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Útdráttur 

Mikilvægt er fyrir einstaklinga að vera meðvitaðir um eigin lífsstíl og heilsufar, því hver og einn ber 

ábyrgð á eigin heilbrigði. Til þess að einstaklingar geti skilið upplýsingar frá heilbrigðisstarfsfólki, nýtt 

sér og tekið upplýstar ákvarðanir um eigin heilsu og metið hvenær og hvert eigi að leita eftir þjónustu 

heilbrigðisstarfsmanna, þarf það að auki að vera heilsulæst (e. health literacy). Þekking á hugtakinu er 

að aukast um heim allan, meðal annars fyrir tilstilli rannsókna. Undir heilsulæsi flokkast alhliða heilsa 

einstaklingsins, það er líkamleg, andleg og félagsleg heilsa. 

 Í Evrópu hafa rannsóknir sýnt að nálægt helmingur einstaklinga er með takmarkað heilsulæsi, en 

ekki er mikið vitað um heilsulæsi Íslendinga. Ýmis mælitæki hafa verið hönnuð til þess að mæla 

heilsulæsi en ekkert þeirra hefur verið þýtt og staðfært á íslensku. Því var markmið þessa verkefnis að 

þýða og staðfæra evrópska mælitækið Health Literacy Europe (HLS-EU Q86), sem er 86 spurninga 

mælitæki sem tekur á fjölmörgum heilsufarslegum þáttum einstaklingsins, svo sem andlegri, 

félagslegri og líkamlegri heilsu hans. Eftir að þýðingarferlinu (frumþýðing, bakþýðing, samráð) lauk var 

mælitækið lagt fyrir tíu manns á aldrinum 20-74 ára, valda af handahófi, sem gáfu ábendingar og settu 

fram athugasemdir um það sem betur mætti fara. Vonast er til að þess að hægt sé að nýta mælitækið 

til rannsókna á heilsulæsi Íslendinga og í framhaldi af því þróa styttri útgáfur þess (Q47 og Q16) til 

dæmis til skimana í lífstílsmóttökum í heilsugæslum. 

 

Lykilorð: Heilsulæsi, Mælitæki, HLS-EU,  þýðing,  fullorðnir, lýðheilsa 
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Abstract 

It is important for individuals to be aware of their own lifestyle and health. In order for individuals to 

understand information from healthcare professionals, make use of and make   

informed decisions about their own health, evaluate when and where to look for healthcare 

services, they need have good health literacy. Knowledge of the concept is increasing worldwide, 

mainly because of research. Health literacy is classified as a comprehensive health perspective, that 

 is physical, mental and social health. In Europe, research has shown that almost half of individuals 

have limited health literacy, but health literacy among Icelanders has not been widely studied. 

 A variety of measuring instruments have been designed to measure health literacy, but none of 

these have been translated and adapted to Icelandic. Therefore, the objective of this project was to 

translate and adapt the European measurement tool Health Literacy Europe (HLS-EU Q86) 

instrument, which is a 86 item questionnaire that addresses a wide variety of factors, such as mental, 

social and physical health. After the translation process (forward translation, back translation, 

consultation) was completed, the instrument was administered to ten people aged 20-74 years, who 

gave tips and commented on what could be done better. It is our hope that the measurement tool can 

be used by researchers on health literacy among Icelanders, and that its shorter versions (Q47 and 

Q16) will be developed in the future, for example; for screening in lifestyle reception in primary care. 

 

  Key words: Health Literacy, Measurement tool, HLS-EU, Translation, Adults, Public Health 
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1 Inngangur 
Á undanförnum árum hafa lífsstílssjúkdómar aukist til muna hér á landi, sem og í öðrum vestrænum 

löndum (Tamayo, o.fl., 2014; Wang, Beydoun, Liang, Caballero og Kumanyika, 2008; World Health 

Organization, 2016). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar sem Embætti landlæknis og Lýðheilsustöð 

stóðu fyrir á árunum 1990-2007 á líkamsþyngd og holdafari Íslendinga kemur fram að hlutfall of feitra 

karlmann hafi hækkað úr 7,2% í 18,9%, og hlutfall of feitra kvenna hækkaði úr 9,5% í 21,3% á þessum 

tveimur áratugum (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2009). Ofþyngd og offita eru áhættuþættir fyrir ýmsum 

lífsstílssjúkdómum, svo sem hjarta- og æðasjúkdómum, of háum blóðsykri og stoðkerfisvandamálum 

(Anandacoomarasamy, Caterson, Sambrook, Fransen og March, 2007; Barnes, 2012). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur birt niðurstöður rannsókna þess efnis að heilbrigðiskostnaður 

aukist með hækkandi líkamsþyngdarstuðli (World Health Organization, 2007), en á sama tíma og 

þjóðin er að þyngjast hefur heilbrigðiskerfið hér á landi ekki verið styrkt fjárhagslega í samræmi við þá 

staðreynd. 

 Hver og einn ber ábyrgð á eigin heilbrigði og mikilvægt er að vera vel upplýstur um hvernig megi 

efla og viðhalda heilsusamlegu líferni til að koma í veg fyrir lífsstílstengda sjúkdóma. Heilsulæsi (e. 

health literacy) er hugtak sem vísar til þess að einstaklingar skilji og leggi mat á þær upplýsingar sem 

þeir afla sér sjálfir, og fái frá heilbrigðisstarfsfólki til þess að taka upplýstar ákvarðanir um eigið 

heilbrigði, ásamt því að vita hvenær og hvert eigi að leita eftir heilbrigðisaðstoð. Einnig þarf að hafa í 

huga að fólk leitar sér í auknum mæli að svörum tengdum spurningum um heilbrigði á veraldarvefnum, 

en þó að þar séu yfirleitt aðgengilegar upplýsingar er þar einnig að finna ofgnótt af misvísandi 

upplýsingum og því þurfa einstaklingar að nýta sér gagnrýna hugsun þegar þeir taka ákvarðanir út frá 

þeim tengt eigin heilsufari. Því er mikilvægt að einstaklingar búi yfir góðu heilsulæsi (Tonsaker, Barlett 

og Trpkov, 2014). Því eru niðurstöður nýlegrar rannsóknar sem framkvæmd var með mælitækinu HLS-

EU (Q86) af Heilsulæsisstofnun Evrópusambandsins (e. Health Literacy in Europe; HLS-EU) í 

nokkrum Evrópulöndum sláandi en þær sýna að 47% þátttakenda hafa takmarkað heilsulæsi 

(Sørensen o.fl., 2015). Þó rannsóknin hafi ekki verið framkvæmd hér á landi, þá sýna niðurstöður 

Ágústu Pálsdóttir (2014, 2016) að heilsulæsi Íslendinga sé ábótavant þó það þurfi að rannsaka betur.  

Sýnt hefur verið fram á tengsl milli heilsulæsis, menntunar, aldurs og félagslegrar stöðu að því 

leytinu til að því meiri menntun sem einstaklingur hefur og betri félagslegri stöðu hann býr við, því 

betra heilsulæsi má ætla að hann hafi. Einnig er yngra fólk með betra heilsulæsi en þeir sem eldri eru 

en ekki hefur verið sýnt fram á tengsl milli heilsulæsis og kyns (Ashida o.fl., 2011; Chinn og Mccarthy, 

2013; Heide o.fl., 2013; Howard, 2006; Paasche-Orlow, 2005; Vogt, Schaeffer, Messer, Berens og 

Hurrelmann, 2017; White, 2008; World Health Organization, 2013). 

Hjúkrunarfræðingar eru í góðri aðstöðu til þess að ná til einstaklinga, vekja þá til umhugsunar og 

reyna að virkja þá í breytingum í átt að bættri alhliða heilsu, og því er mikilvægt fyrir hjúkrunarfræðinga 

að þekkja hugtakið heilsulæsi. Með því að þekkja hugtakið og nota viðeigandi skimunartæki til að 

mæla heilsulæsi einstaklinga geta þeir séð hvar vandinn liggur og veitt viðeigandi fræðslu til 

einstaklinga út frá þeim niðurstöðum (Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007). 
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Ekki hefur verið til mælitæki hér á landi sem mælir heilsulæsi einstaklinga, en slík mælitæki hafa 

verið notuð í auknum mæli bæði í rannsóknar- og skimunartilgangi. 

Heilsulæsisstofnun Evrópusambandsins (HLS-EU) hannaði mælitækið HLS-EU (Q86) á ensku en 

það hefur verið þýtt, staðfært og forprófað á nokkur tungumál í heiminum. Mælitækið tekur á alhliða 

heilsu einstaklingsins, þ.e. líkamlegri, andlegri og félagslegri heilsu. Mælitækið er til í þremur útgáfum, 

HLS-EU Q86, Q47 og Q16 (Sørensen o.fl., 2015). 

Tilgangur þessa verkefnis var að þýða og staðfæra mælitækið HLS-EU (Q86) af ensku yfir á 

íslensku. 
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2  Fræðileg samantekt 
Þessi kafli fjallar almennt um heilsulæsi, heilsulæsi Íslendinga, lífsstílssjúkdóma og þá þætti sem hafa 

áhrif á þá. Til þess að finna heimildir í þessum hluta verkefnisins var leitað í gagnasöfnunum Cinahl, 

PubMed, Google Scholar, Leitir.is, Scopus; og á vefsíðunum hjá Embætti landlæknis og Hagstofu 

Íslands á tímabilinu október 2016 til og með maí 2017. Einnig  voru nýttar heimidir úr heimildskrám 

góðra fræðigreina. Notast var við enskar og íslenskar greinar. Leitarorðin voru m.a.: heilsulæsi (e. 

health literacy), heilsulæsis mælitæki (e. health literacy measurement tool), heilsufars útkoma (e. 

health outcomes), menntun og heilsulæsi (e. education and health literacy), HLS-EU, minnihlutahópar 

og heilsulæsi (e. minority groups and health literacy), aldraðir og heilsulæsi (e.elderly and health 

literacy).  

2.1  Heilsulæsi  
Heilsulæsi byggir á þeirri hugmynd að bæði læsi og heilbrigði séu mikilvæg fyrir daglegt líf 

einstaklinga. Skilgreining á læsi er getan til að lesa, skrifa, hlusta, skilja og tala tungumál. Þessir þættir 

hafa bein áhrif á getu einstaklinga til þess að bregðast við heilsufarsupplýsingum og að öðlast betri 

stjórn á eigin heilsu, heilsu fjölskyldunnar og heilsu samfélagsins (Kanj og Mitic, 2009). Hugtakið 

heilsulæsi var sett fram af Simonds prófessor í heilbrigðismenntun (e. health education), árið 1974. 

Simonds vildi innleiða kennslu um heilbrigði í grunnskólum svo að hægt væri að öðlast heilsulæsi, því 

hann taldi ekki síður mikilvægt fyrir börn að læra um heilsuna en að læra sögu, stærðfræði og önnur 

fög (Simonds, 1974). Hins vegar hafa margar skilgreiningar verið settar fram af mismunandi 

einstaklingum og stofnunum á hugtakinu heilsulæsi. Alþjóða-heilbrigðismálastofnunin (WHO) (1998) 

skilgreinir heilsulæsi sem andlega og félagslega hæfni einstaklingsins til þess að verða sér úti um 

upplýsingar, skilja þær og nota til þess að stuðla að og viðhalda góðri heilsu. Nutbeam setti fram 

svipaða skilgreiningu á heilsulæsi tveimur árum síðar, þar sem hann segir heilsulæsi vera 

,,persónulega, vitsmunalega og félagslega færni sem ákvarðar getu einstaklingsins til þess að fá 

aðgang að, skilja og nota upplýsingar til þess að stuðla að og viðhalda góðri heilsu” (2000, bls. 263).  

Þó hugmyndin um heilsulæsi hafi verið sett fram upp úr 1970; þá var ekki farið að skrifa um 

heilsulæsi fyrr en það fóru að birtast rannsóknir í ritrýndum fræðigreinum um heilsulæsi í kringum árið 

1990 (Pleasant, 2011), og er rannsóknum á heilsulæsi alltaf að fjölga. 

