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Sammendrag 

n Hensikt: Medisinsk informasjon er lett tilgjengelig via internett, noe en stor del 
av den norske befolkningen benytter seg av. Denne studien undersøker hvordan 
personer over 20 år søker, vurderer og anvender internettbasert helseinformasjon. 
e-Health literacy er brukt som teoretisk perspektiv.  

n  Materiale og metode: norske data er hentet fra en komparativ internasjonal studie 
med mixed method design; to spørreskjema, og kvalitative intervju med 16 deltakere. 
Materialet er tematisk analysert. 

n  Funn: e-Health literacy omfatter digital orienteringskompetanse, vurderingskom-
petanse og handlingskompetanse. informantene scoret høyest på digital oriente-
ringskompetanse. scoren på vurderingskompetanse varierte med utdanningsnivå. De 
yngste, og lavest utdannede scoret lavest på vurderingskompetanse, mens utdan-
ning spilte mindre rolle for handlingskompetanse. Menn scoret lavere enn kvinner på 
alle parametere. internett ble brukt for å håndtere usikkerhet og informasjonsbehov, 
for å hjelpe andre, eller for sensitive tema. informantene kryss-sjekket informasjo-
nen, og stolte mest på nettsider med biomedisinsk kunnskap og med institusjonell 
tilknytning. De brukte informasjonen som supplement til annen helseinformasjon, og 
diskuterte den med venner, familie og helsevesen.

n Konklusjon: informantene hadde god digital orienteringskompetanse, men ulike 
forutsetninger for å tolke helseinformasjonen. Fysioterapeuter kan bistå pasientene 
med å tolke helseinformasjonen de finne på nettet, og kan benytte deres søkekom-
petanse og lærelyst som en resurs i arbeidet med å understøtte og mobilisere egne 
krefter. 

n Nøkkelord: internett, e-Health literacy, mixed methods.
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Denne vitenskapelige artikkelen er 
fagfellevurdert etter Fysioterapeutens 
retningslinjer, og ble akseptert 17.8.2016. 
studien er godkjent av norsk samfunns-
vitenskapelig datatjeneste (nsD), saksnr. 
40938. informert samtykke er innhentet fra 
alle studiedeltakerne. ingen interessekon-
flikter oppgitt. 

Innledning 
Medisinsk informasjon er lett tilgjengelig 
via internett, og i Norge har 96% av befolk-
ningen tilgang til en eller flere digitale platt-
former hjemmefra, fra arbeidsplass eller stu-
diested. I 2015 brukte 75% av alle personer 
i aldersgruppen 16-44 år internett til å finne 
informasjon om helserelaterte tema.1 Folk 
har ulik motivasjon for å søke nettbasert 
helseinformasjon (1-7), men lav allmenn-
kunnskap i helse (health literacy) er negativt 
forbundet med evnen til å vurdere og stole 
på internettbasert helseinformasjon (8). Vi 
vet lite om hvordan situasjonen er i en norsk 

kontekst. Hvordan søker, vurderer og an-
vender folk i Norge internettbasert helsein-
formasjon, og hvilken betydning har sosial 
samhandling for disse prosessene?

I denne artikkelen presenterer vi de nor-
ske funnene fra en internasjonal komparativ 
mixed-method studie. Hensikten med stu-
dien er å få innsikt i hvordan personer med 
ulik bakgrunn søker, vurderer og anvender 
internettbasert helseinformasjon. Det sam-
lete datamaterialet består av 165 intervjuer 
med informanter fra fem land (Australia, Is-
rael, Nederland, Norge og Sveits).2  Studien 
bidrar med ny kunnskap om hvordan nor-

ske informanter søker, vurderer og anvender 
nettbasert helseinformasjon, og om hvilken 
betydning andre personer (lekfolk og profe-
sjonelle) har for disse prosessene. For fysio-
terapeuter kan denne kunnskapen vise be-
tydningen av å ta pasientenes forkunnskaper 
i bruk for helsefremmende og forebyggende 
formål. 

