
2008:273 

C - U P P S A T S

Bilder som stöd till muntlig och skriftlig
information/instruktion inom vården

– en litteraturstudie

 Barbro Bjälmsjö Hökfors
 Carina Olsson

Luleå tekniska universitet

C-uppsats
 Omvårdnad 

Institutionen för Hälsovetenskap
Avdelningen för Omvårdnad

2008:273  - ISSN: 1402-1773 - ISRN: LTU-CUPP--08/273--SE



 
 
 

1

 

Bilder som stöd till muntlig och skriftlig information/instruktion inom vården 

 – En litteraturstudie 

Pictures to support oral or written information/ instruction within care 

– A literature review 

 

Barbro Bjälmsjö Hökfors 

Carina Olsson 

Institutionen för hälsovetenskap 

Luleå tekniska universitet 

Abstrakt 

Alla människor kan inte förstå muntlig eller skriven informa-
tion/instruktion. Just nu finns det inga vedertagna metoder till att hjäl-
pa dessa personer när de besöker vården. Att inte ha tillgång till in-
formation kan leda till isolering och oro på grund av bristande kontroll 
och förståelse. Syftet med denna studie var att genom en systematisk 
evidensbaserad litteraturöversikt finna evidens för att använda bilder 
som ett visuellt stöd till muntlig och skriftlig information/instruktion. 
Följande frågeställningar formulerades om bilder tillsammans med 
muntlig eller skriven information/instruktion ökar förmågan att med-
verka, att komma ihåg och genomföra önskad handling. De bilder som 
inkluderades i studien var piktogrambilder, fotografier och tecknade 
bilder. Tretton kvantitativa vetenskapliga artiklar har systematiskt 
granskats. Vi har funnit starkt vetenskapligt underlag i alla tre fråge-
ställningar. Resultatet visar att bilden skall vara enkel, praktisk och re-
latera till vad patienten vet och förstår, bilder är en bra metod att för-
stärka det talade eller skrivna ordet. Att införa fotograferade informa-
tion/instruktionsbilder inom vården skapar ytterligare en metod att 
stärka patientens förståelse samt egen medverkan i undersökningen. 
 
 
Nyckelord: Bilder, förståelse, information, instruktion, komma ihåg, 
medverka, visuella hjälpmedel,  
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Alla människor har samma basala behov, däremot äger varje individ sitt unika krav på om-

vårdnad, dessa krav varierar från person till person under olika faser i livet (Johansson, Oléni 

& Fridlund, 2002). Enligt svensk hälsoregel och sjukvårdslag har patienten rätt att vara delak-

tig i sin vård. Denna vård skall bygga på respekt för patientens självbestämmande och utfor-

mas samt utföras i samråd med patienten. Enligt lag är personalen skyldig att ge patienten in-

dividuellt anpassad information om hälsotillstånd och vilka metoder för undersökning och be-

handling som erbjuds (Hälso- och sjukvårdslagen, 1982:763).  

I dagens moderna sjukhus har den fysiska vårdmiljön en stor betydelse för patientens mentala 

och fysiska hälsa. Olika professionella grupper inom sjukhuset ansvarar för att teknologi och 

service skall fungera inom vården. Sjuksköterskans uppgift är bland annat att tillgodose pati-

entens basala behov. Kommunikation är en viktig del av helheten, genom att ge god informa-

tion ökar patientens tillfredställelse med vården. Omvårdnadens syfte bör vara att instruera 

patienter för att öka deras kännedom och genom det hjälpa dem att få bättre hälsa. Det finns 

många faktorer som kan påverka patientens upplevelse över att inte få tillräcklig information, 

till exempel att sjuksköterskan är stressad eller saknar pedagogisk förmåga. Det är viktigt att 

patienten förstår den information som ges vid planerad undersökning och behandling (Johans-

son et al. 2002).  