Samband er á milli heilsulæsis og heilbrigði einstaklinga, en þær breytur sem rannsóknir sýna að 

að hafi áhrif á heilsulæsi einstaklinga eru persónulegir þættir, umhverfisþættir og fleiri þættir, eins og 

miðlar (e. media). Persónulegir þættir innihalda gildi einstaklingsins, viðhorf hans og þekkingu, hvata 

og hegðun, sem geta haft áhrif á líkamlegt og andlegt heilbrigði hans. Undir umhverfisþætti flokkast 

meðal annars tekjur, félagsleg staða, félagslegur stuðningur og menntun (Kanj og Mitic, 2009). Því 

gefur að skilja að þættir eins og líkamlegt- og andlegt hreysti, félagsleg staða og menntun skipta máli 

þegar kemur að því að ákvarða heilsulæsi einstaklingsins. Nutbeam hefur sett fram þrjú svið sem 

hann telur að hafi einna mest áhrif á heilsu. Þau skiptast í virkni læsi (e. functional literacy), samskipta 

læsi (e. communicative) og gagnrýnið læsi (e. critical literacy). Nokkrir höfundar mælitækja hafa 

tileinkað sér þessi svið við hönnun mælitækja (Chinn og  Mccarthy, 2013; Osborne, Batterham, 
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Elsworth, Hawkins og Buchbinder, 2013). Virknilæsi felur í sér getuna til þess að einstaklingurinn virki í 

daglegu lífi, til dæmis með því að geta skrifað og lesið sér til gagns, svo sem innihaldslýsingar á 

matvælum og fylgiseðla lyfja, skilið þær og nýtt. Samskiptalæsi felur í sér að einstaklingurinn taki 

virkan þátt í athöfum daglegs lífs og geti lesið í mismunandi aðstæður. Gagnrýnið læsi er hæfileikinn til 

þess að gagnrýna þær upplýsingar sem maður fær og vinna með þær. Færni á öllum þessum þremur 

sviðum er hægt að þróa í gegnum formlegt nám eða með persónulegri reynslu (Nutbeam, 2000). 

2.2 Heilsulæsi Íslendinga 
Heilsa er okkur öllum mikilvæg til þess að takast á við athafnir daglegs lífs. 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin skilgreinir heilsu sem líkamlega, andlega og félagslega vellíðan 

einstaklings, en ekki einungis það að vera laus við sjúkdóma eða veikindi (WHO, e.d.). Embætti 

landlæknis stendur reglulega fyrir rannsóknum á heilsufari Íslendinga með það að markmiði að fylgjast 

með líðan og heilsuhegðun þjóðarinnar (Rafn M. Jónsson, Viðar Jensson, og Sveinbjörn Kristjánsson, 

2017), en í fjórðu grein laga um Embætti landlæknis kemur meðal annars fram að landlækni beri að 

stuðla að rannsóknum er lúta undir starfssvið embættisins (lög um landlækni og lýðheilsu nr. 41/2007). 

Gott heilsulæsi þjóðarinnar er forsenda heilbrigðs lífsstíls og heilsueflingar. Hins vegar hefur einungis 

ein rannsókn verið framkvæmd á Íslandi um heilsulæsi, en í henni voru skoðaðar ýmsar hindranir 

einstaklinga í tengslum við upplýsingar um heilsu og lífsstíl. Rannsóknin var framkvæmd af Ágústu 

Pálsdóttur, í samstarfi við Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, árið 2012. Notast var við megindlega 

aðferð þar sem gögnum var aflað með net- og símakönnun. Einstaklingar voru valdir af handahófi úr 

Þjóðskrá og taldi úrtakið 1200 manns, en svarhlutfall var 58,4%. Aldursdreifing og kynjaskipting 

úrtaksins var í líkingu við þýðið, en þýðið inniheldur 49,9% karla og 50,1% konur, og aldursdreifing 

aldursflokkanna 18-29 ára, 30-39 ára, 40-49 ára, 50-59 ára og 60 ára og eldri er í kringum 20% í 

hverjum flokki fyrir sig. Í rannsókninni voru einstaklingarnir spurðir um bakgrunnsbreytur, upplýsingaleit 

af ásetningi, hvata til upplýsingaleitar og hindranir. Unnið var með upplýsingarnar úr þeirri rannsókn og 

skrifaðar tvær greinar um niðurstöður hennar, annars vegar um fólk eldra en 18 ára og svo um 60 ára 

og eldri (Ágústa Pálsdóttir, 2014 og 2016). Þegar unnið var úr gögnunum frá þeim sem eru 18 ára og 

eldri var leitað svara við því hvaða hindranir einstaklingarnir upplifðu þegar þeir leituðu eftir 

upplýsingum um lífsstíl og heilsu. Fólk upplifði miklar hindranir hvað varðar skort á framboði af 

upplýsingum, það að komast leiðar sinnar og hafa efni á því að nálgast upplýsingar, ásamt því að hafa 

tíma til þess að afla þeirra (Ágústa Pálsdóttir, 2014). Niðurstöður úr úrtaki þeirra sem voru 60 ára og 

eldri bentu til þess að allir þátttakendur ættu í einhverskonar vanda með upplýsingar um lífsstíl og 

heilsu (Ágústa Pálsdóttir, 2016). 

Ýmislegt bendir til þess að heilsulæsi Íslendinga sé ábótavant, þegar horft er á niðurstöður 

rannsóknar Ágústu Pálsdóttur (2014, 2016) og einnig þegar horft er til þess hve mikil aukning er á 

lífsstílstengdum sjúkdómum. Lífsstílstengdir sjúkdómar eru þeir sem koma má í veg fyrir með 

heilsusamlegri hegðun, eins og reglulegri hreyfingu, huga að geðheilbrigði, gæta hófs í mat og drykk 

og að sniðganga tóbak (Embætti landlæknis, 2014; Cederbaum, 2012; Stämpfli og Anderson, 2009; 

Teychenne, Costigan og Parker, 2015; Vina, Sanchis-Gomar, Martinez-Bello og Gomez-Cabrera, 

2012).  
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2.3 Lífsstílssjúkdómar 
Lífsstíll er mikilvægur hlekkur í góðu heilsufari einstaklinga, þó eru fjölmargir einstaklingar sem tileinka 

sér óheilsusamlegan lífsstíl, sem geta valdið sjúkdómum. Þessir sjúkdómar eru m.a. hjarta- og 

æðasjúkdómar, sykursýki tegund tvö og offita, en hún getur valdið stoðkerfisvandamálum (Farhud, 

2015). Einnig er margt sem bendir til þess að lífsstíll einstaklinga hafi áhrif á geðheilbrigði þeirra 

(Hidaka, 2011). 

2.3.1 Hjarta- og æðasjúkdómar  
Hjarta og æðasjúkdómar eru kvillar í hjartanu, kransæðum og öðrum slagæðum líkamans. Undir þetta 

falla kransæðasjúkdómur, sjúkdómur í heilaæðum, háþrýstingur, sjúkdómur í slagæðum útlima, 

meðfæddur hjartasjúkdómur og hjartabilun (WHO, e.d.). Hjarta og æðasjúkdómar valda flestum 

dauðsföllum í heiminum í dag og mátti rekja 31% dánarorsaka til hjartasjúkdóma árið 2012 (WHO, 

2016). Einnig eru hjartasjúkdómar ein algengasta dánarorsök Íslendinga (Embætti landlæknis, 2016; 

Haraldur Briem, Jón Óskar Guðlaugsson og Sigríður Haraldsdóttir, 2016) og má þá oftar en ekki rekja 

til lífsstílssjúkdóma, en þeir eru að aukast hér á landi sem og í öðrum vestrænum ríkjum. Þó má sjá á 

tölfræði flestra landa að dauðsföllum fer fækkandi vegna heilablóðfalla og langvinnra hjartasjúkdóma á 

síðastliðinum 5-10 ár vegna aukinnar fræðslu um sjúkdómana í samfélögum, ásamt framþróun í 

læknisfræði. Tölfræðin er þó mismunandi milli landa, en sem dæmi má nefna að fleiri deyja 55-60 ára 

úr langvinnum hjartasjúkdómum í Úkraínu og Rússlandi heldur en 75-80 ára í Frakklandi (Nichols, 

Townsend, Scarborough og Rayner, 2014). Árið 2016 dóu alls 2308 manns á Íslandi, þar af dóu 736 

úr sjúkdómum í blóðrásarkerfi (Embætti landlæknis, 2016). Hækkaður blóðþrýstingur og hækkað 

kólesteról eru aðal áhættuþættirnir fyrir þessum sjúkdómum (Braunwald og Mann, 2015). Flokka má 

áhættuþætti í tvo flokka, annarsvegar þá áhættuþætti sem við getum haft áhrif á og hins vegar 

óbreytanlega þætti. Í fyrri flokkinn falla hreyfingarleysi, óhollt mataræði, óhófleg neysla áfengis og 

reykingar. Í seinni flokkinn falla erfðir, aldur og kyn (Emil L. Sigurðsson, 2008; WHO, e.d.). Því geta 

einstaklingar komið í veg fyrir þessa sjúkdóma með því að hafa stjórn á þeim atriðum sem falla undir 

fyrri flokkinn, en til þess þurfa þeir að búa yfir góðu heilsulæsi. 

2.3.2 Sykursýki tegund 2  
Til eru þrjár tegundir af sykursýki; sykursýki tegund eitt, sykursýki tegund tvö og meðgöngusykursýki. 

Tegund tvö er sú algengasta  í heiminum í dag. Í þessari tegund sykursýki framleiðir líkaminn insúlín 

en getur ekki unnið úr því sem skyldi (WHO, 2016). Insúlín gegnir því hlutverki í líkamanum að jafna út 

blóðsykur, en of hár blóðsykur er algengur fylgikvilli ómeðhöndlaðrar sykursýki af tegund tvö. Ef 

blóðsykurinn helst hár til lengri tíma getur hann haft slæm áhrif á tauga- og æðakerfi líkamans (WHO, 

2016). Sjúkdómurinn stafar aðallega af of mikilli líkamsþyngd, of lítilli hreyfingu og óhollu mataræði, og 

telst hann því vera áunninn lífsstílssjúkdómur. Þó er oft hægt að snúa þróun sjúkdómsins við með 

breyttum lífsstíl með því að huga að þessum ofangreindum þáttum, en þeir sem búa yfir góðu 

heilsulæsi eiga auðveldara með það (WHO, 2016). 

Samkvæmt tölfræði um sykursýki tegund tvö er hún að aukast að tíðni í heiminum, í takt við aðra 

lífsstílssjúkdóma. Í Evrópu er því spáð að sykursjúkum verði búið að fjölga um allt að tíu milljónir 
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manns árið 2035. Árið 2013 voru um 8,5% Evrópubúa með sykursýki, þó er tölfræðin mismunandi í 

löndum innan Evrópu (Tamayo, o.fl., 2014). Í Bandaríkjunum voru í kringum 7% þjóðarinnar greind 

með sykursýki árið 2012 (American Diabetes Association, 2013). Aukning hefur einnig orðið á 

sjúkdómnum hér á landi hjá karlmönnum, en tölurnar sýna 0,8% aukningu á meðal þeirra, en örlítið 

hefur aftur á móti dregið úr sykursýki á meðal kvenna, eða um 0,2%, á árunum 2007 til 2012 (Jón 

Óskar Guðlaugsson, Kristján Þór Magnússon og Stefán Hrafn Jónsson, 2012). Árið 2000 dóu 19 

manns úr sykursýki á Íslandi, en árið 2016 dóu 32 manns (Embætti landlæknis, 2016). 

2.3.3  Ofþyngd og offita 
Ofþyngd (e. overweight) og offitu (e. obese) má skipta í flokka út frá svokölluðum líkamsþyngdarstuðli 

(e. body mass index; BMI) sem reiknaður er út frá hæð og þyngd (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2009). 

Þeir sem mælast með BMI 25-30 flokkast í ofþyngd, en BMI 30 og hærra flokkast í offituflokk (Jón 

Óskar Guðlaugsson, Kristján Þór Magnússon og Stefán Hrafn Jónsson, 2012). Takmarkanir við BMI 

mælingar eru þó þær að stuðullinn tekur ekki tillit til fjölbreyttrar líkamsbyggingar og breytilegs 

vöðvamassa (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2009). Einnig er talið mikilvægt að einstaklingar fylgist með 

mittismáli sínu, vegna þess að ef það fer yfir viðmiðunarmörk þá telst viðkomadi vera í aukinni hættu á 

að þróa með sér hjarta- og æðasjúkdóma (Emil L. Sigurðsson, 2008).  

Offita er gríðarlegt vandamál í heiminum öllum og bendir margt til þess að vandinn fari vaxandi, 

sérstaklega á Vesturlöndum (Wang, Beydoun, Liang, Caballero og Kumanyika, 2008). Árið 2014 voru 

39% fullorðinna of þungir og 13% voru of feitir, en fjöldi of feitra í heiminum hefur meira en tvöfaldast 

frá árinu 1980 (WHO, 2016). Helstu orsakir ofþyndar og offitu má rekja til ójafnvægis á milli hreyfingar 

og inntöku orkuríkrar fæðu (WHO, 2016). Því geta einstaklingar komið í veg fyrir ofþyngd og offitu með 

því að hreyfa sig reglulega og gæta hófs í mat og drykk, en þeir sem búa yfir góðu heilsulæsi eiga 

auðveldara með það (WHO, 2016). Offita er áhættuþáttur fyrir marga heilsufarskvilla, meðal annars 

tengda hjarta- og æðakerfinu, svo sem háþrýsting, háan blóðsykur og hátt kólesteról (Barnes, 2012). 