1 se http://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/sta-
tistikker/ikthus.  Lest 2. juni 2016.
2 Våre internasjonale forskerkolleger har godkjent 
at vi publiserer en separat artikkel med de norske 
funnene.
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Teoretisk perspektiv 
Health literacy (HL) handler om forutset-
ninger for ivaretagelse av god helse, og ut-
gjør det teoretiske perspektivet i studien. 
WHO definerer HL som:

 «The cognitive and social skills which 
determine the motivation and ability 
of individuals to gain access to, under-
stand, and use the information in ways 
which promote and maintain good 
health» (9). 

Health literacy har tradisjonelt blitt definert 
som individuelle egenskaper for å fungere 
effektivt i møtet med helsevesenet, som å 
kunne tolke skriftlig informasjon, bruke 
kvantitativ helseinformasjon, tilpasse seg 
medisinske regimer og snakke og lytte ef-
fektivt (10). Men denne definisjonen overser 
både betydningen av samhandling og pro-
duksjon av helsekunnskap utenfor helseve-
senet. I løpet av de siste tiårene har bruken 
av begrepet endret seg, og anvendes nå i en 
videre kontekst (9, 11-14). Nutbeam har 
lansert en tredelt modell, som spenner fra 
basale lese- og skriveferdigheter (functio-
nal HL), til evnen til å forstå kunnskap fra 

ulike kommunikasjonskanaler og å anvende 
denne i ulike situasjoner (interactive HL), 
til myndiggjøring i forhold til politiske og 
organisatoriske endringer (critical HL). Vi 
har undersøkt HL i en digital kontekst (e-
HL), med fokus på hvordan ulike personer 
søker, vurderer og anvender internettbasert 
helseinformasjon. Vi har brukt Norman og 
Skinners definisjon av e-HL, som bygger på 
Nutbeams begrep interactive HL, og som 
omhandler evnen til å søke, finne, forstå og 
vurdere helseinformasjon fra elektroniske 
kilder, samt å anvende denne kunnskapen 
for å adressere et helseproblem (15). 

Metode
Metodiske tilnærminger
Den internasjonale studien har et mixed-
method design. Den kvantitative delen be-
står av to standardiserte og validerte spør-
reskjema som måler HL-nivå: NVS score 
og e-Heals (16, 17). Informantene svarte på 
NVS og e-Heals spørreskjemaene med in-
tervjuer til stede. Kvalitative intervjuer sup-
plerte spørreskjemaene. Intervjuene utgikk 
fra konkrete erfaringer med å søke, vurdere 
og anvende nettbasert helseinformasjon. Vi 

har oversatt testene og intervjuguiden fra 
engelsk til norsk. Den norske delen av studi-
en hadde i tillegg fokus på det sosiale rundt 
søk og vurdering. 

Rekruttering og informanter
Vi foretok strategisk rekruttering, og inklu-
derte 16 norsktalende personer over 20 år 
(Tabell 1). Deltakerne varierer mht. alder, 
kjønn, yrkes- og utdanningsbakgrunn, og 
har ulik erfaring med å bruke elektroniske 
kilder til helseinformasjon. 

Dataproduksjon 
Av kvalitetshensyn foretok vi de første tre 
intervjuene sammen. Alle informantene 
fikk skriftlig og muntlig informasjon, og 
ga skriftlig samtykke til deltakelse. Spør-
reskjema og intervju tok inntil en time, på 
lokasjon som passet for informantene. NVS-
spørreskjemaet (16) undersøker evnen til å 
forstå og bruke matvarevaredeklarasjoner 
(eksempel diabetikeriskrem), eHeals-spør-
reskjemaet (17) er en egenevaluering av 
ferdigheter i å søke, vurdere og bruke inter-
nettbasert helseinformasjon. Informantene 
svarte på åtte spørsmål om e-Health Lite-
racy, scoret med Likertskala 1-5 (5=høyeste 
score). Intervjuene hadde følgende tema: 

informantene hadde høyere orienteringskompe-
tanse enn vurderingskompetanse og handlings-
kompetanse. 

kort sagt

•	 Denne undersøkelsen viser at 
internettbasert helseinformasjon 
kan bli handlingskompetanse dersom 
informasjonen blir diskutert og vurdert 
med personer man har tillit til. 