Wallenkrans (1997, s.30) beskriver att information tas in via sinnen, det är en snabb process 

som sker omedvetet på en lägre nivå i hjärnan, så kallad receptionsnivå. Därefter tolkas in-

trycken på en högre nivå i hjärnan som gör människan medveten om sinnesintrycket, percep-

tionsnivå. Kiessling och Kjellgren (2004) menar att om patienten aktivt ska kunna medverka i 

en undersökning krävs det att patienten förstår det som sägs. Utbytet av information mellan 

patienten och vårdpersonal har en central roll för patientens delaktighet. Johansson et al. 

(2002) beskriver att patienters uppfattning om god vård är när informationen är klar och tydlig 

så att patienten känner sig delaktig i sin egen vård vilket medför ökad medverkan i vården. 

Bray (2003) beskriver i sin litteraturöversikt att kommunikation utvecklar personens behov av 

att ge och få information, och kunna delta i samtal och sociala sammanhang. Personer med 

språklig funktionsnedsättning har problem med att kommunicera, detta kognitiva funktions-

hinder kan medföra att de inte på ett normalt sätt kan tillgodogöra sig information. Lundin och 

Ohlsson (2002) menar att ett kognitivt funktionshinder är dolt vilket innebär att det kan vara 

svårt att förutse och förstå. Vissa personer med utvecklingsstörning, traumatisk hjärnskada, 

autismspektrumstörning, ADHD/DAMP, demenssjukdomar eller psykiska sjukdomar kan ha 
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problem med att ta emot information på ett normalt sätt. Sundin, Jansson och Norberg (2002) 

beskriver, för att uppnå förståelse mellan vårdgivare och patienter med stroke och afasi, är det 

viktigt att ha en strategi för kommunikationen.  

When you are communicating with a person with aphasia you have to speak clear-
ly and sit face to face, and only ask one question at a time.....Search for reactions 
in their gaze....You know they need more time to think, they have difficulties with 
language and perhaps don’t understand all the instructions. It usually works well 
to first ask a general question so they can think about it and then ask follow-up 
questions which explain more (Sundin et al. 2002). 

Sowney och Barr (2007) anser att det är brist på kunskap och metoder när det gäller kommu-

nikation till personer som har en språklig funktionsnedsättning. Författarna menar att om 

kommunikationen saknas, reduceras möjligheten för den funktionshindrade att få information, 

samtycka eller avstå från behandling eller undersökning. Avsaknad av god kommunikation 

reducerar personens möjlighet till att bevara eller inge värdighet och autonomin förringas. 

Enligt Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS) har ungefär 500- 

900.000 personer i Sverige idag läs och skrivsvårigheter. Detta funktionshinder innebär svå-

righeter i olika grad av att avkoda text och att skriva text. Bilder är ett sätt att hjälpa dessa 

personer att förstå textens innehåll (Nordung, 18 maj 2008). Johansson et al. (2002) skriver att 

patienten förväntar sig personlig omvårdnad baserad på vetenskapligt beprövade metoder som 

tillvaratar patientens egna resurser. Det är viktigt att utveckla observationsinstrument som 

mått på patientens tillfredsställelse genom att kommunicera på olika vis beroende på patien-

tens medicinska bakgrund. 

Goodhart och Page (2007) redogör för radiologisk omvårdnad som ett relativt nytt område där 

det krävs att röntgensjuksköterskan har stor skicklighet att ta hand om vuxna och barn i olika 

tekniska miljöer. Röntgenavdelningen har olika tekniska modaliteter bland annat datortomo-

grafi, magnetkamera, ultraljud, konventionell röntgen, mammografi och angiografi. Röntgen-

sjuksköterskan arbetar inom alla dessa områden. Att göra en röntgenundersökning är en 

mycket viktigt steg när det gäller att ställa diagnos eller kontrollera en persons hälsostatus. Pa-

tienten skall känna minimum av olust vid en undersökning då syftet är att få en så bra diagnos 

som möjligt. Jan och Nardi (2005) beskriver i sin studie om asiatisk-amerikanska befolkning 

som besökte en röntgenavdelning i USA och hur språkförbistringar orsakade oro för patien-

ten. Röntgensjuksköterskan spelar en viktig roll i detta komplexa system där patienten skall 

informeras och instrueras om hur undersökningen kommer att gå till och vad som förväntas av 
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patienten. När språkförbistring uppstår kan det få ödesdigra konsekvenser, författarna berättar 

om ett fall där ett asiatiskt barn skulle undersökas med datortomografi, i USA uttryckt CAT-

scan. Personalen beskrev hjärnundersökningen genom att visa med handen fram och tillbaka 

över sitt huvud var undersökningen skulle ske. Barnets mor började gråta och var otröstlig, 

tills det kom en röntgensjuksköterska som kunde moderns hemspråk. Det visade sig att mo-

dern trodde att personalen sa ”cut scan” varpå hon trodde att barnets huvud skulle öppnas. 

