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SUNDHEDSKOMPETENCE – HEALTH LITERACY

WHO har identificeret sundhedskompetence (health 
literacy) som et væsentligt og lighedsskabende fokus-

område for fremtidens sundhedsfremmende indsatser(1). 
Sundhedskompetence er en dynamisk egenskab og et potentielt 

effektivt og konkret mål og middel i indsatser mod ulighed i sund-
hed. Indsatser kan foregå på tværs af sundhedssystemet samt i de 
øvrige sektorer, der har betydning for sundhed og trivsel, herun-
der uddannelses-, social- og beskæftigelsessektoren(2-4). 

Sundhedskompetence er kombinationen af de personlige kom-
petencer og ressourcer, der i en given situation behøves, for at 
mennesker kan tilgå, forstå, evaluere og bruge information og til-

bud til at tage beslutninger om sundhed. Begrebet inkluderer ev-
nen til at kommunikere, holde fast i og handle på disse beslutnin-
ger(4).  

Det handler altså om evnen til at forstå sundhedsbudskaber 
(mundtligt, skriftligt og digitalt), evnen til at interagere med sund-
hedspersonale og digitale løsninger, og evnen til at navigere i 
sundhedsvæsenet og andre sundhedstilbud.

Mange internationale studier peger på en sammenhæng mel-
lem sundhedskompetence og en række sundhedsudfald(5). Flere 
danske studier er i tråd med den internationale litteratur. De pe-
ger på, at begrænset sundhedskompetence i den generelle be-

folkning eller specifikke sygdomsgrupper hænger sammen med 
dårligere fysisk og mental sundhed og uhensigtsmæssige sund-
hedsvaner(6-9).  

Danske studier viser også, at sundhedskompetence er en del af 
forklaringen på sammenhængen mellem sociale sundhedsdeter-
minanter (for eksempel uddannelse) og sundhed(10,11). 

Sundhedskompetence spiller en væsentlig rolle inden for fore-
byggelse og behandling af diabetes. Et internationalt review(12) fra 
2014 konkluderede, at lav sundhedskompetence hænger tæt sam-
men med utilstrækkelig viden om diabetes. Sundhedskompetence 
hænger også sammen med sundhedseffekter, herunder egen-
omsorg og glykæmisk kontrol. Dette bekræftes i en oversigt over 
reviews fra 2018(13). 

Se faktaboks om kronisk sygdom side 36.

REDUCER SOCIAL ULIGHED 
Det er veletableret, at social ulighed har betydning for sund-
hed og sygelighed, også inden for diabetes(15). 

På sundhedspolitisk niveau italesættes problematikken lø-
bende. I realiteten skal forklaringerne ofte findes i en bredere 

Sundhedskompetence spiller en væsentlig rolle for forebyggelse og behandling af diabe-
tes. Borgernes sundhedskompetence er udfordret af kompleks sundhedsinformation 
og behandling. Det er vigtigt, at sundhedsvæsenet imødekommer borgernes individu-
elle behov med udgangspunkt i den enkeltes sundhedskompetence. 
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kontekst, som går forud for kontakten med sundhedsvæsnet. 
Netop derfor er det nødvendigt med sundhedsfremmende ini-
tiativer med fokus på alle faser i livet, hvis uligheden skal re-
duceres(16). 

På en række områder inden for sundhedsfremme (se figur 1) 
kan fokus på sundhedskompetence indgå som et konkret re-
spons på politiske, samfundsmæssige, organisatoriske eller 
individuelle behov. På samme måde kan sundhedskompeten-
ce agere løftestang for udnyttelsen af sundhedsfremmende 
ressourcer i forskellige arenaer. 

Borgernes sundhedskompetence kan øges ved viden, infor-
mation og uddannelse. Men lige så vigtigt er det, at sundheds-
væsenet er imødekommende over for individuelle behov. Der 
skal tages udgangspunkt i den enkeltes sundhedskompetence 
og fokuseres på sundhedsprofessionelles kommunikation og 
evne til behovsidentifikation og på tilrettelæggelsen af ydelser 
i den enkelte organisation (hospital, praksis, kommunal en-
hed etc.)(17). 