•	 Fysioterapeuter, som autoritative res-
surspersoner, har her en unik mulighet 
til å bidra til at pasientenes læring blir 
omgjort til konkret handlingskompe-
tanse. 

•	 Fysioterapeuter kan bistå pasientene 
med å tolke helseinformasjonen de 
finner på nettet, og kan benytte deres 
søkekompetanse og lærelyst som en 
resurs i arbeidet med å understøtte og 
mobilisere egne krefter. 

Informant/kjønn Alder Utdanning Yrke

a: kvinne 35 master sosialarbeider

B: mann 39 grunnfag musiker

C: mann 41 bachelor sykepleier

D: kvinne 53 videregående helsesekretær

e: kvinne 42 master phd-student

F: kvinne 26 master sykepleier

G: mann 64 bachelor adjunkt

H: mann 73 doktorgrad professor

i: mann 26 grunnskole skoleelev

J: mann  60 cand. polit. spesialkonsulent

K: kvinne 36 videregående helsearbeider

L: kvinne 25 videregående arbeidssøkende

M: kvinne  47 videregående bonde

n: kvinne 20 videregående student

o: mann 22 videregående malersvenn

p: mann 21 videregående platearbeider

Tabell 1 Deltakerne



Er du fysioterapeut med driftsavtale?

physica.no  |  35 05 79 10

Fra 01.01.17. er det krav om at oppgjør til 
HELFO sendes direkte over helsenett.

..bestille i dag?

Helsenett..



Hva er helsenett?
Sikker og effektiv kommunikasjon mellom helsepersonell og foretak.

Hvorfor bør jeg velge Physica?
Vi håndterer alt. Overføring av journaler, 
oppkobling til helsenett, opplæring og 
support - du er i trygge hender.

Hvordan bestiller jeg, og hvor lang tid tar det?
Bestill på vår hjemmeside - resten går av seg selv. 
Normalt er du er i gang i løpet av en uke.

Jeg har hørt det er veldig dyrt?
Dette er noe som henger igjen fra gamle dager. Vi har lav etablering og 
månedlige kostnader. Løsningen er i tillegg godkjent for utbetaling av 
H1, samt H2a og H2b.

Trenger jeg det egentlig?
Er du fysioterapeut med driftsavtale er det fra 01.01.17. krav om å sende 
oppgjør over helsenett.

Hva annet kan jeg bruke det til, utenom oppgjør 
til HELFO og automatisk registrering av frikort?
     - Motta henvisninger og sende epikrise
     - Rekvirere pasientreiser rett fra journalsystemet
     - Kommunisere direkte med fastlege
     - Er du primærkontakt kan du sykemelde og 
        rekvirere røntgen
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(1) tidligere erfaring med å søke helsein-
formasjon på internett; (2) diskusjon om 
internettbasert helsekunnskap med fagfolk 
i helsevesenet og (3) vurdering av trover-
dighet. Intervjuene ble foretatt i løpet av tre 
måneder våren 2015, etter hvert som nye 
informanter meldte seg. De siste intervjuene 
bidro ikke med ny eller uventet informasjon, 
og vi vurderte at materialet hadde en aksep-
tabel grad av metning med 16 informanter.

Håndtering av data
Intervjuene ble tatt opp, og transkribert til 
normalisert bokmål. Alle data er lagret på 
institusjonens forskningsserver, og studien 
er godkjent av NSD (ref. 40938). De kvan-
titative dataene ble analysert etter kjønn, ut-
danning og alder. De kvalitative intervjuene 
ble lest i fulltekst av begge forfattere, og er 
tematisk analysert. Nvivo10 ble brukt som 
programvare. Det samlete datamaterialet ble 
organisert etter aspekter ved e-HL: (1) digi-
tal orienteringskompetanse, (2) vurderings-
kompetanse og (3) handlingskompetanse.