Stoðkerfisvandamál geta einnig verið fylgikvilli offitu og ofþyngdar, sem dæmi um það má nefna slitgigt 

í hnjám og mjöðmum, og þá eru verkir í mjóbaki algengir hjá þessum einstaklingum 

(Anandacoomarasamy, Caterson, Sambrook, Fransen og March, 2007).  

Ísland er engin undantekning þegar kemur að fjölgun á of þungum og of feitum einstaklingum, og 

geta má til um að neysla á orkuríku fæði og minnkuð hreyfing landsmanna sé aðalorsök þess. 

Rannsókn var gerð á þróun ofþyngdar og offitu hér á landi frá árunum 1990-2007 á vegum 

Lýðheilsustöðvar og Embætti landslæknis. Þátttakendur voru á aldrinum 18-79 ára og voru valdir af 

handahófi úr þjóðskrá. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að hlutfall of feitra karla og kvenna jókst um 

tæplega 12% á þessum árum (Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2009). Tíðni ofþyngdar og offitu hefur 

aukist, en árið 2012 voru 48,6% karla og 33,5% kvenna í ofþyngd en 21,3% karla og 23,1% kvenna of 

feit. Þá eru 31,4% karla og 45,8% kvenna frekar ósátt við eigin líkamsþyngd (Jón Óskar Guðlaugsson, 

Kristján Þór Magnússon og Stefán Hrafn Jónsson, 2012). Augljóst er að þörf er á átaki gegn aukinni 

tíðni ofþyngdar og offitu á meðal Íslendinga, og hefur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin bent á að beita 

þurfi markvissum samfélagslegum aðgerðum til þess að stuðla að heilsusamlegu líferni íbúa (WHO, 

2007). 
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2.3.4 Geðheilbrigði 
Andleg vellíðan er mikilvæg fyrir velferð einstaklinga, meðal annars vegna þess að hún gerir 

einstaklingum kleift að takast á við verkefni daglegs lífs. 

Þunglyndi, kvíði og streita eru geðsjúkdómar sem eru að verða algengar, en yfir 300.000 manns 

um allan heim þjást af þunglyndi og eru konur þar í meirihluta. Þunglyndi er stærsta ástæða örorku í 

heiminum (WHO, 2017). Einkenni þunglyndis eru m.a. áhugaleysi, minnkuð gleði og virkni (WHO, 

2017). Líklegir orsakaþættir þessa eru m.a. breyttar matarvenjur, þar sem kolvetnisneysla hefur aukist, 

aukin tíðni offitu, auknar kröfur og samkeppni í samfélaginu og félagsleg einangrun (Hidaka, 2011). Í 

nútíma samfélagi er kyrrseta orðin mikið vandamál og er meiri tíma en áður varið fyrir framan sjónvarp, 

tölvuskjá eða símann. Sýnt hefur verið fram á það að kyrrseta hefur neikvæð áhrif á geðheilsuna, t.d. 

getur hún aukið kvíða (Teychenne, Costigan og Parker, 2015) og þunglyndi (Teychenne, Ball og 

Salmon, 2010). 

Einstaklingar geta gert ýmislegt sjálfir til þess að efla geðheilbrigði sitt búi þeir yfir góðu heilsulæsi, 

svo sem að hreyfa sig reglulega, borða næringarríkt fæði, ásamt því að takmarka óholla fitu, sykur og 

salt, halda kjörþyngd, stunda slökun og rækta félagsleg tengsl (Lýðheilsustöð, e.d.; Min, Lee og Lee, 

2013). 

2.4 Áhrifaþættir 
Lífsstíll vísar til venja einstaklinga á sérstökum stað og tíma, og inniheldur daglegar venjur þeirra, líkt 

og t.d. afþreying og mataræði. Einstaklingar geta haft áhrif á heilsufar sitt með því að tileinka sér 

heilbrigðan lífsstíl, og þannig komið í veg fyrir lífsstílssjúkdóma. Áhrifaþættir lífsstílssjúkóma eru m.a. 

kyrrseta, óheilsusamlegt mataræði, reykingar og áfengisdrykkja (Farhud, 2015) Hér eftir verður fjallað 

nánar um áhrifaþætti lífsstílssjúkdóma og hvernig megi koma í veg fyrir þá. 

2.4.1 Hreyfing og kyrrseta  
Þróunarlega séð var maðurinn hannaður til þess að hreyfa sig, sem var nauðsynlegt til þess að 

komast lífs af. Í nútímasamfélagi hefur hreyfing og vöðvavinna farið dvínandi, en það má rekja til 

breyttra aðstæðna í umhverfinu, til dæmis þróunar á tækni þar sem fólk notar bíla og lyftur í auknum 

mæli, sem og að vélar eru farnar að sinna vinnu sem maðurinn gerði áður og hann farinn að sitja 

meira við tölvur (Owen, Sparling, Healy, Dunstan og Matthews, 2010). Embætti landlæknis gefur út 

ráðleggingar varðandi hreyfingu og mælir með því að fullorðnir einstaklingar hreyfi sig í minnst 30 

mínútur á dag við miðlungs erfiði, og að auki er mælt með að fullorðnir stundi einnig erfiðar æfingar 

tvisvar sinnum í viku; í 20-30 mínútur í senn. Í ráðleggingum til aldraðra; er einnig mælt með 30 

mínútna hreyfingu á dag en sérstaklega er mælt með styrktarþjálfun hjá þessum aldurshópi til þess að 

koma í veg fyrir vöðvarýrnun og til að stuðla enn frekar að beinþéttni (Lýðheilsustöð, 2008). Með því 

að stunda hreyfingu er einnig hægt að stuðla að bættu jafnvægi, þoli og styrk vöðva og beina. Hreyfing 

hefur góð áhrif á líkamlega og andlega heilsu, stuðlar að bættu heilsufari, vellíðan og lífsgæðum. Það 

að hreyfa sig reglulega minnkar líkur á að einstaklingur þrói með sér ýmsa sjúkdóma, þar má meðal 

annars nefna kransæðasjúkdóma, sykursýki tegund 2, stoðkerfisvandamál og geðraskanir 

(Lýðheilsustöð, 2008; Vina, Sanchis-Gomar, Martinez-Bello og Gomez-Cabrera, 2012). Hreyfing hefur 
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margþættan ávinning í för með sér en til dæmis sýna niðurstöður rannsóknar sem gerð var í 

Bandaríkjunum árið 2011 fram á að hreyfing á eldri fullorðinsárum geti haft áhrif á hugarstarf og 

minnkað líkurnar á elliglöpum (Erickson o.fl., 2011).  

Hreyfingarleysi er talið ein helsta ógn nútímasamfélags í vestrænum heimi, og eyða 30% 

Norðurlandabúa fjórum eða fleiri klukkustundum á dag við skjá í frítíma sínum (Matthiessen o.fl., 

2017), fyrir utan að síma- og tölvunotkun eykst með hverju árinu sem líður (Owen, Sparling, Healy, 

Dunstan og Matthews, 2010). Í Bandaríkjunum er kyrrseta orðin gífurleg og mikill fjöldi einstaklinga þar 

eyðir um 70% af tíma sínum sitjandi. Að fara eftir ráðleggingum um hreyfingu skiptir sköpum í viðhaldi 

á stoðkerfi og efnsakiptajafnvægi líkamans, ásamt því að hafa jákvæð áhrif á geðheilbrigði (Min, Lee 

og Lee, 2013; Owen, Sparling, Healy, Dunstan og Matthews, 2010). Fyrrgreindum þáttum er ógnað sé 

tímanum eftir vinnu varið í kyrrsetu (Owen, Healy, Matthews og Dunstan, 2010; Teychenne, Costigan 

og Parker, 2015). Árin 2011 og 2014 voru framkvæmdar samnorrænar rannsóknir á holdafari, 

hreyfingu og mataræði. Niðurstöður þeirra sýndu meðal annars að kyrrseta er að aukast, sérstaklega í 

aldurshópnum 18-24 ára, en hópur þeirra sem hreyfir sig ekkert í þessum aldursflokki tvöfaldaðist á 

þessum þremur árum. Íslendingar og Norðmenn standa jafnir þegar kemur að hreyfingarleysi en talan 

fór úr 14% árið 2011 í 17% árið 2014 (Matthiessen o.fl., 2017). Þetta bendir til þess að stór hluti 

fullorðinna einstaklinga sé ekki að hreyfa sig samkvæmt þeim ráðleggingum sem Embætti landlæknis 

gefur út, og að kyrrseta sé að færast í aukana (Lýðheilsustöð, 2008).   

2.4.2 Mataræði  
Embætti landlæknis gefur reglulega út ráðleggingar um mataræði, nú síðast árið 2014. Þessar 

ráðleggingar byggja á rannsóknum, norrænum ráðleggingum um næringu, sem og niðurstöðum 

rannsókna um hvað Íslendingar borða. Ráðleggingarnar höfða til einstaklinga frá tveggja ára aldri, og 

er þeim ráðlagt að borða fjölbreytta fæðu jafnt og þétt yfir daginn, ásamt því að gæta að réttum 

hlutföllum á milli fæðuflokka. Hafa skal í huga að takmarka neyslu á salti og viðbættum sykri, en það 

má finna í ýmsum matvælum. Óhófleg sykurneysla eykur líkur á heilsufarskvillum, líkt og 

þyngdaraukningu, tannskemmdum og sykursýki tegund tvö (Embætti landlæknis, 2014).  

Niðurstöður íslenskrar rannsóknar á mataræði sem framkvæmd var á árunum 2010-2011 sýndi að 

karlmenn á aldrinum 18-30 ára fá um 12% daglegrar orku úr viðbættum sykri og konur um 11,3%, en 

það er yfir viðmiðunarmörkum sem eru um 10% (Elva Gísladóttir og Hólmfríður Þorgeirsdóttir, 2015; 

Embætti landlæknis, 2014). Karlar drekka töluvert meira magn af sykruðum gosdrykkjum en konur 

(Jón Óskar Guðlaugsson, Kristján Þór Magnússon og Stefán Hrafn Jónsson, 2012). Einnig sýna 

nýlegar niðurstöður að á Íslandi séu feitustu fullorðnu einstaklingarnir á Norðurlöndunum, ásamt því að 

þeir borða meira af sætindum en aðrir Norðurlandabúar (Matthiessen o.fl., 2017). Um 13,3% karla og 

5,8% kvenna borða skyndibita 2-3 sinnum í viku og um 74,7% karla og 83,9% kvenna borða 

morgunmat daglega, en einungis 18,8% karla og 14,5% kvenna eru sátt við eigin matarvenjur (Jón 

Óskar Guðlaugsson, Kristján Þór Magnússon og Stefán Hrafn Jónsson, 2012).  
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2.4.3 Áfengi  
Áfengi telst til fíkniefna þó það hafi verið löglegt um áraraðir víða um heim (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Neysla þess hefur slævandi áhrif á heila- og taugakerfi líkamans, auk þess að hafa skaðleg áhrif á 

líffærakerfi er það berst með blóðrásinni um líkamann. Að þessum orsökum er fólki undir tvítugu ekki 

selt áfengi, því að heilinn þeirra er ennþá að þroskast. Áhrif áfengis eru einstaklingsbundin og misjafnt 

er hvað hver og einn þolir mikið magn (Cederbaum, 2012; Lýðheilsustöð, 2008). Viðmiðunarmörk 

hóflegrar áfengisdrykkju miðast við um einn drykk á dag fyrir konur og allt að tveimur drykkjum fyrir 

karlmenn (Molina, Gardner, Souza-Smith og Whitaker, 2014). 

Embætti landlæknis hefur undanfarin 3 ár vaktað ýmsa þætti sem hafa áhrif á heilbrigði Íslendinga. 

