulæsi felur í sér að fólk er jafnframt 
fært um að greina og bregðast við samfélagslegum þáttum sem hafa áhrif á heilsufars-
lega stöðu þess.  

Takmarkað heilsulæsi dregur úr möguleikum fólks til að auka við þekkingu sína og 
skilning á samverkandi þáttum heilsu og lífsstíls. Ýmsir þættir geta virkað sem hindrun 
og haft takmarkandi áhrif á heilsulæsi (Canadian Public Health Association, 2006). Þar 
má nefna hugmyndir fólks um það hvers konar upplýsingar séu til ásamt því hvernig 
eða hvort aðgengi sé að þeim (Chatman, 1985), skortur á tíma til að leita að og afla 
upplýsinga, sem og fjárhagslegur kostnaður við öflun þeirra (Mazloomdoost, 
Mehregan, Mahmoudi, Soltani og Embi, 2007), vandamál sem tengjast því að skilja og 
túlka upplýsingar (Agada, 1999) og trú á áreiðanleika og gæði upplýsinga (Chatman, 
1985). Aðrir mikilvægir þættir eru færni fólks til að leita að upplýsingum rafrænt 
(Toms og Latter, 2007) og trú fólks á getu sinni til þess (Pálsdóttir, 2009).  

Með því að efla heilsulæsi fólks má gera því betur kleift að auka þekkingu sína jafnt 
og þétt í gegnum lífið og þar með bæta getu sína til að taka upplýstar ákvarðanir sem 
stuðla að heilsu og vellíðan. Það er því afar brýnt að draga úr þáttum sem eru líklegir 
til að  hamla heilsulæsi fólks. Engu að síður eru ýmsum spurningum ósvarað um 
hindranir sem geta haft hamlandi áhrif og dregið úr heilsulæsi.   

Í greininni verður fjallað um könnun þar sem áhersla var lögð á að rannsaka 
hindranir hjá mismunandi hópum Íslendinga í tengslum við upplýsingar um heilsu og 
lífsstíl. Leitað verður svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvaða hindranir eru 
fyrir hendi hjá mismunandi hópum Íslendinga í tengslum upplýsingar um heilsu og 
lífsstíl?  

Aðferðir 

Notuð var megindleg aðferð við rannsóknina og gagna aflað annars vegar með síma-
könnun og hins vegar með netkönnun. Fyrir símakönnunina var notað 600 manna 
tilviljunarúrtak fólks 18 ára og eldra á landinu öllu frá Þjóðskrá og voru svarendur 299 
talsins Fyrir netkönnunina var notað 600 manna tilviljunarúrtak úr netpanel Félags-
vísindastofnunar Háskóla Íslands sem samanstendur af fólki á aldrinum 18 ára og 
eldra frá landinu öllu. Svarendur í netkönnunni voru 399 talsins. Gagnaöflun fór fram 
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vorið 2012. Þegar bakgrunnur svarenda var skoðaður kom í ljós að fleiri konur 
(57,2%) en karlar (42,8%) svöruðu símakönnuninni, meðan kynjahlutfallið var jafnara 
meðal svaranda í netkönnuninni, eða 50,9% konur og 49,1% karlar. Þegar aldurs-
dreifing var skoðuð kom í ljós að hún var mismunandi eftir því hvort um símakönnun 
eða netkönnun var að ræða en munurinn var þó ekki marktækur. Svarendur í síma-
könnuninni voru aðeins yngri en svarendur í netkönnuninni, 20,4% þeirra voru á 
aldursbilinu 18 til 29 ára en hlutfallið fyrir þann aldurshóp var 16,3% hjá svarendum í 
netkönnuninni. Því má segja að báðar þessar aðferðir við gagnaöflun hafi haft kosti og 
jafnframt galla. Netkönnunin náði nokkuð jafnt til karla og kvenna en hins vegar var 
yngsti aldurshópurinn tregari til að taka þátt í henni en þegar gagna var aflað með 
símakönnun. Með því að sameina gögnin var hægt að fá fram gagnasett þar sem 
skipting milli kynja og aldursdreifing var meira í líkingu við þýðið. Því var ákveðið að 
sameina svör frá öllum þátttakendum í eitt gagnasett og var svarhlutfall í því 58,4%. 
Kyn, aldur og menntun þátttakenda var borið saman við þýðið, sjá töflu 1. 
 