Att ta del av information och delta i samtal om det som händer i den närmaste omgivningen 

anses som en självklarhet för många personer. Att inte ha tillgång till en sådan information le-

der till isolering och oro på grund av bristande kontroll och förståelse (Heister Trygg, Anders-

son, Hardenstedt, & Sigurd Pilesjö, 1998, s.141). Visualisera är att åskådliggöra något med 

hjälp av bilder. Att läsa text innebär att läsaren behöver tolka koden för information, det krävs 

språkkunskaper samt förståelse kring det aktuella ämnet. En bild kräver ingen avkodning den 

visar informationen direkt. Skillnaden mellan text och bild är att text presenterar informatio-

nen sekventiellt det vill säga i efterhand. Bilden ger informationen direkt så att säga simultant. 

Chalmers tekniska högskola. (29 februari 2008). McIvers Lopes (2004) skriver att bilder först 

och främst är beskrivande, en bild framförs för att uttrycka en betydelse. Bilder bereder 

många mänskliga aktiviteter bland annat genom att bettrakta, tolka, roa men samtidigt att lära 

sig komma ihåg. En beskrivande bild kan ha som funktion att förändra. Förståelsen av en an-

visningsbild, när den är effektiv som en anvisningsbild, förändrar oss genom att förändra ka-

paciteten för uppfattningsförmågan av en instruerad aktivitet. Enligt Sansgiry Cady och 

Adamcik (1997) har människan en kognitiv preferens att tolka bildbaserad information bättre 

i jämförelse med textbaserad information.  

När vi möter personer med funktionsnedsättning har vi fysiska hjälpmedel som hissar, handi-

kapptoaletter och förflyttningshjälpmedel. Däremot har vi ingen beredskap för hur vi ska 

kommunicera med och informera personer som har svårigheter att förstå enbart muntlig in-

formation/instruktion. 

Syftet med denna litteraturstudie är att söka evidens för att använda bilder som ett visuelltstöd 

till muntlig eller skriven information/instruktion vid patientmöten inom vården. 
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Metod 

I vår litteraturstudie har vi utgått från Goodmans tillvägagångssätt för att systematiskt finna 

och bedöma relevant vetenskaplig litteratur, jmf Willman, Stoltz & Bahtsevani, (2006, s.50-

51). Därefter strukturerades problemformuleringen upp genom att använda Flemmings modell 

(tabell 1), för att inte utesluta studier på grund av forskningsmetod.(jmf Willman et al., 2006, 

s. 57-58). För att finna och bedöma vetenskapliga artiklar har vi preciserat problemet för ut-

värdering och definierat studiernas inklusions- och exklusionskriterier. Därefter har en plan 

formulerats för litteratursökning och i samband med genomförandet av litteratursökningen har 

artiklar samlats in som möter inklusionskriterierna. Utifrån de individuella artiklarna som har 

valts ut, har artiklarna tolkats och bevisen sammanställts och rekommendationer formulerats 

baserade på bevisens kvalitet (jmf Willman et al, 2006, s. 51). 

Precisering av problem för utvärdering.  

Kan visuellt stöd via bilder vara en metod att öka personers förståelse när de har svårt att för-

stå enbart muntlig eller skriftlig information/instruktion? Vi ville finna evidens för denna frå-

geställning, en första pilotsökning gjordes med fritextsökning för att se vad som fanns i ämnet 

(Willman et al. 2006, s. 55). 

Tabell 1 Flemmings tabell 
Situation 
Undersökningsgrupp 

Intervention 
Åtgärd 

Outcome 
Effekt 

Personer som har svårt att ta 
emot verbal eller skriftlig in-
formation / instruktion. 