Frá júní 2016 til desember 2016 var gerð könnun á áfengis- og tóbaksnotkun 18 ára og eldri. Úrtakið 

taldi 8.000 manns og svarhlutfall var 57,6%. Í könnuninni var miðað við að fimm áfengisdrykkir eða 

meira væru ölvunardrykkja, og kannað var einnig skaðlegt neyslumynstur, sem reiknað var út frá tíðni 

ölvunardrykkju, hve margra drykkja var neytt og hversu oft viðkomandi neytti áfengis. Í aldurshópnum 

18-34 ára á Íslandi má sjá að næstum því annar hver karlmaður, eða 48%, og þriðja hver kona, eða 

32%, er með skaðlegt neyslumynstur áfengis. Í aldurshópnum 35-54 ára eru 20% kvenna að mælast 

með skaðlegt neyslumynstur og 37% karla. Þetta skaðlega neyslumynstur getur haft ýmsar afleiðingar 

í för með sér, svo sem áfengissýki, slys eða að fólk þrói með sér langvinna sjúkdóma. Heldur dregur úr 

drykkju eftir því sem fólk eldist, meira hjá konum en körlum. Litlar breytingar eru mælanlegar frá því að 

Embætti landlæknis byrjaði að vakta áfengisdrykkju með þessum hætti árið 2014 (Rafn M. Jónsson, 

Viðar Jensson og Sveinbjörn Kristjánsson, 2016). Óhófleg áfengisneysla getur haft marga kvilla í för 

með sér, svo sem þunglyndi, kvíða, svefnleysi, auknar líkur á ofneyslu annarra fíkniefna og jafnvel 

sjálfsvíg.  Langvarandi óhófleg áfengisneysla hefur slæm áhrif á líkamann og eykur líkurnar á hjarta- 

og æðasjúkdómum, sykursýki tegund tvö, heilablóðfalli, lifrarbilun, krabbameinum o.fl. (Molina, 

Gardner, Souza-Smith og Whitaker, 2014; Schuckit, 2009). Í heiminum öllum má rekja tæplega 6% 

dauðsfalla til misnotkunar áfengis (WHO, 2015). Í Evrópu má rekja 12% dauðsfalla karla og 2% 

dauðsfalla kvenna til áfengisdrykkju (Lýðheilsustöð, 2008). Þar sem áfengi er fíkniefni sem hefur 

skaðleg áhrif á heilsuna er fólki almennt ráðlagt að sleppa því að neyta áfengis, eða að minnsta kosti 

gæta hófs þegar kemur að tíðni drykkju og fjölda drykkja í senn. Þetta á einnig við um ungt fólk, en 

þeim er auk þess ráðlagt að fresta áfengisneyslu sem lengst (Lýðheilsustöð, 2008). 

2.4.4 Reykingar   
Tóbak er fíkniefni sem hefur skaðleg áhrif á líkamann, rétt eins og áfengi (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

Tóbak má finna í mörgum mismunandi útgáfum, til dæmis í sígarettum, vindlum, munntóbaki, 

neftóbaki, píputóbaki og rafsígarettum. Reykingar valda ýmsum heilsufarskvillum, til dæmis aukinni 

hættu á krabbameinum, sjúkdómum í öndunarfærum og í munni, hjarta- og æðasjúkdómum, veikara 

ónæmiskerfi og sykursýki (Stämpfli og Anderson, 2009). Einnig er þekkt að reykingar hafi áhrif á 

frjósemi (Dechanet o.fl., 2010; Stämpfli og Anderson, 2009). Reykingar draga hátt í helming þeirra 

sem reykja til dauða, en einnig má rekja um 600.000 dauðsföll í heiminum til óbeinna reykinga (WHO, 

2016). Rekja mátti um 18% dauðsfalla á Íslandi á tímabilinu 1995 til 2004 til reykinga (Héðinn Svarfdal 

Björnsson, 2008). 
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Markvissar forvarnarherferðir hófust gegn reykingum hér á landi í kringum árið 1997, og hefur það 

haft jákvæða þróun í för með sér því dregið hefur úr reykingum hér á landi (Þorgrímur Þráinsson, e.d.). 

Niðurstöður sýna að um 10% þjóðarinnar reyki daglega, en þessi tala var 14% árið 2014. Lítill 

kynjamunur er hjá þeim sem reykja (Rafn M. Jónsson, Viðar Jensson og Sveinbjörn Kristjánsson, 

2016). Mikilvægt er að halda áfram með forvarnarstarf, líka þegar það ber góðan árangur, vegna þess 

að reglulega koma á markað nýjar tóbaksvörur. Til dæmis komu rafsígarettur (e. e-cigarettes) á 

markað árið 2004 og hafa vinsældir þeirra aukist jafnt og þétt, til dæmis meðal unglinga, en ekki er 

vitað nákvæmlega um skaðsemi þeirra (Bullen o.fl., 2013). Því er nauðsynlegt að fylgjast áfram með 

notkun þeirra. Þrátt fyrir óvissu um skaðsemi hennar er notkun rafsígaretta í aldurhópnum 18-69 ára 

að aukast hér á landi og mældist notkun hennar 1%  árið 2015 en 3% árið 2016 (Rafn M. Jónsson, 

Viðar Jensson og Sveinbjörn Kristjánsson, 2016). 

2.5 Heilsulæsi og menntun 
Mikilvægt er að íbúar hvers samfélags hafi aðgang að skilvirkri og góðri menntun. Einnig ætti að vera 

aðgangur að fræðslu fyrir fullorðna sem þurfa á henni að halda (Nutbeam, 2009), því 

heilbrigðisupplýsingar og þjónusta geta oft verið flóknar, of tæknilegar og ókunnar fólki jafnvel þótt það 

hafi menntun á háskólastigi (U.S. Department of Health and Human Services, 2010).  

Þeir sem eru illa læsir, með litla kunnáttu í stærðfræði og í munnlegum samskiptum eiga erfiðara 

með að meðtaka heilsufarsupplýsingar og nýta sér þær. Þess vegna er mikilvægt að viðhalda og efla 

þessa grunnþætti til þess að styrkja heilsulæsi samfélaga (Protheroe, Nutbeam og Rowlands, 2009). 

Niðurstöður rannsókna, bæði í Evrópu og í Bandaríkjunum, benda til jákvæðrar fylgni á milli 

heilsulæsis og menntunar, því hærri menntun sem einstaklingar hafa því meira er heilsulæsi þeirra, og 

bregðast þeir því betur við upplýsingum um heilbrigði (Chinn og Mccarthy, 2013; Heide o.fl., 2013; 

Howard, 2006; Nutbeam, 2000; Paasche-Orlow, 2005). 

Framkvæmd var eigindleg rannsókn í Sydney í Ástralíu árið 2009 þar sem leitast var eftir svörum 

við því hvort menntunarstig einstaklinga hafði áhrif á heilsulæsi þeirra. Tekin voru viðtöl við 73 

einstaklinga með mismunandi menntun að baki. Niðurstöðurnar sýndu fram á að þessir hópar tóku 

mismunandi afstöðu í ákvarðanatöku varðandi eigin heilsu. Þeir þátttakendur sem voru með hærri 

menntun tóku frekar upplýstar ákvarðanir með læknum sínum, og sóttust eftir frekari upplýsingum frá 

honum. Þeir sem voru með litla menntun virtust frekar samþykkja það sem læknir ráðlagði þeim án 

þess að skoða aðra meðferðarmöguleika, þrátt fyrir að þeir vissu að þeir bæru ábyrgð á ákvörðunum í 

sinni meðferð. Hjá þessum hópum var þó sameiginleg þörf fyrir góð samskipti milli þeirra og 

heilbrigðisstarfsfólksins, því það auðveldaði ákvarðanatöku (Smith, Dixon, Trevena, Nutbeam og 

Mccaffery, 2009).   

2.6 Heilsulæsi og aldur 
Rannsóknir í Bandaríkjunum og Þýskalandi hafa sýnt fram á neikvæða fylgni á milli aldurs og 

heilsulæsis, þ.e. að eftir því sem fólk eldist því verra er heilsulæsi þeirra (Ashida o.fl., 2011; White, 

2008; Vogt, Schaeffer, Messer, Berens og Hurrelmann, 2017). Sýnt hefur verið fram á verra líkamlegt 

og andlegt heilsufar þeirra sem eru með takmarkað heilsulæsi á efri árum (Wolf, Gazmararian og 
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Baker, 2005). Með því að auka heilsulæsi aldraðra er hægt að bæta heilsufarsástand þeirra og í 

leiðinni minnka notkun þeirra á kostnaðasamri spítalaþjónustu og fækka komum þeirra á bráðadeildir 

(Cho, Lee, Arozullah og Crittenden, 2008). Þetta er mikilvægt að hafa í huga við umönnun eldra fólks 

því til þess að það geti viðhaldið góðri heilsu og haldið sjálfstæði sínu þá þarf það að vera heilsulæst 

(Vogt, Schaeffer, Messer, Berens og Hurrelmann, 2017).  

Í Englandi árið 2012 var samband virkni heilsulæsis (e.functional) og dánartíðni aldraðra 

rannsakað. Úrtakið taldi tæplega 8.000 einstaklinga og voru allir þátttakendur eldri en 52 ára. 

Þátttakendur tóku fjögurra spurninga próf út frá skriflegum fyrirmælum um inntöku á verkjalyfjum. 

Niðurstöðum prófsins var skipt niður í þrjá flokka, þ.e. gott heilsulæsi, takmarkað heilsulæsi og 

ófullnægjandi heilsulæsi. Þeir sem voru með gott heilsulæsi svöruðu öllum spurningum rétt, þeir sem 

voru með takmarkað heilsulæsi voru með eina villu og þeir sem voru með ófullnægjandi heilsulæsi 

voru með tvær villur eða fleiri. Niðurstöðurnar sýndu fram á að þriðjungur aldraðra í Englandi á erfitt 

með virkni heilsulæsi, þ.e. að lesa og skilja heilsufarsupplýsingar. Fimm árum síðar var framkvæmd 

eftirfylgnirannsókn og þá höfðu 621 þáttakenda látist, þar af voru 6% þeirra sem höfðu mælst með gott 

heilsulæsi, 9% þeirra sem mældust með takmarkað heilsulæsi og 16% þátttakenda úr hópnum sem 

mældist með lélegt heilsulæsi. Þetta bendir til þess að gott heilsulæsi eykur líkur á langlífi (Bostock og 

Steptoe, 2012). 

2.7 Heilsulæsi og minnihlutahópar 
Innflytjendur, fátækir og þeir sem hafa slæma félagslega stöðu eru, vegna stöðu sinnar, oftar með 

verra heilsulæsi en aðrir hópar (Sørensen o.fl., 2015; WHO, 2013). Innflytjendur eru sérstaklega 

berskjaldaðir fyrir lélegu heilsuslæsi vegna tungumálaörðugleika og mismunandi menningar, en það 

hefur verið staðfest í rannsóknum bæði í Evrópu eða í Bandaríkjunum (Sentell og Braun, 2012; WHO, 

2013). Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð tengsl á milli ófullnægjandi heilsulæsis innflytjenda og 

skaðlegra heilsufarsútkoma. Þverskurðsrannsókn var framkvæmd í Noregi þar sem 302 fullorðnar 

sómalískar fullorðnar konur voru fengnar í viðtal, en notast var við heilsulæsis mælitækið HLS-EU-

Q16. Niðurstöður sýndu fram á að 71% þátttakendanna skorti getu til þess að taka ákvarðanir, 

bregðast við og skilja heilsufarsupplýsingar, og þjónustu tengda henni (Gele, Pettersen, Torheim og 

Kumar, 2016). Einnig var framkvæmd rannsókn í Svíþjóð með sama mælitæki. Þar var mælitækið lagt 

fyrir 455 flóttamenn frá ýmsum löndum. Niðurstöður úr þeirri rannsókn sýndu fram á að 60% þeirra 

höfðu lélegt virkni heilsulæsi (e. functional) og 27% þeirra mældust með lélegt alhliða heilsulæsi 

(Wångdahl, Lytsy, Mårtensson og Westerling, 2014). Ekki hafa enn verið framkvæmdar rannsóknir 

sérstaklega á tengslum heilsulæsis og fátækra, né heilsulæsis og slæmrar félagslegrar stöðu.  

Þar sem rannóknir á heilsulæsi og tengingu þess við aðra þætti, líkt og þá sem fjallað hefur verið 

um hér á undan, eru nýlegar fundust því ekki fleiri rannsóknir um þessi tilteknu efni.  

2.8 Mælitæki  
Í upphafi töldu vísindamenn heilsulæsi eingöngu tengjast læsi, ritun og hæfileikum einstaklingsins í 

stærðfræði. Með því að hafa gott vald á þessum þremur þáttum ætti einstaklingurinn að vera vel 

heilsulæs, og ætti þar með að geta lesið lyfseðla, tímabókanir til læknis, lyfjamerkingar og aðrar 
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leiðbeiningar (Parker, Baker, Williams og Nurss, 1995). Í dag gera fræðimenn sér hins vegar grein fyrir 

því að til þess að mæla heilsulæsi þarf að huga að mörgum þáttum. Líta þarf heildrænt á 

einstaklinginn og getu hans til heilsulæsis á mörgum sviðum. Helstu mælitæki sem leitast við að mæla 

heilsulæsi einstaklinga í dag eru á formi spurningalista sem annaðhvort eru þannig að einstaklingurinn 

svarar honum sjálfur, eða í viðtalsformi. Mörg þessara mælitækja eru stór í sniðum og mæla heilsulæsi 

á fleiri sviðum, svo sem andlega, félagslega og líkamlega þætti.  