Resultat
NVS-resultatene (16) viser at informantene 
hadde gode ferdigheter i å vurdere og an-
vende helseinformasjon i form av matva-
redeklarasjoner. Alle informantene skåret 
høyt: 13 av 16 fikk toppscore 6/6, og 3 av 16 
scoret 5/6. Funnene fra e-Heals (17) og de 
kvalitative forskningsintervjuene nyanserer 
bildet. Intervjuene ga dypere innsikt i hvor-
dan informantene vurderte egne ferdigheter 
i å finne internettbasert helseinformasjon, 
og hvordan informasjonen ble kryss-sjekket 
med eget nettverk eller med helsepersonell 
før handlingsstrategier ble valgt, for eksem-
pel følge konkrete råd, vente og se, eller opp-
søke lege.

Resultatene fra e-Heals er analysert ut fra 
kjønn, alder og utdanning. Tabell 2 angir 
gjennomsnittlig score på de åtte spørsmå-
lene som inngår i e-Heals (5=toppscore). 
Fire av spørsmålene omfatter digital orien-

teringskompetanse, to omfatter vurderings-
kompetanse, og to handlingskompetanse 
(17). Deltakerne scorer høyt på digital ori-
enteringskompetanse, og lavere på vurde-
ringskompetanse og handlingskompetanse. 
Menn scorer gjennomgående lavere enn 
kvinner på alle parametre. Informanter 
med lav utdanning scorer lavere på vurde-
ringskompetanse enn informanter med høy 
utdanning, mens forskjellen mellom disse 
gruppene er marginal når det gjelder hand-
lingskompetanse. Informantene under 40 år 
scoret lavere på vurderingskompetanse enn 
informanter over 40 år, men de hadde lavere 
utdanning.

Digital orienteringskompetanse
Samlet hadde informantene god digital ori-
enteringskompetanse. Kvinnene scorer høy-
ere enn mennene, og gruppen med høy ut-
danning scorer høyere enn gruppen med lav 
utdanning. De eldste, med høy utdannelse, 
scorer gjennomgående høyt. Intervjuene 
viste at mange brukte internett for å hånd-
tere usikkerhet og informasjonsbehov før 
og/eller etter møter med helsevesenet, for å 
hjelpe andre, eller for å få informasjon om 
sensitive tema. De valgte nettbasert infor-
masjon fordi den er gratis og lett tilgjengelig. 
Informantene brukte ulike plattformer (te-
lefon, lesebrett, pc) og søkte fra mange ulike 
steder (hjemme, jobb, buss, osv.). Gjennom-
gående startet søkene med norske begreper, 
supplert av medisinske termer og engelske 
ord (jfr. utdanning). Søkestrategiene var 
overraskende like: kombinasjon av søkeord, 
kryss-sjekking, variasjon i søkemotor og 
kontroll mot anerkjente og autorative kilder 
på nett, i eget nettverk, eller helsepersonell. 

Mange søkte på internett før de bestemte 
seg for om de skulle kontakte helsevesenet. 
Dette gjaldt spesielt ved mindre alvorlige 
tilstander som ryggsmerter, influensa, fe-
ber, barnesykdommer, graviditet, eller ved 
spørsmål om bivirkninger av medikamen-
ter. Flere brukte nettet for å finne gode råd 

om dietter eller trening, eller for å diagnos-
tisere seg selv: 

«Jeg sjekker nettet for å se om jeg bare 
innbiller meg ting. Og så, hvis det kan 
være noe som ligner på det, kan jeg vur-
dere å undersøke (…) I stedet for å pla-
ge legen med en gang hvis det bare er en 
vanlig influensa. Det er så dumt» (N). 

Både informant N og fleste andre informan-
tene foretrakk å oppsøke lege direkte ved 
frykt for alvorlige sykdommer. Flere søkte 
på nettet før legekonsultasjonen for å lære 
mer, og for å kunne informere legen bedre 
om plagene sine:

 «Legen vet ofte ikke hva dette gjelder. 
Så da må jeg søke opp en del ting for å 
tilegne meg kunnskap, og så ta det vi-
dere» (K).