Bilder Ökad förståelse 
Komma ihåg informa-
tion 
Förmåga att medverka 

 

Utifrån problemformuleringen har följande frågeställning formulerats:  

• Kan bilder öka personens förståelse för given information? 

• Ökar bilder personens förmåga att komma ihåg information? 

• Ökar bilder personens förmåga att kunna medverka vid en instruktion? 

Inklusions- och exklusionskriterier 

I denna litteraturstudie har vi inkluderat vetenskapliga artiklar över studier med personer som 

har kognitivt funktionshinder, invandrare som endast talar sitt hemspråk eller människor som 

på grund av medicinska skäl har svårigheter att tillgodogöra sig information/instruktion på ett 
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adekvat sätt och där syftet har varit att stödja muntlig och skriftlig information/instruktion 

med hjälp av bilder. Vi har även inkluderat studier där information/instruktion med bild och 

text och enbart text har jämförts. Artiklarna har varit peer reviewed, det vill säga att artiklarna 

är granskade av expertis inom området innan publicering (Willman et al. 2006, s. 81). Vi in-

kluderar bilder som är fotograferade, ritade eller piktogrambilder det vill säga förenklade 

svart-vita bilder där viktig information lyfts fram grafiskt och bakgrundsinformationen streck-

as (Heister Trygg et al. 1998, s.56). I denna studie exkluderade vi studier med personer som är 

blinda eller döva eller där syftet är att personen ska kommunicera med bilder. Vi exkluderade 

även studier med blissbilder som enligt Heister Trygg et al. (1998, s.57) är ett symbolspråk 

och relativt svårt att lära sig jämfört med andra grafiska symbolsystem. 

Litteratursökning 

Vi avsatte några dagar för systematisk sökning i olika databaser (tabell 2). Tillgång till dator 

och skrivare hade vi på vår arbetsplats och i hemmet. Våra huvudsökord var nurs*, picture*, 

pictogram*, pict*, pictorial aid*, visual aid*, visual pedagogy, dessa ord har kombinerats med 

information* or instruction* och comprehension. Följande databaser har använts vid littera-

tursökningen: Academic Search, Cinahl, The Cochrane Library, Samsök och Medline. Vi har 

även använt oss av uppslagsverken som finns i respektive databas, de benämns Thesaurus, 

subject heading list och MeSH-termer. Genom att kunna ringa in den mest relevanta litteratu-

ren som svarat till syftet med studien har vi använt oss av de Booleska sökoperatorerna, där 

OR, AND eller NOT använts för att kombinera två söktermer. 
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Tabell 2 Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Använda visuella bilder som ett stöd vid muntlig /skriftlig information eller in-
struktion inom vården. 
Academic Search 2008 03 21 
Söknr *) Söktermer Antal 

ref. 
Valda  Utvalt 

(uteslutits) 
1  Picture* 23087   
2  Information* or instruction* 406479   
3  Comprehension 6036   
4  1 and 2and 3 51 1 1 
5  Pictogram* 24 1    (1) 
6 MSH DE “VISUAL communication” or DE “VISU-

AL education” 
280   

7  6 and 2 78 1    (1) 
8  Visual aid* 319   
9  Information* 359786   
10  8 and 9 72 1 relaterad    (1) 
11  Relaterad link från pictorial aid* 588   
12  11 and 1 9 1    (1) 
Cinahl 2008 03 21. Limit: Peer reviewed, engelska 
1  Picture* 4799   
2  Information* or instruction* 97444   
3  Comprehension* 1364   
4  1 and 2 and 3 30 3 3 
5  Pictogram* 11 3 2 (1) 
6 TSH (MM “ Pictorial Methods”)     
7  6 and 2 68 1 1 
8  Pict* 5302   
9  Info* or instr* 150113   
10  8 and 9 1220   
11  10 and 3 50   
12 
13 

 
 

Nurs* 
11 and 12  

294816 
121 

 
1 

 
    (1) 