Til er þónokkuð af mælitækjum sem mæla heilsulæsi, en þau eru mislöng og ítarleg. Þau eru 

annaðhvort ætluð til notkunar í rannsóknum á stórum hópum eða til skimunar á einstaklingum, til 

dæmis á heilsugæslum (Chinn og Mccarthy, 2013; Sørensen o.fl., 2015). Í þessum kafla verður fjórum 

mælitækjum lýst, en þau heita: All Aspects of Health Literacy Scale (AAHLS; Chinn og Mccarthy, 

2013), Newest Vital Sign (NVS; Pfizer, 2011), Health Literacy Questionnaire (HLQ; Osborne, 

Batterham, Elsworth, Hawkins og Buchbinder, 2013) og Health Literacy Europe (HLS-EU Q86; (Health 

Literacy Europe, e.d.). 

2.8.1 All Aspects of Health Literacy Scale 
Mælitækið All Aspects of Health Literacy Scale (AAHLS) var nýlega þróað af Deborah Chinn, sem er 

hjúkrunarfræðingur, og Catherine Mccarthy, sem er sálfræðingur, í bænum Tower Hamlets í Englandi. 

Markmiðið með þróun mælitækisins var að búa til nothæft mælitæki til skimunar á heilsulæsi 

skjólstæðinga heilsugæslunnar í heimabænum. Mælitækið byggir á þeim þremur sviðum heilsulæsis 

sem Nutbeam (2000) setti fram, en þau eru gagnrýnin hugsun (e. critical health literacy), samskipti við 

heilbrigðisstarfsfólk (e. communicative health literacy) og virkni (e. functional health literacy). 

Mælitækið inniheldur alls 14 spurningar. Sex spurningar tilheyra gagnrýnni hugsun, þrjár tilheyra 

samskiptaflokknum og að lokum fjórar í virkni flokknum. Við þróun mælitækisins var mælitækið lagt 

fyrir 146 einstaklinga. Aldursbil þátttakenda var frá 15 til 82 ára, meðalaldurinn var 38 ár og 80% 

þátttakenda voru konur. Við framkvæmd rannsóknarinnar vildu rannsakendur helst spyrja þátttakendur 

spurninganna svo þeir myndu skilja spurningarnar á réttan hátt, en um 40% þátttakenda óskuðu 

hinsvegar eftir því að lesa spurningarnar sjálfir þar sem ekki var aðstaða fyrir viðtalið í einrúmi. Það tók 

að meðaltali 7 mínútur fyrir hvern þátttakanda að svara spurningunum (Chinn og  Mccarthy, 2013). 

Í kjölfarið var farið í að rannsaka áreiðanleika, uppbyggingu, efni og réttmæti mælitækisins, ásamt 

tengslum á milli stigafjölda mismunandi einstaklinga. Innri áreiðanleiki, eða Cronbach’s alpha 

mælitækisins var 0,75, sem telst vera fullnægjandi fyrir nýtt mælitæki. Innri áreiðanleiki mælist á bilinu 

0,00 - 1,00 og því hærra sem gildið er því nákvæmari er mælingin (Polit-O'Hara og Beck, 2006). Fyrir 

undirflokkana þrjá var Cronbach’s alpha einnig mælt, en það var 0,82 í virkni flokknum (e. functional 

health literacy), í samskipta flokknum (e. communicative health literacy) var það 0,69, sem telst 

fullnægjandi, og í síðasta flokknum tengdum gagnrýnni hugsun (e. critical health literacy) var 

Chronbach’s alpha 0,42, sem telst lélegt, en þetta lága skor má rekja til spurningar sem var gölluð í 

þessum flokki. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að vel tókst til við að hanna stutt mælitæki til 

þess að skima fyrir heilsulæsi skjólstæðinga heilsugæslunnar, og komast að því hvort og hvernig 

aðstoð þau þyrftu varðandi heilsulæsi (Chinn og Mccarthy, 2013). Þá telja höfundar sig hafa náð 
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markmiði sínu að þróa stutt mælitæki sem mælir heilsulæsi einstaklinga á þeim þremur sviðum sem 

Nutbeam (2000) setti fram (Chinn og Mccarthy, 2013). 

2.8.2 Newest Vital Sign 
Newest Vital Sign (NVS) er mikið notað sem skimunartæki á heilsulæsi en mælitækið kom fyrst út í 

desember árið 2005. Það var þróað af lækninum Weiss og hans teymi og var kostað af ameríska 

lyfjafyrirtækinu Pfizer, en fyrirtækið tekur virkan þátt í því að reyna að vekja athygli á og að finna leiðir 

til að bæta heilsulæsi (Arizona Health Sciences Center, 2005; Pfizer, 2011). Markmið þessa mælitækis 

er að mæla heilsulæsi einstaklinga með því að meta læsi, skilning og viðbrögð einstaklingsins, og 

bæta þannig ánægju skjólstæðinganna, sem og heilsu þeirra.  Á mælitækinu er sýnd innihaldslýsing af 

ís sem einstaklingurinn skoðar, síðan er hann spurður sex spurninga út frá innihaldslýsingunni. 

Heilbrigðisstarfsfólk metur stigafjölda réttra svara og merkir inn á niðurstöðublað. Út frá niðurstöðu 

mælingarinnar getur heilbrigðisstarfsmaðurinn ákvarðað heilsulæsi einstaklingsins (Pfizer, 2011). 

Mælitækið er fáanlegt á ensku og á spænsku, en í upphafi var það þróað á ensku. Það er fljótlegt í 

notkun og tekur aðeins um þrjár mínútur að svara því. Lögð er áhersla á að heilbrigðisstarfsfólk mæti 

einstaklingunum þar sem þeir eru, spyrji spurninganna og veiti upplýsingar á þann hátt að 

skjólstæðingar skilji þær.  

Þegar mælitækið var tilbúið sýndu niðurstöður að Chronbach’s alpha var yfir 0,76 á ensku, og 0,69 

á spænsku, og telst því áreiðanlegt. Einstaklingar sem svara fleiri en fjórum spurningum rétt eru taldir 

hafa gott heilsulæsi, en þeir sem svara færri en fjórum spurningum rétt eru líklegir til þess að hafa 

takmarkað heilsulæsi. Weiss og félagar telja mælitækið henta sem fljótlegt skimunartæki heilsulæsis á 

heilsugæslum (Weiss o.fl., 2005). 

2.8.3 Health Literacy Questionnaire 
Mælitækið Health Literacy Questionnaire (HLQ) var upphaflega þróað í Ástralíu árið 2012 af Osborne, 

sem er prófessor í lýðheilsufræðum, og fleiri heilbrigðismenntuðum einstaklingum. Við þróun 

mælitækisins var leitast eftir því að búa til alhliða mælikvarða á heilsulæsi sem gæti greint þarfir 

skjólstæðinganna. Það var gert með því að fá fólk sem vinnur víðsvegar í heilbrigðiskerfinu til þess að 

taka þátt í viðtölum og vinnustöðvum, og út frá þeirri vinnu voru spurningalistarnir búnir til (Osborne, 

Batterham, Elsworth, Hawkins og Buchbinder, 2013). Mælitækið er mjög ítarlegt og er með 9 þætti og 

44 spurningar í heildina. 
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Þessir níu þættir eru:  

1. Skilningur og stuðningur frá heilbrigðisstarfsfólki.   

2. Upplýsingar til þess að stjórna eigin heilsu.   

3. Þátttaka í stjórn á eigin heilsu.  

4. Félagslegur stuðningur.  

5. Mat á heilbrigðisupplýsingum.   

6. Árangur af samskiptum við heilbrigðisstarfsfólk.  

7. Skilningur á heilbrigðiskerfinu.  

8. Geta til þess að finna réttar heilbrigðisupplýsingar.  

9. Skilningur á heilbrigðisupplýsingum til þess að taka upplýstar ákvarðanir.   

Hægt er að tengja þessa níu flokka við hugmyndafræði Nutbeams, þ.e. gagnrýna hugsun (e. critical 

health literacy), samskipti við heilbrigðisstarfsfólk (e. communicative health literacy) og virkni (e. 

functional health literacy). Höfundar mælitækisins segja það henta vel til notkunar, til dæmis í 

rannsóknum eða til heildarmats á heilsulæsi einstaklinga (Osborne, Batterham, Elsworth, Hawkins og 

Buchbinder, 2013). 

 Mælitækið HLQ hefur hlotið góðar viðtökur víða um heim og hefur verið þýtt á nokkur tungumál og 

aðlagað að mismunandi samfélögum. Það hefur meðal annars verið notað í Þýskalandi, Danmörku og 

Slóvakíu (Kolarcik o.fl., 2017; Maindal o.fl., 2016; Nolte o.fl., 2017). Í Þýskalandi var mælitækið þýtt og 

staðfært að menningunni, og forprófað. Upplýsingum var safnað frá 1.058 langveikum einstaklingum. 

Vel tókst til þar sem niðurstöður forprófunarinnar sýndu að Cronbach’s alpha var hærra en 0,77, og 

telst áreiðanleiki því góður. Réttmætið var einnig mælt og gáfu niðurstöður til kynna að mælitækið er 

sterkt, og því sé hægt að notast áfram við mælitækið í þýskumælandi löndum (Nolte o.fl., 2017). 

Mælitækið hefur einnig verið þýtt og aðlagað í Danmörku og sýndi sú forprófun einnig að vel tókst til, 

líkt og í Þýskalandi. Þó var hún heldur minni í sniðum en sú þýska, en 496 manns tóku þátt í þessari 

forprófun. Forprófunin átti sér stað á heilsugæslum, vinnustöðum og annarsstaðar í samfélaginu. Bæði 

nemar í heilbrigðisvísindum og heilbrigðisstarfsfólk sáu um að safna upplýsingum (Maindal o.fl., 2016).  

2.8.4 Health Literacy Europe  
Mælitækið Health Literacy Europe (HLS-EU) var þróað sem samstarfsverkefni átta Evrópulanda á 

árunum 2009-2012, með það að markmiði að skoða heilsulæsi íbúa í Evrópu og fá þar með fá fyrstu 

tölur um heilsulæsi þeirra, þannig að hægt sé að finna leiðir til þess stuðla að ábyrgð einstaklinga 

gagnvart eigin heilsu (Health Literacy Europe, e.d). Mælitækið var þýtt af ensku yfir á tungumál þeirra 

landa sem tóku þátt í rannsókninni, en þau voru Austurríki, Búlgaría, Þýskaland, Grikkland, Írland, 

Holland, Pólland og Spánn. Mælitækið kemur inná alla þá þætti sem einstaklingar þurfa að huga að í 

daglegu lífi sínu til þess að sinna heilsu sinni og gefur því skýra og heildræna mynd af heilsulæsi 

einstaklingsins. Hönnun mælitækisins er unnin út frá þessu og byggir á þremur þáttum, en þeir eru: 

heilbrigðisþjónusta, sjúkdómsvarnir og heilsuefling. Heilbrigðisþjónusta vísar til getunnar til þess að 

nálgast upplýsingar um heilsufarsvandamál, skilja þær, túlka og meta upplýsingarnar til þess að geta 
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tekið upplýsta ákvörðun um heilsufarsvandamál í samræmi við heilbrigðisráðgjöf. Með 

sjúkdómsvörnum er átt við getuna til að nálgast upplýsingar um áhættuþætti, skilja upplýsingarnar, 

túlka þær og meta til þess að taka upplýsta ákvörðun. Heilsuefling vísar til getunnar til að endurmeta 

kunnáttu sína um áhrifaþætti heilsu út frá nærumhverfi, túlka þær, meta og taka upplýsta ákvörðun. 

Þrjár útgáfur eru til af mælitækinu, en þær eru HLS-EU Q86, sem er ítarlegasta útgáfan og hefur 

hentað vel í rannsóknir en sú útgáfa inniheldur 86 spurningar, því næst er það HLS-EU Q47, sem 

inniheldur 47 spurningar og hentar einnig vel til rannsókna, og sú þriðja, HLS-EU Q16, er ætluð til 

skimunar hjá einstaklingum og inniheldur einungis 16 spurningar af þeim upphaflegu 86 (Sørensen 

o.fl., 2013).  

Þegar yfirborðsréttmæti (e. face validity) mælitækisins var kannað voru heilbrigðisstarfsfólk og 

nemar í heilbrigðisvísindum úr þremur samstarfsháskólum í Írlandi, Grikklandi og Hollandi fengnir til 

þess að meta hönnun, skýrleika og innihald þess. Það er gert til þess að kanna hvort að mælitækið sé 

að mæla það sem því er ætlað að mæla, en það er ein af þeim mælingum sem geta stutt við 

heildarréttmæti (Polit og Beck, 2006; Sørensen o.fl., 2013). Þátttakendur voru á aldrinum 22-64 ára, 

sjö karlmenn tóku þátt og tólf konur (Sørensen o.fl., 2013). Í framhaldi af því var mælitækið forprófað 

með því að framkvæma 100 samtöl í tveimur löndum, Englandi og Hollandi, eða 50 í hvoru landi. Til 

þess að tryggja jafna dreifingu á þátttakendum var tekið tillit til aldurs, kyns og menntunar, en í 

hópunum voru 43 karlmenn og 57 konur á aldrinum 15-81 árs. Fjórðungur þátttakenda (24%) hafði 

enga eða grunnmenntun, þriðjungur (34%) hafði menntun á framhaldsskólastigi, tíund (9%) hafði 

hlotið starfsþjálfun, og þriðjungur (32%) hafði háskólamenntun. Meirihluti þessa hóps var við vinnu og 

27% þeirra höfðu starfað á heilbrigðissviði. Það tók þátttakendur frá 25 til 90 mínútur að svara öllum 

spurningum mælitækisins. Takmarkanir forprófunarinnar eru aðallega þær að einungis 2-3 lönd tóku 

þátt í því að kanna yfirborðsréttmæti mælitækisins, en það hefði verið betra að öll löndin hefðu tekið 

þátt í því til þess að tryggja enn frekar réttmæti þess. Það var aftur á móti ekki hægt vegna fjárskorts. 