Tafla 1. Lýðfræðileg einkenni þátttakenda borið saman við þýði 
 

Lýðfræðileg einkenni Þátttakendur % (fjöldi) Öryggisbil Þýði % (fjöldi) 

Kyn 
    Karlar 46,4   (324) +/- 3,7 49,9 (119.519) 

Konur 53,6   (374) +/- 3,7 50,1 (120.205) 

Alls 100% (698) 
 

100% (239.724) 

Aldur 
    18-29 18,1   (126) +/- 2,9 24,2   (56.111) 

30-39 17,8   (124) +/- 2,8 19,8   (44.364) 

40-49 18,3   (128) +/- 2,9 20,3   (42.263) 

50-59 18,3   (128) +/- 2,9 17,0   (40.424) 

60+ 27,5   (192) +/- 3,3 18,7   (56.562) 

Alls 100% (698) 
 

100% (239.724) 

Menntun 
    Grunnskóli 19,5    (122) +/- 3,1 28,7    (68.800) 

Framhaldsskóli 42,9    (269) +/- 3,9 40,1    (96.129) 

Háskóli 37,6    (236) +/- 3,8 31,1    (74.554) 

Alls 100%  (627) 
 

100% (239.724) 
 
Sem sjá má á töflu 1 er skipting þátttakenda eftir kyni í samræmi við þýðið. 

Skipting svarenda eftir aldri er í samræmi við þýðið fyrir þrjá af fimm aldurshópum en 
færri svarendur voru í yngsta hópnum og fleiri í elsta hópnum en í þýðinu. Hlutfall 
svarenda með framhaldsskólamenntun samræmdist skiptingu í þýði en hlutfall 
háskólamenntaðra var hærra og færri grunnskólamenntaðir svöruðu en í þýði. 

Mælitæki  
(1) Bakgrunnsbreytur. Spurt var um kyn, aldur, menntun, hjúskaparstöðu, búsetu 

og tekjur.  
(2) Upplýsingaleit af ásetningi – klasar. Spurt var: Hefur þú leitað að upplýsingum 

um heilsu og lífsstíl á einhverjum af eftirfarandi stöðum? Fimm punkta kvarði 
var notaður (mjög oft – aldrei). Spurningunni fylgdi listi með 25 heimildum 
sem  voru flokkaðar í fjóra upplýsingamiðla: fjölmiðlar, sérfræðingar, internet 
og persónuleg samskipti.  
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(3) Hvati til upplýsingaleitar var mældur með tveimur spurningum. Annars vegar 
var spurt um áhuga á upplýsingum um heilsu og lífsstíl og hins vegar hversu 
oft svarendur töluðu um heilsu og lífsstíl við aðra. Fimm punkta kvarði var 
notaður (mjög mikinn áhuga/mjög oft – alls engan áhuga/aldrei).  

(4) Hindranir voru mældar með 13 staðhæfingum. Fimm punkta kvarði var 
notaður við hverja þeirra (mjög ósammála – mjög sammála). Auk þess sem 
hindranir voru mældar í gegnum hverja staðhæfingu fyrir sig var þáttagreining 
notuð til að draga út undirliggjandi þætti og byggja kvarða til að mæla 
hindranir. Notuð var Principal Component aðferðin, hornréttur snúningur 
(Kaiser) og miðað við þáttahleðslur 0,3 og hærri. Eigingildi hærri en 1,00 og 
skriðupróf gáfu til kynna tvo undirliggjandi þætti. Þættirnir, sem voru kallaðir 
ytri hindranir og innri hindranir, útskýrðu 55% af dreifingu gagnanna. Innri 
áreiðanleiki (Cronbach´s alpha) kvarðanna var kannaður og var hann 0,84 fyrir 
ytri hindranir og 0,82 fyrir innri hindranir.  