14  Visual aid* 78   
15  Information* 91359   
16  14 and 15 21 1 1 
17  Visual pedagogy* 2 2 2 
Cochrane Library 2008 03 18. Limit: Peer reviewed 
1  Pictogram* 8 1 1 
PubMed 2008 03 18. Limit: Peer reviewed, humans, clinical trial, meta analysis, RCT, English 
1  Pict* 5545   
2  Comprehension* 944   
3  Info* or instr* 82257   
4  1 and 2 and 3 23 1 1 
5  Visual Aid* 33 1 1 
6  Pictogram* 10 1    (1) 

    Totalt 13 (7) 
*MSH – Mesh termer i databasen Medline, TSH – Thesaurustermer i databasen CINAHL. 

 
Litteratursökning har även gjorts i Samsök med de sökord som har använts i tabell 2, där da-

tabaserna Eric och psykinfo har valts, limit peer review, inga nya artiklar har hittats. 

 

Urvalet gjordes genom att vi läste igenom cirka sjuhundra titlar, av dessa har vi läst ca två-

hundra abstrakt där vi även har tagit upp fulltext för att inte underskatta artikelns värde. Ut-
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ifrån dessa har vi valt ut tjugo artiklar. De som fanns i fulltext skrev vi ut, de övriga beställdes 

från Universitetets bibliotek i Luleå, sju artiklar har uteslutits på grund av att de inte motsva-

rade vårt syfte.  

Tolka och värdera bevis på de artiklar vi har valt ut. 

Elva artiklar granskades enligt granskningsprotokoll för kvalitetsbedömning av studier med 

kvantitativ metod, två artiklar granskades enligt protokoll för kvalitetsbedömning av systema-

tiska översikter (Willman et al, 2006, s.152-155). Vi har gjort kvalitetsbedömning av artiklar-

na enligt SBU:s förutbestämda kriterier för vetenskaplig kvalitet (tabell 3) enligt Willman et 

al (2006, s.97). Ett ord ”adherence” visade sig äga olika betydelser beroende på i vilken situa-

tion ordet användes. Därför har vi konsulterat lärare på Institutionen för hälsovetenskap, Lu-

leå tekniska universitet, som hjälpt oss att finna en lämplig synonym till artiklarnas syfte, va-

let av det översatta ordet i detta sammanhang blev följsamhet.  

Tabell 3. Kvalitetsbedömning för kvantitativa studier. 
Typ av studie Hög kvalitet Låg kvalitet 
Kontrollerad studie Större multicenter studie med god be-

skrivning av randomiseringsförfaran-
det, forskarprotokoll, undersöknings-
grupp och forskningsmetoder. Under-
sökningsgruppen är tillräckligt stor för 
att besvara frågeställningen. 

Randomiserad studie med otillräck-
lig statistisk styrka. Bristfällig re-
dovisning av undersökningsgrup-
pen, stort bortfall. Dålig beskriv-
ning av interventionen. 

 

Bevisvärdet avspeglar studiens pålitlighet när det gäller att besvara de aktuella frågeställning-

arna. Artiklarna har därför värderats enligt Brittons modell (SBU, 2005). Kriterierna vid 

granskningen var att artiklarna skulle besvara våra frågeställningar och att inte det skulle vara 

för stort bortfall högst 20 procent. 

Tabell 4 Studiernas bevisvärde enligt Brittons modell  
Högt bevisvärde Medelhögt bevisvärde  Lågt bevisvärde 
Tillräckligt stor studie, lämp-
lig studietyp, väl genomförd 
och analyserad. Kan vara en 
stor, randomiserad kontrolle-
rad studie (RCT) när det 
gäller utvärdering av en be-
handlingsform. För övriga 
områden: Uppfyller väl på 
förhand uppställda kriterier. 