Eftir forprófun mældist áreiðanleiki mælitækisins viðunandi fyrir nýtt mælitæki. Eftir forprófun þurfti að 

lagfæra mælitækið með tilliti til þeirra athugasemda sem settar voru fram, en það var gert í því skyni 

að einfalda mælitækið, koma í veg fyrir endurtekningar, ásamt því að reyna að einfalda orðalagið 

(Sørensen o.fl., 2013).  

2.8.5 Health Literacy Europe í rannsóknum 
Fyrsta rannsóknin með mælitækinu HLS-EU (Q86) var framkvæmd árið 2011, og náði til átta landa í 

Evrópu, þau voru; Búlgaría, Holland, Þýskaland, Grikkland, Spánn, Pólland, Austurríki og Írland. 

Úrtakið taldi 1.000 manns í hverju landi, alls 8.000 manns. Þátttakendur voru valdir af handahófi í 

hverju landi fyrir sig. Viðtöl voru tekin við hvern og einn þátttakanda. Mælitækið var þýtt af ensku yfir á 

sex tungumál, en það voru búlgarska, hollenska, þýska, gríska, spænska og pólska (Sørensen o.fl., 

2015). Niðurstöður sýndu að heilt yfir voru 10% allra þátttakenda með ófullnægjandi heilsulæsi og 

47% með takmarkað heilsulæsi, þó misdreift á milli landa. Af þessum átta löndum kom Holland best út 

hvað varðar gott heilsulæsi og Búlgaría verst. Í Hollandi sýndu niðurstöðurnar að einungis 1,8% 

einstaklinganna mældust með ófullnægjandi heilsulæsi og 28,7% voru með takmarkað heilsulæsi. Í 

Búlgaríu mældust hinsvegar 26,9% einstaklinga með ófullnægjandi heilsulæsi og 62,1% með 
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takmarkað heilsulæsi. Það er því töluverður munur á heilsulæsi einstaklinga í þessum tveimur löndum 

en hann má mögulega rekja til mismunandi aðferða við gagnasöfun. Í Búlgaríu voru viðtölin 

framkvæmd handvirkt (e. paper-assisted personal interviews, PAPI) en með tölvum (e. computer-

assisted personal interviews, CAPI) í Hollandi. Viðtölin þar voru að auki fyrirfram skipulögð. 

Svarhlutfallið reyndist hærra í þeim löndum sem notuðust við PAPI aðferðina, en sú aðferð var notuð í 

Búlgaríu og á Írlandi. Niðurstöður sýndu jafnframt að í ákveðnum minnihlutahópum sé heilsulæsi 

einstaklinga verra samanborið við almenning, en þetta eru hópar fólks sem nota heilbrigðisþjónustu 

oft, eru með slæmt heilsufar, litla menntun, þeir sem eru illa staddir félags- og efnahagslega, þeir sem 

töldu sjálfa sig hafa ófullnægjandi heilsulæsi og aldraðir. Fjárhagur einstaklinga reyndist vera sterkasta 

tengingin við takmarkað heilsulæsi, þar á eftir komu félagsleg staða, menntun og aldur. Ekki var 

marktækur munur á milli kynja. Í heildina litið telst þetta vera stór rannsókn, þó telst til takmarkana að 

einungis 8 lönd af 27 löndum Evrópu tóku þátt. Úrtökin voru bundin við 1.000 manns í hverju landi og 

var svarhlutfallið mismunandi á milli landa. Enginn þátttakandi bjó utan Evrópusambandsins og munur 

var á gagnasöfnun þar sem notast var annarsvegar við tölvur og hins vegar við pappír. Með þessari 

rannsókn fengust fyrstu tölur um heilsulæsi í Evrópu, sem gerir okkur kleift að sjá mun á heilsulæsi á 

milli landanna átta (Sørensen o.fl., 2015). 

Rannsakendur í Þýskalandi hafa birt niðurstöður rannsóknarinnar í sínu landi. Úrtakið var 1.000, 

manns eins og áður hefur komið fram, og fengust svör frá 925 þátttakendum. Rannsóknin var 

framkvæmd með CAPI aðferðinni. Heilt yfir áttu 10,4% Þjóðverja í miklum erfiðleikum með að afla 

upplýsinga um heilbrigðisþjónustu, sjúkdómsvarnir og heilsueflingu, og 11,9% áttu í nokkrum 

erfiðleikum með þessa hluti. Fram kemur í rannsókninni að 9,6% Þjóðverja áttu í miklum erfiðleikum 

hvað varðar heilbrigðisþjónustu, en 14,4% áttu í einhverjum erfiðleikum með það. Það að nálgast 

upplýsingar um sjúkdómsvarnir reyndist mjög erfitt fyrir 4,8% og nokkuð erfitt fyrir 12% þátttakenda. 

Hvað varðar upplýsingar um heilsueflingu áttu 9,2% mjög erfitt með að afla þeirra, en um 8,6% nokkuð 

erfitt (Heide, Rademakers, Schipper, Droomers, Sørensen og Uiters, 2013). 

Mælitækið HLS-EU hefur verið notað til ýmissa annarra rannsókna á heilsulæsi, bæði í Evrópu og 

Asíu. Á Norðurlöndunum hefur það verið notað í rannsóknum í Svíþjóð og Noregi, en í báðum þessum 

löndum var notast við HLS-EU (Q16), þ.e. 16 spurninga útgáfu mælitækisins. Í Svíþjóð var verið að 

kanna heilsulæsi flóttamanna frá ýmsum löndum, eins og kom fram í kafla 2.5 um heilsulæsi og 

minnihlutahópa. Í Noregi var verið að kanna heilsulæsi innfluttra sómalískra kvenna. Niðurstöðurnar úr 

báðum þessum rannsóknum sýna sláandi tölur þess efnis að huga þarf betur að heilsulæsi þessara 

hópa, því þeir eiga erfitt með að skilja og notfæra sér heilbrigðisupplýsingar (Gele, Pettersen, Torheim 

og Kumar, 2016; Wångdahl, Lytsy, Mårtensson og Westerling, 2014).  

Í Ísrael var mælitækið HLS-EU (Q16) notað í þeim tilgangi að kanna samband á milli heilsulæsis, 

félagshegðunar, heilsuhegðunar og mati fólks á eigin heilsulæsi. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til 

þess að það væri samband á milli heilsulæsis og menntunar, innkomu, aldurs og hvort fólk væri í vinnu 

eða ekki. Engin tengsl voru á milli heilsulæsis, kyns og hjúskaparstöðu. Einnig sýndu niðurstöður að 

menntun og innkoma hafði ekki áhrif á sjálfsmetið heilsulæsi. Um 21% þátttakenda höfðu takmarkað 

heilsulæsi og 10% ófullnægjandi heilsulæsi (Levin-Zamir, Baron-Epel, Cohen og Elhayany, 2016).  
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Á Ítalíu var nýlega framkvæmd rannsókn með mælitækinu HLS-EU (Q86) í þeim tilgangi að kanna 

heilsulæsi Ítalíubúa, og bera þær niðurstöður saman við stóru rannsóknina sem framkvæmd var í 

Evrópu árið 2011. Úrtakið taldi 1.000 manns 18 ára og eldri. Niðurstöðurnar sýndu að lélegt heilsulæsi 

er alvarlegt vandamál á Ítalíu. Takmarkað heilsulæsi var mælanlegt hjá meira en helmingi Ítala, eða 

54,6%. Þeir sem mældust með takmarkað heilsulæsi notuðu oftar venjulega sjúkrahúsþjónustu, sem 

og neyðarþjónustu (Palumbo, Annarumma, Adinolfi, Musella og Piscopo, 2016). Samskonar rannsókn 

var gerð í Portúgal árið 2014, einnig til samanburðar við stóru rannsóknina. Úrtakið taldi 2.104 

einstaklinga og var rannsóknin framkvæmd með einstaklingsviðtölum. Niðurstöður voru svipaðar og í 

stóru rannsókninni, en 45,4% Portúgala teljast hafa takmarkað heilsulæsi. Minnihlutahópar komu 

einnig verr út í þessari rannsókn, en hún sýndi að aldraðir, sem og þeir sem höfðu litla menntun, höfðu 

verra heilsulæsi (Espanha og Ávila, 2016). 

Eftir þátttöku Þýskalands í stóru rannsókninni hefur mælitækið verið nýtt í tvær aðrar rannsóknir þar 

í landi. Sú fyrri var framkvæmd árið 2013 í austurhluta landsins með mælitækinu HLS-EU (Q16). 

Markmið hennar var að kanna heilsulæsi meðal aldraðra og greina mögulega áhrifaþætti heilsulæsis 

og áhrif á heilsufarsútkomu. Úrtakið var 1.107 manns á aldrinum 55-91 árs. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu tengingu á milli heilsulæsis, menntunar og því hvernig einstaklingarnir töldu 

eigin félagslega stöðu vera. Heilsulæsi var betra á meðal þeirra sem voru með hærri menntun og góða 

sjálfsmetna félagslega stöðu. Einnig var hægt að sjá tengingar á milli stöðu heilsulæsis og 

heilsufarsútkoma (Tiller, Herzog, Kluttig og Haerting, 2015). Síðari rannsóknin var framkvæmd árið 

2014 með mælitækinu HLS-EU (Q47), með það að markmiði að kanna heilsulæsi á milli mismunandi 

aldurshópa. Þátttakendurnir voru alls 2.000 talsins á aldrinum 15 ára og eldri. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýndu fram á að fjöldi einstaklinga með takmarkað heilsulæsi eykst með hækkandi aldri, 

og tengdist það einnig takmörkuðu virkni heilsulæsi, lélegri félagslegri stöðu og tíðri læknisþjónustu 

(Berens, Vogt, Messer, Hurrelmann og Schaeffer, 2016).  

Mælitækið hefur einnig verið nýtt í rannsóknir í Asíu. Í Japan var framkvæmd rannsókn árið 2013 

þar sem notast var við HLS-EU (Q47). Mælitækið var þýtt yfir á japönsku.  Þátttakendurnir töldu alls 

1.054 og voru á aldrinum 20-56 ára. Þeir svöruðu könnununni í gegnum internetið. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar voru svo bornar saman við stóru evrópsku rannsóknina. Í ljós kom að heilsulæsi 

Japana var almennt lægra en á meðal Evrópubúa, en Japanir áttu þó langerfiðast með að finna út úr 

því hvert þeir ættu að leita í veikindum sínum, þar sem ekki er nein heilbrigðisstofnun rekin af 

Japanska ríkinu, en 51,1% einstaklinganna áttu erfitt með það (Nakayama o.fl., 2015). Árin 2013 og 

2014 var framkvæmd rannsókn með HLS-EU (Q47) í sex löndum í Asíu, en þau voru: Víetnam, 

Taívan, Malasía, Kasakstan, Mjanamar og Indónesía. Mælitækið var þýtt yfir á viðeigandi tungumál. 

Úrtakið taldi rúmlega 10.000 manns, 15 ára og eldri. Rannsóknin var framkvæmd með 

einstaklingsviðtölum. Í niðurstöðunum mátti sjá sterka tengingu á milli menntunar og heilsulæsis, en 

þeir sem voru með hærri menntun voru með betra heilsulæsi (Duong o.fl., 2017).   
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3 Aðferðafræði 

3.1 Aðferð  
Til þess að tryggja það að mælitæki sem þýtt er af einu tungumáli yfir á annað sé áreiðanlegt og 

réttmætt þarf að vanda til verka við þýðingu þess, og fara eftir viðurkenndum aðferðum við ferlið, en 

það felst í frumþýðingu, bakþýðingu, forprófun og að loknum prófarkalestri (Brynja Örlygsdóttir og Erla 

Kolbrún Svavarsdóttir, 2005; MAPI Research Institute, 2004). Notast var við þessa aðferðafræði við 

þýðingu mælitækisins HLS-EU. Mælitækið HLS-EU var þýtt af ensku yfir á íslensku, en til þess að 

mælitækið geti nýst hér á landi þarf einnig að huga vel að því að aðlaga það að íslensku samfélagi. 