Mange informanter søkte etter informasjon 
som kunne hjelpe dem til å sortere og for-
døye informasjonen de hadde fått hos lege, 
og for å forsikre seg om at de hadde forstått 
den: 

«Informasjonen jeg får fra legen er 
knapp, og kanskje glemmer jeg noe, eller 
er usikker på informasjon om diagnosen 
eller medisinbruk. Jeg ønsker å forsikre 
meg om at informasjonen er korrekt» 
(A).

Flere fortalte at internettbruken inngikk i 
en læringsprosess: «Først gikk jeg til legen, og 
så leste jeg om det. Jeg fikk noen brosjyrer, og 
så leste jeg på nettet» (H). Men andre søkte 
internett først, fordi de ønsket informasjon 
om tilstander som var vanskelig å fortelle 
om. Informant E fortalte at sønnen hadde 
skabb: «Det er et tema som er vanskelig å for-
telle om, så det er bedre å søke råd på nettet». 
Noen av de unge mennene sa at de ikke gikk 
til internett med hemmelighetene sine, men 

Kjønn Alder Utdanning

e-heals-score
M

n=8
K

n=8
20-39
n=9

40-59
n=4

60+
n=3

VG eller lavere
n=8

Høyere enn VG
n=8

orienteringskompetanse 3,4 3,9 3,6 3,4 4,0 3,4 3,9

Vurderingskompetanse 2,9 3,6 2,9 3,6 3,8 2,9 3,7

Handlingskompetanse 2,7 3,7 3,0 3,6 3,0 3,1 3,2

Tabell 2 E-heals-score fordelt på kjønn, alder og utdanning.
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diskuterte sensitive tema med venner.
Mange hadde brukt sin digitale oriente-

ringskompetanse for å hjelpe andre med å 
søke etter helseinformasjon. Men flere av de 
unge, lavt utdannede informantene hadde 
aldri søkt på internett for å hjelpe andre. De 
fikk hjelp selv til å søke eller finne anbefalte 
sider. Det var også vanlig å søke informasjon 
om andres sykdommer, både av nysgjerrig-
het og for å kunne hjelpe. Informant E had-
de en kreftsyk venninne: 

«Jeg har søkt etter vitenskapelig lit-
teratur fordi jeg vil vite mer om dette, 
og fordi jeg trenger informasjon om hva 
som kommer til å skje videre». 

Vi spurte informantene om de brukte ulik 
søkestrategi på hverdagslidelser og alvorlige 
helseproblem. Det gjorde de ikke. De fleste 
startet søket med å lete etter informasjon 
om bestemte diagnoser, eller ved å kom-
binere søkeord på diagnose og symptom. 
Andre lette først etter andres erfaringer, 
som de sammenlignet med sine egne symp-
tomer før de gikk videre og lette etter mer 
autoritativ medisinsk kunnskap. Uavhengig 
av utdanningsbakgrunn og digital oriente-
ringskompetanse, startet de fleste søket på 
norsk.  De som behersket engelsk, og de som 
hadde helsefaglig bakgrunn brukte engelske 
søkeord eller medisinske termer i tillegg. In-
formanter med dårlige engelskkunnskaper 
søkte på engelsk dersom de ikke fant det de 
lette etter på norsk: «Men jeg har problemer 
med å lese engelsk, fordi det er så mange ord 
som jeg ikke forstår» (P). Selv om oriente-

ringskompetansen var relativt høy, var dette 
til liten hjelp for dem som ikke forstod den 
informasjonen de fant.