Behandlingseffekter: Kan vara sto-
ra studier med kontroller från 
andra geografiska områden, mat-
chade grupper eller liknande. För 
övriga områden; Uppfyller delvis 
på förhand uppställda kriterier 

Skall ej ligga som enda grund för 
slutsatser, till exempel studier 
med selekterade kontroller (retro-
spektiv jämförelse mellan pati-
entgrupper som fått respektive 
inte fått en viss behandling), stora 
bortfall eller andra osäkerheter. 
För övriga områden: Uppfyller 
dåligt på förhand uppställda krite-
rier.  
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Tabell5 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=13)  
Författa-
re  
År 
Land 

Typ av 
studie 

 
 

Deltagare  
(Bortfall) 

 

Datainsamlingsmetod 
/ 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 
(hög, låg) 
Bevisvär-
de (hög, 
medel, 
låg) 

Dowse & 
Ehlers 
2005 
Sydafrika 

Kvantitativ 
RCT 

n=87 
21-65 år 
7 män 
80 kvinnor 
Språk isiXHosa 
Fyra antibiotika pro-
dukter testades 
Randomiserade i två 
grupper. 
I = Text och bild, 
n=46 
K= Enbart text n= 41 
 
 

Frågeformulär 
Bandinspelning 
X2 test 
Signifikant p-värde 

Signifikans korrela-
tionen mellan läs och 
skrivtest och förståel-
se (r=0.5595, 
p=0,00).  
Läs och skrivtest 
samt medverkan hög-
re i interventions 
gruppen. 
Signifikans  
I= r=0.3393, p=0.05 
 

Hög 
 
Hög 
 
 

Houts et 
al. 
1998 
USA 

Kvantitativ n= 21 
3 män 
18 kvinnor 
I = Piktogrambild + 
muntlig information 
J= Muntlig informa-
tion 

 

Cross over design 
Wilcoxon 2 –sample 
test 
Kruskal- Wallis, Chi-2 

Alla respondenter 
som hade pictogram 
visade bättre minnes-
resultat, statistisk sig-
nifikans (z=5,54, 
p<0,0001) 
I= 84.,8 %  
J= 14.2 %  
 

Låg 
 
Låg 

 
(Liten 
grupp, ej 
etiskt be-
dömd, ej 
randomise-
rad, svarar 
på vår frå-
geställ-
ning) 
 

Houts et 
al. 
2006 
USA 

Litteratur 
översikt 

  Bilder som är kombi-
nerade med verbal el-
ler skriven text ökar 
uppmärksamheten 
och påminner om 
hälsoutbildande in-
formation, jämfört 
med enbart text. 
Bilder kan även för-
bättra förståelsen när 
den visas i relation 
med budskapet.  
Bilden kan förändra 
följsamheten till häl-
soinstruktionen.  Alla 
patienter kan ha utby-
te särskilt de med läs 
och skrivsvårigheter.  
 

Hög 
 
Hög 

I= interventionsgrupp, K= kontrollgrupp, J= jämförandegrupp 
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Fortsättning tabell 5 översikt över artiklar ingående i analysen (n=13) 
Författa-
re  
År 
Land 

Typ av 
studie 

 
 

Deltagare  
(Bortfall) 

 

Datainsamlingsmetod 
/ 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 
(hög, låg) 
Bevisvär-
de (hög, 
medel, 
låg) 

Hämenen-
Anttila et 
al. 
2004 
Finland 

Kvantitativ n = 62 
barn 7 år 
(första klass) 
barn 11år 
(femte klass) 
barn 13 år 
(sjunde klass) 
I = Text och pikto-
grambild 
K= Text 
 

Individuell intervju 
Bandinspelning/ 
Guzman metod USA 
Kruskal-Wallis test 
Siegel och Castellan 
Chi-square test 

 

Det visade ingen sta-
tistisk skillnad mellan 
de två grupperna. Re-
sultatet från denna 
studie skiljer sig från 
andra USP studier. 

Låg 
 
Låg 
(ej rando-
miserad, 
saknar 
etiskt reso-
nemang) 

 

Katz et al. 
2006 
USA 

Litteratur 
översikt 

 

  Bilder förbättrar 
minnet, förståelsen 
och följsamheten och 
är mycket användbar 
i samband med medi-
cin instruktion.  
Bilder kombinerat 
med skriven eller 
verbal instruktion 
ökar patientens för-
ståelse hur de ska ta 
sin medicin.  
 