Úrvinnsla 
K-meðalgildis klasagreining (Aldenderfer og Blashfield, 1984; Everitt, Landau og 
Leese, 2000) var notuð til að draga þátttakendur í fjóra klasa út frá því hversu oft þeir 
leituðu upplýsinga af ásetningi. Einungis þátttakendur sem svöruðu spurningum um 
20 eða fleiri af heimildunum sem spurt var um voru teknir með (n=674). Klasa-
greining var valin vegna þess að hún gefur tækifæri til að draga upp mynd sem er 
frábrugðin því sem fengist hefði við hefðbundnari aðferðir við greiningu þar sem 
bakgrunnsbreytur eru notaðar (Everitt, Landau og Leese, 2000). Þegar k-meðalgildis-
aðferðin er notuð þarf að ákveða fjölda klasa fyrirfram. Byggt var á fræðilegum 
forsendum sem urðu til við fyrri rannsókn (Pálsdóttir, 2005) þar sem klasagreining var 
framkvæmd í tveimur skrefum. Með Wards-aðferð var dregið upp klasatré til að fá 
hugmynd um fjölda klasa (Aldenderfer og Blashfield, 1984) og gáfu niðurstöðurnar til 
kynna að klasarnir væru á bilinu þrír til fjórir. Mælt er með að miða við hæsta 
mögulegan fjölda kasa (Everitt o.fl., 2000) og var þátttakendum skipt í fjóra klasa með 
k-meðalgildisaðferð (Pálsdóttir, 2005, 2009). 

Athugað var hvort marktækur munur væri á því hversu oft meðlimir klasanna 
fjögurra leituðu upplýsinga af ásetningi með einþátta dreifigreiningu og framkvæmd 
marktektarpróf (Tukey) fyrir hverja heimild. Ennfremur voru reiknuð heildarmeðaltöl 
fyrir  upplýsingamiðlana fjóra (fjölmiðlar, sérfræðingar, internet og persónuleg sam-
skipti) og framkvæmd marktektarpróf (Tukey) til að athuga hvort marktækur munur 
væri milli klasanna. 

Sambandið milli klasanna og breytanna sem mæla hvata til upplýsingaleitar, 
kvarðanna innri hindranir og ytri hindranir, sem og staðhæfinganna 13 sem mæla 
hindranir, var greint með FANOVA og stýrt fyrir kyn, aldur og menntun. Marktektar-
próf (Tukey) var framkvæmt til að athuga hvar marktækur munur væri á milli klasanna.  

Vegna þess að skipting svarenda eftir menntun og aldri var ekki fyllilega í samræmi 
við þýðið voru gögnin vigtuð samkvæmt upplýsingum úr þjóðskrá um aldurshópa og 
menntun. Niðurstöður sem kynntar eru í greininni byggja því á vigtuðum gögnum. 

Niðurstöður 

Þátttakendur voru dregnir í fjóra klasa sem voru kallaðir áhugalitlir (n=219; 218), 
nútímalegir (n=59; 63), hefðbundnir (n=156; 176) og áhugasamir (n=211; 217) með 
vísan til þess hversu oft og hvar þeir völdu að leita upplýsinga. Fjöldatölur fyrir 
klasana eru fyrst sýndar fyrir vegnar niðurstöður og því næst raunverulegur fjöldi 
svarenda.  
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Lýðfræðileg einkenni klasanna voru skoðuð og í ljós kom að konur eru í meirihluta 
í öllum klösum (χ²(3)=45,61, p=.001) að undanskildum áhugalitla klasanum þar sem 
karlar eru fleiri. Hæsta hlutfall af yngra fólki er í nútímalega klasanum og hæsta hlutfall 
af eldra fólki í hefðbundna klasanum (χ²(12)=71,90, p=.001). Í nútímalega klasanum er 
hæsta hlutfallið af svarendum með háskólamenntun og í áhugalitla klasanum er hæsta 
hlutfallið af svarendum með grunnskólamenntun (χ² (6)=20,20, p=.010). 

Upplýsingaleit og val á miðlum 
Upplýsingaleit og val á upplýsingamiðlum var athugað og sýnir tafla 2 yfirlit yfir 
heildarmeðaltöl fyrir upplýsingaleit af ásetningi í fjölmiðlum, heimildum frá sér-
fræðingum, á internetinu og með persónulegum samskiptum. 1 stendur fyrir aldrei, 3 
fyrir meðaltal og 5 fyrir mjög oft. 
 