Vurderingskompetanse
Informantene scoret lavere på vurderings-
kompetanse enn på orienteringskompetan-
se. Fordelingen av score for vurderingskom-
petanse viser de samme tendensene som for 
digital orienteringskompetanse. Informan-
tene scoret relativt lavt på spørsmålet om de 
hadde tilstrekkelig kunnskap for å vurdere 
helseinformasjonen som de finner på nettet, 
noe flere reflekterte over: 

 «Det er greit å ha internett, fordi du 
kan lese om forskning, og om bakgrun-
nen for medisiner og sånt. Men til sy-
vende og sist – og det er hevet over tvil – 
er det de profesjonelle som har rett (…). 
Jeg er kritisk til min egen evne til å tolke 
informasjonen. Jeg er ikke lege» (J).

Bevissthet om egne begrensninger gjorde 
at informantene anvendte flere strategier 
for å skille troverdig informasjon fra infor-
masjon av lavere kvalitet. De kryss-sjekket 
ved å bruke ulike kilder, og de stolte mest 
på nettsider med biomedisinsk kunnskap 
og tilknytning til en troverdig institusjon, 
som Folkehelseinstituttet. Nettsteder med 
oppdaterte referanser, profesjonell layout og 
uten reklame, ble sett som mer troverdige 
enn nettsteder med reklame, ukjente eller 
uprofesjonelle forfattere, og chattesider. De 
fleste kryss-sjekket informasjonen de fant på 
nettet for å sikre troverdigheten: 

«Hvis jeg har gjort et søk, og går tilbake 
til start og finner et annet nettsted om 
det samme temaet, og denne informa-
sjonen er lik informasjonen fra det for-
rige nettstedet, og jeg kan gjøre det sam-
me igjen og finne likhet mellom tre ulike 
nettsteder, så tenker jeg at det er ok, og 
at jeg er på rett spor» (C).

I tillegg til å kryss-sjekke informasjonen, 
søkte noen sammen med andre, og disku-
terte det de fant underveis i søkeprosessen. 
Men flere unge informanter med lav utdan-
ning hadde problemer med å vurdere infor-
masjonen:

«Hvis de er flinke til å forklare ting, og 
hvordan ting fungerer, er det lettere å 
stole på det. Det er lettere for oss uviten-
de personer hvis ting får en nøyaktig og 
enkel forklaring (…) Jeg liker nettsteder 
der jeg kan søke etter symptomer. Så går 
jeg inn på den siden, og så ser jeg: OK. 
Alt er her. Og det er ikke latin og alt det 
der. Det må forklares enkelt» (O).

Mange diskuterte informasjonen de hadde 
funnet på internett med personer i nettver-
ket sitt, særlig familiemedlemmer og venner 
med helseutdanning. På denne måten fikk 
de hjelp til å vurdere den nettbaserte helse-
informasjonen, og relevansen av den.

Handlingskompetanse
Informantene scoret lavere på handlings-
kompetanse enn på orienteringskompetan-
se, og det var liten forskjell mellom utdan-
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ningsgruppene. Gjennomsnittsscoren på 
spørsmål 2: «Jeg føler meg trygg med å bruke 
helseinformasjon fra internett for å ta helse-
beslutninger», var den laveste i hele dataset-
tet. Noen tok kunnskapen i bruk i dialog 
med andre i nettverket sitt, eller de brukte 
den i møtet med helsevesenet. Men flere sa 
at de følte seg underordnet i relasjonen til de 
profesjonelle, og de var redde for å fremstå 
som lite troverdige dersom de tok opp helse-
informasjon fra nettet:

«Tenker at muligheten til diskusjon ofte 
er veldig begrenset fordi man har be-
grenset tid. Og fordi man som lekperson 
føler seg underordnet, og at den infor-
masjonen du har funnet på nettet kan-
skje ikke fremstår som troverdig» (A).

Flere informanter som selv arbeidet i hel-
sevesenet valgte å underkommunisere sin 
egen kunnskap når de selv var pasienter: 

«Du vet at det er ikke så populært å på 
en måte komme med fasitsvar til min 
fastlege eller annet helsepersonell. Jeg vet 
at de er opptatt av selv å fastslå hva som 
er saken» (C).