Hög 
 
Hög 

Kools et 
al. 
2006 
Holland 

Kvantitativ 
RCT 

 
. 

n = 99 
20- 60 år 
Randomiserade i 
fyra olika grupper. 
K 1 = Enbart text, 
vid instruktion av 
flödesmätare  
I 2 = Text och illu-
strerad bild, vid in-
struktion av flödes-
mätare   
K 3 = Enbart text, 
vid instruktion av 
inhalator. 
I 4= Text och illu-
strerad bild, vid in-
struktion av inhala-
tor 

Videoinspelning 
T-test  
Konfidens intervall 
Chi-square 

 

Bilder i samband med 
medicinsk skriven in-
struktion visar en 
marginell positiv ef-
fekt vad gäller att 
komma ihåg och ut-
föra instruktion. Spe-
ciellt för inhalatorn 

  
 

Hög 
 
Hög 
 

      
I= interventionsgrupp, K= kontrollgrupp, J= jämförandegrupp 
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Fortsättning tabell 5 översikt över artiklar ingående i analysen (n=13) 
Författa-
re  
År 
Land 

Typ av 
studie 

 
 

Deltagare  
(Bortfall) 

 

Datainsamlingsme-
tod/. 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 
(hög, låg) 
Bevisvär-
de 
(hög, me-
del, låg) 

Kripalani 
et al. 
2007 
USA 

 
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ 
RCT 

242 
(33) 
n=209 
Medelålder 63,7 år 
Coronary heart dise-
ase (IMAGE-CHD) 
Utformade en medi-
cinkort lista med bil-
der 
 

Intervjuer/ Deskriptiv 
statistik  
Univariat och bivariat 
analys chi-square  
eller Fischers exakt test 
Mann-Whitney test 
ANOVA  

92% ansåg att det var 
mycket lätt att förstå. 
Personer med inade-
kvat eller marginell 
läs och skrivkunnig-
het, kognitiv försäm-
ring använde kortet 
regelbundet efter 3 
månader (p<0.05) 
94% hjälpfull att 
komma ihåg tid, 
namn och varför. 
 

Hög 
 
Hög 
 
 

Mansoor 
& Dowse 
2007 
Sydafrika 

 
 
 
 
 

Kvantitativ 
RCT 

n =120 
(18) 
32 män 
88 kvinnor 
18- >40 år 
Randomiserades i tre 
olika grupper 
K= Ingen informa-
tion (n = 40). 
J= Standard informa-
tion (n = 40). 
I =Bild och informa-
tion (n = 40) 

Intervjuer, primär och 
uppföljande/  
ANOVA 
Tukey Honestly Signi-
fikant  

Grupp I visade sam-
mantaget en signifi-
kant högre förståelse 
(76,3%) jämfört med 
både kontrollgrupp 
(43,3%) och grupp J 
(50.9%)  

Hög 
 
Hög 
 
 

Ngoh & 
Shepherd 
1997 
Irland 

 
 

Kvantitativ 
RCT 

 

n=78 
Kvinnor 15- 55 år 
randomiserades i 3 
grupper 
K= Kontroll 
J= Enbart bild 
I= Bild + avancerad 
information 

Intervju 
Läs och skrivtest 
Observation/ 
Deskriptiv och inferen-
tiell 
ANOVA 
Signifikans p-värde 
Kruskal-Wallis 
Tukey och Fischer 

90% av I grupp tog 
sin medicin under re-
gelbundna tider att 
jämföra med K grupp 
där 78 % gjorde det. 
Differensen är statis-
tiskt signifikant 
Interventionsgrupp 
signifikant högre för-
ståelse och genomfö-
rande än jämförelse-
gruppen 

Hög 
 
Hög 

 

      
 I= interventionsgrupp, K= kontrollgrupp, J= jämförandegrupp 
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Fortsättning tabell 5 översikt över artiklar ingående i analysen (n=13) 
Författa-
re  
År 
Land 

Typ av 
studie 

 
 

Deltagare  
(Bortfall) 

 

Datainsamlingsme-
tod/. 
Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 
(hög, låg) 
Bevisvär-
de 
(hög, me-
del, låg) 

Pilebro & 
Bäckman 
1999 
Sverige 

Kvantitativ 
Prospektiv 
Att använ-
da visuell 
pedagogik 
som en 
metod att 
lära barnen 
att genom-
gå en tand-
läkarun-
dersök-
ning.  