Gæta skal þess að ná fram réttri merkingu prófatriða í stað þess að beinþýða texta, án þess þó að 

merking upprunalega prófatriðisins tapist (Brynja Örlygsdóttir og Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2005). 

3.2 Þýðingarferli  
Einn af höfundum mælitækisins HLS-EU, og jafnframt verkefnastjóri stóru rannsóknarinnar sem 

framkvæmd var í Evrópu árið 2011, er Kristine Sørensen (Sørensen o.fl., 2015). Hún er stofnandi 

Alþjóðlegu Heilsulæsis Akademíunnar (e. Global Health Literacy Academy), en sú stofnun stuðlar 

meðal annars að bættu heilsulæsi einstaklinga og samfélaga á 21. öldinni (Global Health Literacy 

Academy, 2017). Kristine gaf leyfi fyrir notkun og þýðingu mælitækisins yfir á íslensku, með því skilyrði 

að fundað yrði með henni á Skype eftir að frumþýðingu og bakþýðingu væri lokið, og einnig að vísað 

væri í viðeigandi heimildir við notkun mælitækisins.  

Frummál mælitækisins HLS-EU er enska og við frumþýðingu var því þýtt af ensku yfir á íslensku, 

annars vegar af nemendum og hins vegar af leiðbeinanda verkefnisins. Eftir að því var lokið hittist 

hópurinn tvisvar til þess að komast að sameiginlegum skilningi um þau atriði þar sem þýðingunum bar 

ekki saman. Við samanburð var misræmi skipt í eftirfarandi tvo flokka: 1) sama merking en 

mismunandi orðalag og 2) eitt orð, en mismunandi merking. Í fyrri flokkinn féllu alls 32 atriði. Sem 

dæmi má nefna spurningu Q1:1 that concern you var þýtt annars vegar sem sem þú hefur áhyggjur af 

og hins vegar sem sem valda þér áhyggjum. Hópurinn sammæltist um að nota þýðinguna sem þú 

hefur áhyggjur af þar sem sú þýðing náði betur merkingu upprunalegu spurningarinnar. Í flokki tvö var 

mismunandi merking í þremur spurningum. Sem dæmi má nefna spurninguna Q1:38 information on 

food packaging sem annars vegar var þýtt sem innihaldslýsing og hins vegar upplýsingar. Eftir 

umræðu var niðurstaðan að orðið innihaldslýsing næði betur upprunalegri merkingu og væri það orð 

sem notað væri í almennu máli um fyrirbærið. 

Eftir að hópurinn hafði komist að samkomulagi um fyrstu drög að mælitækinu (frumþýðing), var 

heilbrigðismenntaður einstaklingur með mjög góða enskukunnáttu fenginn til þess að bakþýða 

mælitækið aftur yfir á ensku, án þess þó að hann fengi að sjá frumútgáfu þess (Brynja Örlygsdóttir og 

Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2005). Hópurinn bar síðan bakþýðinguna kerfisbundið saman við 

frumútgáfu mælitækisins. Þó svo að einstaka orð hafi verið þýdd á annan hátt þá hélt merking 

spurninganna sér í öllum tilfellum. Ekki nægir þó að láta einungis bakþýða mælitæki, heldur er 

nauðsynlegt að forprófa það og athuga hvort þýðing samræmist málvenjum og að innihald 

mælitækisins skili sér (Geisinger, 1994). Hópurinn fundaði með Kristine í gegnum Skype og fékk þar 
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svör við spurningum sem vöknuðu við frum- og bakþýðingu mælitækisins. Einnig fékk hópurinn leyfi til 

breytinga á þeim atriðum sem hann taldi þurfa að breyta, t.d. því að bæta hjúkrunarfræðingum inn í 

nokkrar spurningar og bæta inn fleiri tóbakstegundum sem algengar eru hér á landi sem 

svarmöguleikum í spurningu um tóbaksnotkun.  

3.3 Forprófun  
Notast var við þægindaúrtak við forprófun, en það er þegar þátttakendur eru fengnir með 

aðgengilegum hætti í úrtakið (Polit og Beck, 2006). Úrtakið innihélt tíu fullorðna einstaklinga á 

aldrinum 20-74 ára, en nauðsynlegt er að velja úrtak fyrir forprófun sem mun endurspegla þýðið sem 

mælitækinu er ætlað að höfða til (Geisinger, 1994). Þátttakendur fengu að ráða fundarstað og tíma 

viðtalsins, og voru þau framkvæmd á einkaheimilum, kaffihúsi eða á vinnustöðum. Tveir 

þátttakendanna eru hjúkrunarfræðingar, annar starfar við lífsstílsráðgjöf á heilsugæslu og hinn á 

móttöku fyrir sykursjúka á Landspítala. Hinir átta þátttakendurnir voru með mismunandi menntun að 

baki, allt frá grunnskólamenntun til náms á meistarastigi. Konur voru 60% þátttakenda og 40% voru 

karlmenn. Tveir þátttakendur (20%) höfðu grunnmenntun, þrír þátttakenda (30%) höfðu menntun á 

framhaldsskólastigi og höfðu fimm þátttakendur (50%) menntun á háskólastigi. Viðtölin voru í formi 

ígrundaðra spurninga sem gerir höfundum kleift að kanna hvort mælitækið sé skiljanlegt. Ígrundaðar 

spurningar lýsa sér þannig að spurningarnar eru lagðar fyrir einstaklingana og þeir beðnir um að svara 

þeim með sjálfum sér og láta vita ef þeir gátu það ekki, eða ef orðalag eða innihald spurninganna var 

óljóst. Ástæðan fyrir því að notast var við þessa aðferð er sú að nauðsynlegt er að tryggja að 

spurningarnar skiljist þann hátt sem þeim er ætlað (Sólrún Óladóttir og Guðrún Pálmadóttir, 2013; Polit 

og Beck, 2006). Allar athugasemdir einstaklinganna voru skráðar niður og farið var yfir mælitækið að 

nýju með tilliti til þeirra (Geisinger, 1994). 
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4 Niðurstöður 
Mælitækið var lagt fyrir tíu manns á aldrinum 20-74 ára sem gáfu ábendingar og settu fram 

athugasemdir við það sem betur mætti fara. Við þessa forprófun komu upp athugasemdir frá 

þátttakendum, annars vegar um orðalag og hins vegar um innihald spurninga. Athugasemdir varðandi 

orðalag, þ.e. sama merking en mismunandi orðalag voru alls 49 talsins við 35 spurningum af 86 í 

heildina (40,7%). Þar af fengu 29 spurningar (82,9%) athugasemd frá einum þátttakanda, fjórar 

(11,4%) spurningar sem fengu athugasemdir frá þremur þátttakendum og tvær spurningar (5,7%) 

fengu athugasemdir frá fjórum þátttakendum. Hins vegar voru athugasemdir um innihald spurninga 7 

(8,1%) talsins. Sem dæmi um það má nefna spurningu Q8 þar sem spurt er um reykingar. Þar var 

tekinn út valmöguleikinn um ,,sígarettur framleiddar í verksmiðjum” sem var bein þýðing á upprunalega 

mælitækinu og þess í stað það varð orðið ,,sígarettur” fyrir valinu þar sem það á betur við um íslenskt 

samfélag. 

 Af þeim 29 spurningum sem fengu athugasemd um orðalag voru gerðar breytingar á 13 

(44,8%), þ.e. spurningu Q1 liðir nr; 3, 5, 7, 8, 12, 15, 17, 20, 23, 28, 30, 31, 33, 36, 40, 41, 46,og 

spurningum Q3, Q9, Q10, Q12, Q13, Q16, Q17, Q19, D6, D9, D12. D14. Sjá dæmi um þrjár af 

þessum breytingum sem voru gerðar í töflu 1.  

Tafla 1. Dæmi um spurningar sem fengu eina athugasemd 

Eftir frum- og bakþýðingu: Eftir forprófun: Upprunaleg orð: 

Q1:33 
,,Finna út hvaða atferli er gott 
fyrir andlega líðan / 
geðheilbrigði þitt?“  

 
,,Finna út hvaða atferli er gott 
fyrir geðheilbrigði þitt?“ 

 
Mental well-being. 

Q10 
,,Hversu oft á sl. 12 mánuðum 
hefur þú drukkið 5 eða fleiri 
drykki við sama tilefni ?“ 

 
,,Hversu oft á sl. 12 mánuðum 
hefur þú drukkið 5 eða fleiri 
áfenga drykki við sama tilefni?“ 

 
Drinks. 

Q17 
,,Hversu margar kaloríur (kcal) 
borðar þú ef þú borðar allt 
innihaldið?“  

 
,,Hversu margar hitaeiningar 
(kcal) borðar þú ef þú borðar allt 
innihaldið ?“ 

 
Calories. 
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Hinsvegar voru alls fjórar spurningar (spurningar: Q1: 13, 18, 34, 42) sem fengu þrjár athugasemdir 

varðandi orðalag (sjá töflu 2) frá sitt hvorum þátttakandanum. Í spurningu Q1.18 (sjá töflu 2) var tekin 

ákvörðun um að notast einungis við orðið „geðheilbrigði“, í stað þess að halda ,,geðheilbrigði/andleg 

vanlíðan”. Spurning Q1.34 (sjá töflu 2) hélst óbreytt þar sem ekki var talin þörf á að breyta 

setningunni. Spurning Q1.42 (sjá töflu 2) var ekki skýr og skildist ekki nægilega vel eftir frumþýðingu. 

og var því talið nauðsynlegt að breyta henni. 

 

Tafla 2. Dæmi um atriði sem fengu þrjár athugasemdir 

Spurning eftir frum- og 
bakþýðinu: 

Athugasemdir viðmælenda: Lokaútgáfa spurningar: 

Q1:13 
,,Á skalanum mjög auðvelt til 
mjög erfitt, hversu auðvelt telur 
þú það vera að nota upplýsingar 
sem læknirinn gaf þér til að taka 
ákvörðun um veikindi þín ?“ 

 
Nr. 1: Á ,,gaf þér“ ekki að vera 
,,gefur þér?“ 
Nr.2: Óljós meining. 
Nr.3: Tekur maður ekki 
ákvörðun frekar um ,,meðferð“ 
heldur en ,,veikindi ?“ 

 
,,Á skalnum mjög auðvelt til 
mjög erfitt, hversu auðvelt telur 
þú það vera að nota upplýsingar 
sem læknirinn gefur þér til að 
taka ákvörðun um veikindi þín ?“ 

Q1:18 
,,Á skalanum mjög auðvelt til 
mjög erfitt, hversu auðvelt telur 
þú það vera að finna 
upplýsingar um það hvernig er 
best að hafa stjórn á 
geðheilbrigði/andlegri vanlíðan, 
eins og streitu eða þunglyndi?“ 

 
Nr. 1 og 2: Voru um óskýrt 
orðalag. 
Nr.3: Skrýtið að segja ,,að hafa 
stjórn á geðheilbrigði/andlegri 
líðan“. 

 
,,Á skalanum mjög auðvelt til 
mjög erfitt, hversu auðvelt telur 
þú það vera að finna 
upplýsingar um það hvernig er 
best að hafa stjórn á 
geðheilbrigði, eins og streitu eða 
þunglyndi?“  

Q1:34 
,,Á skalanum mjög auðvelt til 
mjög erfitt, hversu auðvelt telur 
þú það vera að finna 
upplýsingar um það hvernig 
hverfið þitt getur stuðlað að 
betra heilbrigði?“ 

 
Allar þrjár athugasemdirnar voru 
um ,,hverfi“, og hvort það ætti 
að vera ,,umhverfi“ í stað 
,,hverfis“. 

 
,,Á skalanum mjög auðvelt til 
mjög erfitt, hversu auðvelt telur 
þú það vera að finna 
upplýsingar um það hvernig 
hverfið þitt getur stuðlað að 
betra heilbrigði?“ 

Q1:42 
,,Á skalanum mjög auðvelt til 
mjög erfitt, hversu auðvelt telur 
þú það vera að meta hvernig 
ástand húsnæðis getur hjálpað 
þér að vera heilbrigð/ur?“ 

 
Allar þrjár athugasemdir voru 
um óskýrt orðalag.  

 
,,Á skalanum mjög auðvelt til 
mjög erfitt, hverus auðvelt telur 
þú það vera að meta hvernig 
ástand húsnæðis getur hjálpað 
þér að viðhalda heilbrigði?“  

 

 
Tvær spurningar (Q1: 21 og 24) fengu fjórar athugasemdir frá fjórum (40%) þátttakendum. 