Tafla 2. Upplýsingaleit klasanna af ásetningi 

	  

 

Áhugalítill 
klasi 

Nútímalegur 
klasi 

Hefðbundinn 
klasi 

Áhugasamur 
klasi 

Fjölmiðlar 1,54 a 2,54 b 2,93c 3,58  d 

Sérfræðingar 1,54 a 2,04 b 2,74c 3,41  d 

Internet 1,38 a 3,24 c 1,92 b 3,41  d 

Persónuleg samskipti 2,22 a 3,75 c 3,39 b 4,04  d 

 
Í töflu 2 eru heildarmeðaltöl birt fyrir fjölmiðla, sérfræðinga, internet og persónuleg 

samskipti. Marktækur munur er á meðaltölum klasa (Tukey, p<0,05) ef þau hafa 
mismunandi brjóstvísa. Merkir “a” að klasi hafi lægsta meðaltalið. Sem dæmi þá eru 
meðaltöl allra klasa fyrir upplýsingaleit í fjölmiðlum merkt með mismunandi brjóst-
vísum sem merkir að marktækur munur er á milli þeirra allra. 

Tafla 2 sýnir að áhugalitli klasinn leitar upplýsinga sjaldnast og áhugasami klasinn 
oftast í öllum upplýsingamiðlum. Nútímalegi klasinn leitar upplýsinga marktækt oftar 
en hefðbundni klasinn á internetinu og með persónulegum samskiptum en 
hefðbundni klasinn leitar hins vegar oftar að upplýsingum í fjölmiðlum og hjá 
sérfræðingum. 

Hvati til upplýsingaleitar 
Marktækur munur er á því hversu mikinn áhuga klasarnir hafa á upplýsingum um 
heilsu og lífsstíl (F (3,597)= 32,28, p<.001) sem og því hversu oft þeir ræða um 
málefnið við aðra (F (3,598)= 34,27, p<.001). Niðurstöðurnar eru birtar sem meðaltöl 
í mynd 1.    
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Mynd 1. Hvati til upplýsingaleitar 
 
Mynd 1 sýnir að hvati til upplýsingaleitar er marktækt minnstur hjá áhugalitla 

klasanum og mestur hjá áhugasama klasanum. Ekki er marktækur munur milli nútíma-
lega klasans og hefðbundna klasans. 

Hindranir 
Upplifun þátttakenda á hindrunum í tengslum við upplýsingaöflun var athuguð með 
því skoða annars vegar hvort marktækur munur væri milli klasanna með því að nota 
kvarðana ytri og innri hindranir, og hins vegar með því að athuga hvort greina mætti 
mun á milli þeirra fyrir hverja og eina af staðhæfingunum 13 sem settar voru fram.   

Niðurstöður um kvarðana leiddu í ljós að ekki er marktækur munur milli klasanna 
(ytri hindranir, p=.258; innri hindranir, p=.203). Niðurstöður um staðhæfingarnar 13 
leiddu hins vegar í ljós marktækan mun á milli klasanna fyrir tvær þeirra. Stað-
hæfingarnar 13 voru flokkaðar í tvennt í samræmi við kvarðana og eru niðurstöðurnar 
birtar í mynd 2 og mynd 3.    

4.32 

3.82 

3.96 

3.08 

4.21 

3.81 

3.96 

2.94 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 

Áhugasamur klasi 

Hefðbundinn klasi 

Nútímalegur klasi 

Áhugalítill klasi 

Umræður Áhugi 
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Mynd 2. Hindranir við upplýsingaöflun, ytri þættir 
 
Á mynd 2 kemur fram að hjá öllum klösunum er meðaltal fyrir allar stað-

hæfingarnar hærra en miðgildið (3, hvorki sammála né ósammála). Fyrir staðhæfingar 
númer 1, 4, 5 og 6 eru meðaltöl klasanna ýmist nálægt 4 eða þar yfir og standa þær því 
fyrir miklar hindranir. Meðaltöl fyrir staðhæfingar númer 2, 3 og 7 eru heldur lægri en 
þær lýsa engu að síður fyrir töluverðum hindrunum.  