Andre brukte kunnskapen sin, men skjulte 
at informasjonen stammet fra nettet, spesielt 
dersom den kom fra nettforum: «Da hadde 
jeg heller sagt at jeg har hørt at det er mange 
som har det samme» (F). Men flere av de 
unge informantene som ikke hadde utdan-
ning ut over videregående, mente at kunn-
skapen deres kunne hjelpe legen: 

«Jeg er ikke sikker på om leger liker at 
alle vil leke doktor. Men det er ok at vi er 
observante, og at vi prøver å finne ut hva 
som er galt. Det kan hjelpe dem til å for-
stå hva det er, til å finne ut av det» (P). 

Informantene brukte den nettbaserte helse-
informasjonen til å gi råd, til egenbehand-
ling av småplager som munnsår eller til å 
oppsøke helsehjelp. Råd og tips om trening, 
kosthold, graviditet, og lumbago ble fulgt. 
De kontaktet selv fastlege eller fysioterapeut 
dersom de mente at det var nødvendig, og 
oppfordret andre til å søke helsehjelp. Infor-
mant D hadde brukt informasjon fra inter-
nett i ulike sammenhenger: 

«I forhold til kosthold, i forhold til tre-
ning, i forhold til rygg, i forhold til mu-

searm og de tingene der. Og da har jeg 
jo lært om bruk av arm, ergonomiske 
stillinger og de tingene der».

Handlingskompetansen var lik, uavhengig 
av utdanningsnivå. Alle informantene var 
klare på at informasjonen som de fant på 
internett var av generell karakter, og de vur-
derte relevansen av den før de benyttet seg 
av rådene de fant der. Samhandlingen med 
personer i nettverket deres var viktig i denne 
prosessen.

Diskusjon
De kvantitative dataene viste at informan-
tene hadde høyere orienteringskompetanse 
enn vurderingskompetanse og handlings-
kompetanse. Personer med lav utdanning 
hadde lavere vurderingskompetanse enn 
de med høyere utdanning, mens handlings-
kompetansen var relativt likt fordelt. Dette 
er et paradoks som vi kommer tilbake til i 
metodediskusjonen.

Det kvalitative datagrunnlaget viste at 
informantene orienterte seg på internett 
for å håndtere informasjonsbehov og usik-
kerhet, for å hjelpe andre, eller for å få in-
formasjon om sensitive tema. De visste at 
informasjonen fra nettet var av generell ka-
rakter, og de fleste mente at nettbasert hel-
seinformasjon var et supplement til annen 
helseinformasjon. De vurderte troverdig-
heten av informasjonen ved å kryss-sjekke 
informasjonen mot anerkjente og autora-
tive kilder, og stolte mest på nettsider som 
formidlet biomedisinsk kunnskap og hadde 
institusjonell tilknytning. De reflekterte kri-
tisk over hvorvidt informasjonen de hadde 
funnet var relevant for dem eller ikke, og de 
diskuterte informasjonen med venner eller 
familie. Samhandling med andre var viktig 
gjennom hele prosessen; både ved søk, tol-
king og bruk av informasjonen. Informan-
tene brukte andre læringsarenaer enn hel-
sevesenet, og de lærte sammen med andre. 
Ny kunnskap ble tatt i bruk etter diskusjon 
med mer erfarne personer i nettverket eller 
med helsevesenet. Disse funnene nyanserer 
og kontekstualiserer funnene fra den kvanti-
tative delen av studien, der interaksjon ikke 
var et tema. 

Tidligere forskning viser at både til-
gang til, og bruk av helsetjenester er sosialt 
skjevdelt (18). Vårt materiale viste at flere 
av informantene brukte internett og egne 
nettverk for å finne ut om de skulle oppsøke 
helsevesenet for å få hjelp. Egne nettverk er 

viktige arenaer for helsehjelp (19), og in-
teraksjon med andre på internett kan være 
et viktig supplement til egne nettverk (4). 
Internettbasert helseinformasjon kan ut-
fordre den tradisjonelle behandlerrollen (1, 
3), men pasientens nettverk og tillit til egne 
kunnskaper er trolig en underbrukt ressurs 
i møtet med helsevesenet og i behandlings-
prosessen.