Målet er at gøre komplekse sundhedsbudskaber, navigation 
i sundhedsvæsenet, kommunikation med sundhedsprofessio-

n Forebyggelse og behandling af diabetes og anden kronisk sygdom er 
kompleks og påvirker mange sider af hverdagslivet hos den enkelte. Det 
kan være svært for borgerne at navigere i de mange anbefalinger, og det 
stiller store krav til deres sundhedskompetencer. Konsekvensen kan 
være unødig social ulighed i fordelingen af sundhed og livskvalitet. Hvis 
sundhedsvæsenet skal tage afsæt i den enkeltes behov stiller det store 

krav til sundhedsprofessionelles kommunikative evner, de tilgængelige 
ressourcer og ydelsernes fleksibilitet. Mange aktører skal involveres, 
hvis adgang og udgang af sundhedsvæsenet skal gøres mere lige. 
Sundhedskompetence er et godt bud på et fælles mål og middel for 
integrerede indsatser i forebyggelsen af ulighed blandt mennesker
med diabetes.

Figur 1 viser 
overordnet de sundheds-
fremmende faktorer, der 
kan påvirke fordelingen af 
sundhed og velvære – for 
eksempel inden for diabetes-
omsorgen. Faktorernes 
betydning afhænger af, hvordan vi 
identificerer og imødekommer 
befolkningens sundheds-
kompetence på tværs af de sundhedsfremmende 
arenaer og organisatoriske niveauer.
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nelle og egenomsorg simplere og bedre tilpasset den enkeltes 
muligheder og ressourcer. 

Diabetesforebyggelse og -behandling er i dette perspektiv 
ikke kun et anliggende for sundhedsvæsenet. Ansvaret for at 
gøre det nemt for befolkningen at handle på sundhedsbudska-
ber, påhviler i lige så høj grad de øvrige offentlige institutio-
ner, nærmiljøerne/lokalsamfund, fritidstilbud, arbejdsplad-
serne og detailhandlen. På samme måde er det også et ansvar  
for det strategiske, politiske niveau lokalt og nationalt.

Dele af artiklen har været bragt i Best Practice august 2019. n 
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DIABETES OG  
SUNDHEDSKOMPETENCE
n En omfattende undersøgelse af godt 29.000 borgere fra Region 
Midtjylland viste i 2016, at personer med kroniske tilstande som 
diabetes og hjerte-kar-sygdom, sammenlignet med den generelle 
befolkning, har væsentlig flere vanskeligheder med at forstå 
sundhedsinformation og gå i dialog med sundhedspersonale(9). 

Et stort dansk studie blandt 1.400 personer med type 1-diabetes 
viste også, at høj sundhedskompetence er tæt associeret med lav 
HbA1c uafhængigt af uddannelsesmæssig baggrund(14). 

Når det gælder diabetesforebyggelse, er der god evidens for 
betydningen af sundhedskompetence. I et dansk studie af 1.685 
diabetespatienter sås en tre gange større sandsynlighed for at være 
inaktiv og for at have usunde madvaner, hvis man samtidig havde 
svært ved at forstå sundhedsinformation eller gå i dialog med  
sundhedsprofessionelle(7). 
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#   Hurtigere indledende absorption af Fiasp® (efter 4 min) sammenlignet med NovoRapid® (efter 9 min).1-3 
‡ Fiasp® kan administreres ind til 2 minutter inden et måltid og op til 20 minutter efter måltidet er begyndt.1

Indikation Fiasp®: Behandling af diabetes mellitus hos voksne, unge og børn fra 1 år og opefter.1

Indikation NovoRapid®: Behandling af diabetes mellitus hos voksne, unge og børn fra 1 år og opefter.4

KAN BØRN MED DIABETES HAVE SVÆRT VED 
AT HOLDE STYR PÅ, HVAD, HVOR MEGET 
OG HVORNÅR DE VIL SPISE?
Nu er Fiasp® også godkendt til behandling af unge og børn  
med diabetes fra 1 år og opefter.1

Fleksibilitet i en aktiv hverdag
Sammenlignet med NovoRapid® absorberes Fiasp® 2 x hurtigere i kredsløbet.1-3#  
Det giver mulighed for fleksibel dosering‡, der kan gå hånd i hånd med et aktivt børneliv.
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