Marktækur munur kom fram milli klasanna fyrir staðhæfingar númer 1 og 6. 
Hefðbundni klasinn var meira sammála því að þær upplýsingar um heilsu og lífsstíl 
sem hann þarfnaðist væru ekki til en óvirki klasinn (F(3,531)=4,36, p<.05). Áhugasami 
klasinn var meira sammála því að hann hefði ekki tíma aflögu til að leita að 
upplýsingum en óvirki klasinn (F(3,526)=3,00, p<.05). 

 

3.57 

3.76 

4.01 

4.01 

3.69 

3.61 

3.94 

3.28 

3.81 

4.09 

3.98 

3.64 

3.32 

4.14 

3.52 

4.02 

4.19 

4.2 

3.84 

3.8 

3.83 

3.73 

4.05 

4.14 

4.16 

4.03 

3.61 

3.77 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

7) Það er of  lítið til af  upplýsingum á 
íslensku 
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upplýsingum 

5) Ég hef  ekki ráð á að verða mér úti um  
upplýsingar  

4) Ég á erfitt með að komast að heiman til að 
leita að upplýsingum 

3) Ég veit ekki hvar ég get leitað að 
upplýsingum 

2) Upplýsingar sem ég gæti haft þörf  fyrir 
eru til en ég hef  ekki aðgang að þeim 

1) Ég held að upplýsingar sem ég gæti haft 
þörf  fyrir séu ekki til 

Áhugalítill klasi Nútímalegur klasi Hefðbundinn klasi Áhugasamur klasi 
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Mynd 3. Hindranir við upplýsingaöflun, innri þættir 
 
Mynd 3 sýnir að staðhæfingar númer 8, 9 og 13 standa fyrir hindranir sem með-

limir klasanna upplifa en meðaltöl allra klasanna fyrir þessar staðhæfingar eru yfir 3 
(hvorki sammála né ósammála). Meðaltöl fyrir staðhæfingar númer 10, 11 og 12 eru 
hins vegar lægri en 3 sem gefur til kynna að þær lýsi ekki hindrunum. Ekki kom fram 
marktækur munur milli klasanna. 

Samantekt og umræða 

Afar nauðsynlegt er fyrir fólk að búa yfir getu til að auka við þekkingu sína og skilning 
á mikilvægi heilsusamlegra lífshátta. Heilsulæsi gegnir miklu hlutverki og er lykillinn að 
því að einstaklingar séu færir um að taka upplýstar ákvarðanir sem stuðla að  heilsu-
samlegu líferni sjálfum sér og öðrum til hagsbóta. Það er því mjög mikilvægt fyrir 
heilsu og lífsgæði fólks að það sé vel heilsulæst. Upplifun fólks á hindrunum í 
tengslum við upplýsingar um heilsu og lífsstíl er þáttur sem getur haft takmarkandi 
áhrif á heilsulæsi. 

Í könnunni voru settar fram 13 staðhæfingar um atriði sem fyrri rannsóknir hafa 
sýnt fram á að geta virkað sem hindrun við upplýsingaöflun (Agada, 1999; Chatman, 
1985; Mazloomdoost o.fl., 2007; Pálsdóttir, 2009; Toms og Latter, 2007). Niðurstöður 
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13) Ef  vantar upplýsingar um ákveðin atriði 
um heilsuvernd er erfitt að finna þær 

12) Fjölmiðlar birta oft upplýsingar frá fólki 
sem ég veit ekki bakgrunn hjá og því erfitt að 

vita hverjar eru vandaðar og traustar 

11) Það er mikið magn af  upplýsingum á 
Internetinu og því erfitt að velja úr 

10) Sérfræðingar eru ekki alltaf  sammála um 
hvað best sé til heilsuverndar og því veit ég 

ekki hvaða upplýsingum má treysta  

9) Það er erfitt að finna upplýsingar með 
gagnlegum ráðum um heilsuvernd 

8) Upplýsingar um heilsu og lífsstíl eru oft 
flóknar og erfiðar að skilja 

Áhugalítill klasi Nútímalegur klasi Hefðbundinn klasi Áhugasamur klasi 
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sýna að 10 af staðhæfingunum mæla hindranir hjá öllum klösunum fjórum. Þó svo að 
upplifun klasanna af hindrunum sé mismikil þegar meðaltölin fyrir hverja staðhæfingu 
fyrir sig eru skoðuð þá gefa niðurstöðurnar vísbendingu um að meðlimir allra klasanna 
eigi í nokkrum vanda með heilsulæsi í tengslum við upplýsingar um heilsu og lífsstíl.  