Metodediskusjon
Begge forfattere er erfarne fysioterapeuter 
med samfunnsvitenskapelig skolering. Vår 
helsefaglige bakgrunn lettet kommunika-
sjonen med informantene om helsespørs-
mål. Imidlertid kan vår praktiske erfarings-
bakgrunn og teoretiske skolering ha skapt 
«blinde felt», og vi har kontinuerlig utfor-
dret hverandre, våre forkunnskaper og «tatt-
for-gittheter».

Bruken av ulike metoder var fruktbar. 
Den innledende NVS-testen viste oss at 
informantene kunne tolke matvaredeklara-
sjoner. Imidlertid oppfattet mange den som 
en «mattetest», noe som førte til diskusjoner 
om barrierer for forståelse og bruk av helse-
opplysninger. Hensikten med e-Heals-testen 
var å måle deltakernes e-HL-nivå. Vi tolket 
svarene fra noen av deltakerne mer som ut-
trykk for digital selvtillit enn for evnen til å 
søke, finne, forstå og bruke den helseinfor-
masjonen de fant. Flere informanter med 
høy utdanning trakk sin vurderingskompe-
tanse i tvil, mens noen av de unge informan-
tene som hadde lavere forståelse av hva de 
fant, mente at de kunne bruke kunnskapen 
sin til å hjelpe legene. Vi er derfor usikre på 
om e-Heals måler helsekompetanse eller IT-
kompetanse, eller begge deler, og om den 
måler det samme i de ulike gruppene. De 
kvalitative intervjuene fanget opp disse ny-
ansene i materialet og viktigheten av inter-
aksjon og læring, noe de kvantitative testene 
ikke etterspør.

Konklusjon
Denne undersøkelsen viser at internettba-
sert helseinformasjon kan bli handlings-
kompetanse dersom informasjonen blir 
diskutert og vurdert sammen med personer 
man har tillit til. Informantene hadde god 
digital orienteringskompetanse, men ulike 
forutsetninger for å tolke internettbasert 
helseinformasjon. De søkte ofte hjelp hos 
personer i eget nettverk, eller fra personer 
med autoritativ helsekunnskap. Fysiotera-
peuter, som autoritative ressurspersoner, 
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har her en unik mulighet til å bidra til at 
pasientenes læring blir omgjort til konkret 
handlingskompetanse ved å benytte deres 
søkekompetanse og lærelyst som en resurs 
i arbeidet med å understøtte og mobilisere 
egne krefter.

Takk
Takk til de 16 informantene som deltok i 
studien. Takk til forskningsleder for studien 
«Internet and health» Nicola Diviani (Uni-
versity of  Amsterdam) for forskningssam-
arbeidet. Takk til Høgskolen i Bergen for 
finansiering.
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TItle: From seeking to using Internet-based health information - e-Health literacy in a 
Norwegian context 
Abstract 

n Aim: Health-related information is easily accessible on the internet, and a high propor-
tion of the norwegian population use the internet for health-related queries. this paper 
reports from a study of how people search, evaluate and act upon this information. 
e-Health literacy is used as theoretical framework.

n  Material and method: the norwegian data is drawn from an international comparative 
study with a mixed method design; two surveys and qualitative interviews with 16 
participants. the material is thematically analysed. 

n  Results: e-Health literacy refers to the ability to seek, appraise and apply health 
information from electronic sources. the participants had high competence in informa-
tion seeking, but low education corresponded with low appraisal skills. the application 
of internet based health information did not correspond with education level. internet 
searches served different purposes: uncertainty, assisting others, information needs, or 
sensitive topics. the participants crosschecked the information against authoritative 
sources; and discussed it with family, friends or health professionals.

n Conclusion: the participants had high competence in information seeking, but differed 
in capacity to appraise their finds. physiotherapists should acknowledge patients’ 
internet competencies and utilise their desire to learn as a resource for treatment and 
empowerment.

n Keywords: internet, e-Health literacy, mixed methods.
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