Athugasemdir varðandi þessar tvær spurningar snéru allar að orðalaginu „viðvörunarmerki heilbrigðis“ 

sem var upprunalega þýðingin á „health warnings“. Talið var nauðsynlegt að breyta þessum 

spurningum til þess að þær myndu skiljast á réttan hátt, og jafnframt láta þær falla betur að íslensku 

máli. Endanlega útgáfu þeirra spurninga sem fengu fjórar athugasemdir má sjá í töflu 3. 
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Tafla 3.  Spurningar sem fengu fjórar athugasemdir 

Spurning eftir frum- og 
bakþýðinu: 

Athugasemdir viðmælenda: Lokaútgáfa spurningar: 

Q1:21 
,,Á skalanum mjög auðvelt til 
mjög erfitt, hversu auðvelt telur 
þú það vera að skilja 
viðvörunarmerki á heilbrigði 
vegna atferlis eins og reykinga, 
hreyfingarleysis eða of mikillar 
áfengisdrykkju?“ 

 
Allar athugasemdir um skrýtið 
orðalag / óskiljanleg setning 

 
,,Á skalanum mjög auðvelt til 
mjög erfitt, hversu auðvelt telur 
þú það vera að skilja alvarleika 
atferlis á heilbrigði eins og 
reykinga, hreyfingarleysi eða of 
mikillar áfengisdrykkju?“ 

Q1:24 
,,Á skalanum mjög auðvelt til 
mjög erfitt, hversu auðvelt telur 
þú það vera að meta hversu 
áreiðanleg viðvörunarmerki 
heilbrigðis eru, eins og 
reykingar, hreyfingarleysi og of 
mikil áfengisdrykkja?“ 

 
Allar athugasemdir um skrýtið 
orðalag / óskiljanleg setning 

 
,,Á skalanum mjög auðvelt til 
mjög erfitt, hversu auðvelt telur 
þú það vera að meta hversu 
áreiðanlegt atferli hefur á 
heilbrigði, eins og reykingar, 
hreyfingarleysi og of mikil 
áfengisdrykkja?“ 

 

Viðmælendur töldu aðspurðir (sjá fylgiskjal) að það tæki 10-40 mínútur að svara spurningum 

mælitækisins. Átta þátttakendur (80%) töldu að fólki fyndist einfalt að svara spurningum mælitækisins, 

og tveir þátttakendur (20%) töldu að fólki fyndist það vera mjög einfalt. Einn þátttakandi taldi að 

heiðarlegri svör fengjust ef fólk fengi að svara spurningunum sjálft. Allir þátttakendur töldu að fólk 

myndi skilja allar spurningar mælitækisins. Aðeins einn þáttakandi (10%) benti á að það gæti gengið 

nærri fólki að þurfa svara spurningum um lifnaðarhætti sína og tekjur. Enginn þátttakandi hafði aðrar 

athugasemdir við mælitækið. 
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5 Umræða 
Hugtakið heilsulæsi (e.health literacy) er frekar nýtt í fræðunum en það var ekki fyrr en í kringum árið 

1990 sem það fór að birtast í rannsóknum. Á Íslandi hafa einungis verið skrifaðar þrjár greinar um 

hugtakið (Ágústa Pálsdóttir, 2014 og 2016; Sigrún Gunnarsdóttir, 2010), og ein rannsókn sem unnið 

var úr í tveimur hlutum, en í henni voru kannaðar hindranir í tengslum við upplýsingar um heilsu og 

lífsstíl (Ágústa Pálsdóttir, 2014 og 2016). Hins vegar hefur engin rannsókn verið gerð á heilsulæsi 

Íslendinga sem þjóðar. Þó er meiri þörf á því nú en áður þar sem lífsstílssjúkdómar eru að verða 

algengari, en algengustu lífsstílssjúkdómarnir eru sykursýki tegund 2, ofþyngd, offita, 

stoðkerfisvandamál og öndunarfærasjúkdómar (Anandacoomarasamy, Caterson, Sambrook, Fransen 

og March, 2007; Barnes, 2012; Jón Óskar Guðlaugsson, Kristján Þór Magnússon og Stefán Hrafn 

Jónsson, 2012; Lýðheilsustöð, e.d.; Margrét Valdimarsdóttir o.fl., 2009; Matthiessen o.fl., 2017; 

Schuckit, 2009; Stämpfli og Anderson, 2009; WHO, 2016). 

Tilgangur þessa verkefnis var að þýða og staðfæra mælitækið HLS-EU (Q86). Styrkleikar 

mælitækisins felast í því hve ítarlegt og nákvæmt það er. Einnig nær það yfir öll svið heilbrigðis 

einstaklingsins og hentar því vel til rannsókna. Mælitækið hefur nýlega verið notað í stórri rannsókn í 

Evrópu, og yrði því fróðlegt að bera saman niðurstöður Íslendinga við aðrar þjóðir í Evrópu. Með því 

að skoða heilsulæsi þjóðarinnar með mælitæki líkt og HLS-EU (Q86) er raunverulega hægt að sjá hvar 

vandamálin liggja og nýta niðurstöðurnar til þess að styrkja stoðir heilbrigðiskerfisins frá réttum grunni, 

m.a. með því að taka pólitískar ákvarðanir, ákvarða viðfangsefni forvarnarfræðslu og ákvarða 

stefnumótun í mennta- og heilbrigðikerfi, ásamt því að finna þá minnihlutahópa sem þurfa á stuðningi 

að halda í þessum efnum. Með því að vinna frá rótum vandans er líklegt að sparnaður myndist innan 

heilbrigðiskerfisins og hjá einstaklingunum sjálfum, ásamt því að líðan og heilsa einstaklinganna ætti 

að batna. Sýnt hefur verið fram á að þeir sem eru með takmarkað heilsulæsi nota oftar venjulega 

sjúkrahúsþjónustu, sem og neyðarþjónustu (Palumbo, Annarumma, Adinolfi, Musella og Piscopo, 

2016). Niðurstöður sem þessar hafa ekki komið fram um heilbrigðisástand þjóðarinnar í heild sinni, en 

rannsóknarniðurstöður úr Evrópu sýna að heilbrigðisástand þjóða er oftast í beinum tengslum við 

stöðu hennar á heilsulæsi (Health Literacy Europe, e.d.).  

Vel tókst til við frumþýðingu, bakþýðingu og staðfæringu mælitækisins HLS-EU (Q86) af ensku yfir 

á íslensku. Sem dæmi um spurningar sem vöknuðu við vinnu verkefnisins má nefna spurningu Q8 um 

neyslu tóbaksvara. Spurt var: „Notar þú eftirtaldar tóbaksvörur daglega, stöku sinnum eða á hverjum 

degi, eða alls ekki?“, valmöguleikar við spurninguna eru: „sígarettur framleiddar í verksmiðjum“ og 

„handvafðar sígarettur“. Hins vegar var ekki spurt um neyslu á rafsígarettum, munntóbaki og neftóbaki, 

sem er algeng hér á landi (Rafn M. Jónsson, Viðar Jensson og Sveinbjörn Kristjánsson, 2017). Eftir 

fjarfund með Kristine Sørensen, stofnanda Alþjóðlegu heilsulæsis akademíunnar (e. Global Health 

Literacy Academy), einum af höfundum upprunalegu útgáfu mælitækisins, var ákveðið að bæta inn 

möguleikunum um rafsígarettur, munntóbak, neftóbak, vindla og pípu. Einnig var möguleikinn um 

verksmiðjuframleiðslu og handvafðar sígarettur fjarlægður, þar sem hann var ekki talinn skipta máli í 

stóra samhenginu. Miklar og langar umræður sköpuðust um þýðingu á ensku orðunum „mental health 

problems“, þ.e. um það hvort íslenska þýðingin ætti að vera „geðheilbrigði“ eða „andleg vanlíðan“, 



28 

aðallega vegna þess að orðin „streita“ og „þunglyndi“ komu einnig fram í sömu spurningu, og veltu 

höfundar fyrir sér hvort að streita og þunglyndi féllu í sama flokkinn. Vegna þess að þunglyndi er 

sjúkdómsgreining á meðan streita er einkenni sem flestir finna einhvern tímann fyrir, án þess að þurfa 

að leita sér læknishjálpar (WHO, 2017). Orðið „geðheilbrigði“ varð þó að lokum fyrir valinu vegna þess 

að það hugtak nær yfir vel yfir hverskyns andlega líðan.  

Við forprófun mælitækisins voru tekin viðtöl við tíu manns, þar sem yfirborðsréttmæti (e. face 

validity) var kannað. Fengust við þessa forprófun bæði athugasemdir varðandi innihald og orðalag 

spurninganna.Tekið var tillit til athugasemda við gerð lokaútgáfu mælitækisins. 

Næsta skref við vinnslu mælitækisins er að forprófa það til að mæla áreiðanleika og réttmæti 

íslensku þýðingarinnar. Úrtakið ætti helst að innihalda einstaklinga á aldrinum 18-67 ára sem valdir 

eru handahófskennt úr þjóðskrá. Möguleiki er á að útbúa styttri útgáfur mælitækisins með því að taka 

saman þær 47 eða 16 spurningar sem notaðar eru í þeim mælitækjum (Q47 og Q16), en þær 

spurningar eru hluti af stóra mælitækinu (Q86) (Sørensen o.fl., 2015). Einnig væri hægt að 

framkvæma minni rannsóknir á litlum hópum, líkt og hefur verið gert í Svíþjóð og Noregi á 

innflytjendum (Gele, Pettersen, Torheim og Kumar, 2016; Wångdahl, Lytsy, Mårtensson og 

Westerling, 2014).  

Mælitækið er full ítarlegt og langt fyrir notkun á klínískum vettvangi en styttri útgáfa mælitækisins 

getur nýst til skimunar (HLS-EU Q16) á lífsstílsmóttökum, til dæmis á heilsugæslum til þess að veita 

góða og árangursríka þjónustu sem sé samfelld og heildræn (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, 

e.d.). Hjúkrunarfræðingar sem starfa á heilsugæslustöðvum landsins sinna hjúkrun, heilsuvernd og 

forvörnum, og eru því í kjöraðstöðu til þess að skima fyrir heilsulæsi skjólstæðinga sinna (Lög um 

heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007). Með forvörnum og fræðslu til einstaklinga er hægt að bæta heilsu 

þeirra og draga markvisst úr alvarleika þess að vera með lélegt heilsulæsi, sama hvort vandamálin 

væru líkamleg, andleg eða félagsleg. 
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Ályktanir  

Mikilvægt er að rannsaka heilsulæsi (e. health literacy) Íslendinga til þess að sjá hvernig staðan er hér 

á landi og koma til móts við aukna tíðni ýmissa sjúkdóma. Einstaklingar bera ábyrgð á eigin heilsu og 

til þess að viðhalda henni og efla þarf einstaklingurinn að búa yfir góðu heilsulæsi. Svo virðist sem að 

hugtakið heilsulæsi hafi ekki náð að ryðja sér almennilega til rúms hér á landi á meðal almennings. Við 

forprófun mælitækisins var athyglisvert að þeir þátttakendur sem ekki voru menntaðir á heilbrigðissviði 

höfðu ekki heyrt hugtaksins getið, og vissu ekki hvað það þýddi. Því telja höfundar hugtakið allt of lítið 

þekkt, enn sem komið er, þrátt fyrir mikilvægi þess. Ef samskonar rannsókn yrði framkvæmd hér á 

landi og gerð var í Evrópu árið 2011 yrði það mögulega til þess að hugtakið yrði kunnugt almenningi. 

Við vinnu þessa verkefnis hefur áhugi höfunda á heilsulæsi aukist til muna, og þykir enn mikilvægara 

en áður að nýta mælitækið HLS-EU til rannsókna hér á landi, svo hægt sé að skoða heilsulæsi 

þjóðarinnar í heild sinni og vinna með þær niðurstöður. Til þess þarf þó að forprófa mælitækið og 

vonum við að þetta verkefni sé byrjun á frekari notkun mælitækisins HLS-EU. Til þess nálgast nánari 

upplýsingar um þýdda mælitækið bendum við á að hafa samband við leiðbeinanda verkefnisins, 

Brynju Örlygsdóttir, í gegnum tölvupóstfangið: brynjaor@hi.is 
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Fylgiskjal 

 

Spurningar sem þátttakendur voru spurðir eftir forprófun:  
 

1. „Hvað telur þú að það muni taka langan tíma að svara spurningunum?“  

2.  „Hvernig telur þú að fólki finnast að svara þessum lista?“ 

 „Mjög erfitt, erfitt, hvorki erfitt né einfalt, einfalt, mjög einfalt, eða er eitthvað sem þú vilt bæta 

 við?“ 

3. „Telur þú að fólk muni skilja allar spurningarnar?“  

 „Ef ekki, hvaða spurningar eru það?“  

4. „Finnst þér spurningarnar: Flóknar, ganga of nærri einkalífi, óviðeigandi, annað?“ 

5. „Hefur þú aðrar athugasemdir við þennan spurningalista?“ 

 