Marktækur munur kom fram milli klasanna fyrir tvær af fullyrðingunum. Hefð-
bundni klasinn var meira sammála því að upplýsingar um heilsu og lífsstíl sem hann 
þarfnaðist fyrirfyndust ekki en áhugalitli klasinn. Jafnframt var áhugasami klasinn því 
meira sammála að hann hefði ekki tíma aflögu til að leita að upplýsingum en áhugalitli 
klasinn.  

Athygli vekur að áhugalitlir, sem er sá af klösunum sem telst hafa minnstan hvata 
til upplýsingaöflunar og leitar jafnframt sjaldnast að upplýsingum um heilsu og lífsstíl, 
upplifði síður hindranir en klasar sem hafa meiri hvata og leita sér upplýsinga oftar. Þó 
svo að „competency“ kenningin hafi ekki verið notuð í könnuninni má vera að hún 
geti varpað einhverju ljósi á þessa niðurstöðu. En samkvæmt kenningunni hættir 
einstaklingum sem hafa litla kunnáttu á einhverju sviði til að ofmeta hæfni sína. 
Ástæðan er sú að þekkingarstig þeirra er það lágt að þeir gera sér ekki grein fyrir skorti 
sínum á kunnáttu og getu (Kruger og Dunning, 1999). Vera má að meðlimir 
hefðbundna klasans séu sér meðvitaðri um það hvers konar upplýsinga þeir þarfnast 
og séu þar af leiðandi líklegri til að upplifa skort á upplýsingum heldur en meðlimir 
áhugalitla klasans. Áhugasami klasinn hefur mestan hvata til upplýsingaöflunar og 
leitar jafnframt oftast að upplýsingum. Það er því ekki ólíklegt að meðlimir hans kysu 
að geta varið enn meiri tíma til upplýsingaleitar en þeir hafa tök á, meðan slíkt atriði 
skiptir áhugalitla klasann minna máli.   

Hafa þarf í huga að svarhlutfall í rannsókninni var 58,4% sem dregur úr alhæfingar-
gildi niðurstaðnanna. Á hinn bóginn má benda á að þegar lýðfræðileg einkenni þátt-
takenda voru borin saman við þýðið kom í ljós að þar var nokkuð góð samsvörun. 
Ennfremur voru gögnin vigtuð eftir aldri og menntun til að tryggja að niðurstöðurnar 
gæfu sem réttasta mynd miðað við dreifingu þessara þátta í þýði.   
Það að einstaklingar búi yfir nauðsynlegri hæfni til að geta afla sér upplýsinga, lagt 

mat á þær og notfært sér í þeim tilgangi að auka við þekking sína jafnt og þétt í 
gegnum lífið hefur verið skilgreint sem grundvallarmannréttindi (Prague Declaration, 
2003). Það getur verið til marks um skort á heilsulæsi ef fólk er sér ekki meðvitað um 
þær upplýsingar sem til eru, telur sig ekki hafa góð tök á að verða sér úti um þær, eða 
eiga auðvelt með að notfæra sér upplýsingarnar. Niðurstöðurnar úr könnuninni benda 
til þess að meðlimir allra klasanna fjögurra upplifi hindranir sem draga úr möguleikum 
þeirra til að njóta góðs af upplýsingum um heilsu og lífsstíl. Það er því ástæða til að 
bregðast við og reyna að eyða, eða í það minnst draga úr þessum hindrunum, með það 
að markmiði að efla heilsulæsi og auka líkur á að fólk ástundi heilbrigðan lífsstíl.  
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