I=16 
15 pojkar 
1 flicka  
4,8 år< 
Med diagnos 
15 Autism  
1 Fragile X 
I = Bilder (n = 16) 
K= Inga bilder (n = 
16) 

Strukturerad intervju 
Bandinspelning/ 
 
Regelbundna besök var 
14:e dag till tandläkaren 
under 18 månader 
 
Klinisk undersökning 

I= Alla barnen klara-
de att besöka och sät-
ta sig i tandläkarsto-
len. Endast ett barn 
vägrade att öppna 
munnen. Alla famil-
jer ville fortsätt i pro-
jektet 
K= 4 barn av 12 kun-
de undersökas med 
spegel och sond 12 
barn vägrade, 7 av 12 
barn fick anestesi för 
att kunna genomföra 
undersökningen 
 
 

Låg 
 
Medel 
 
(få deltaga-
re, pros-
pektiv, 
svar på 
frågeställ-
ningarna, 
kontroll-
grupp) 

Pilebro & 
Bäckman 
2005 
Sverige 

Kvantitativ 
Prospektiv 
Att använ-
da visuell 
pedagogik 
som en 
metod att 
lära barn 
med au-
tism att 
borsta tän-
derna. 

15 
(1) 
n= 14 
Pojkar 5-13 år med 
diagnos autism, för-
äldrarna medverkade 
aktivt i metoden.. 

Strukturerad intervju  
Serie med bilder som 
visar tandborstning på 
ett strukturerat sätt. 
Klinisk undersökning 
Av plaque efter 8 och 
12 månader. 

 

Efter 12 månader, 
placket märkbart re-
ducerat. 
Efter 18 månader lät-
tare att motivera bar-
nen att borsta tänder-
na.  
Visuell pedagogik är 
ett bra sätt att lära 
personer med autism 
bra tandvård. 

 

Låg 
 
Låg 
 
(få deltaga-
re, pros-
pektiv, 
ingen kon-
troll grupp  

. 

Soontra-
nan et al. 
2002 
Thailand 
 
 
 

Kvantitativ 
RCT 
 
Blindad 

n=60 
gravida kvinnor 
ASA class I-II 
som skall få epidu-
ralbedövning inför 
kejsarsnitt 
K = Muntlig instruk-
tioner, (2 exkludera-
des) 
I= Verbal instruktion 
samt fotografier, (2 
exkluderades) 
Information inför 
epiduralblockering 
 

Chi- square och Fishers 
exakt sannolikhets test. 
T-test  
Mann-Whitney U - 
Wilcoxon Rank W test 

Resultatet visade sig-
nifikant bättre posi-
tioner inför epidural-
bedövning vid verbal 
instruktion samt fo-
tografier. P<0,0001 

Hög  
 
Hög 

Tait et al 
2007 
USA 

Kvantitativ 
Randomi-
serad 

n= 190 
barn 7 -17 år 
54 % pojkar 
46 % flickor 
K= Standard infor-
mation 
I= Standard informa-
tion + bild  
 

Intervjuer 
Jämförelse av informa-
tionstext inför opera-
tion. American Society 
of Regional Anesthe-
siologists (ASA I-III) 

Barnen som randomi-
serades till interven-
tionsgrupp hade sig-
nifikant större över-
huvudtaget förståelse 
av informationen 
samt högre förståelse 
av protokollet 
(p<0,05) 

Hög 
 
Hög 
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I= interventionsgrupp, K= kontrollgrupp, J= jämförandegrupp 

Resultat 

Efter att vi kritiskt graderat studiernas bevisvärde enligt Brittons modell (tabell 4), samman-

ställdes studierna utifrån de tre frågeställningar som formulerats ur vårt syfte. Artiklarna som 

svarade på vår respektive frågeställning sammanställdes i en översikt (tabell 6). Där evidens-

graden (tabell 7) baserades på studiernas bevisvärde. 

Tabell 6 Översikt av analys med evidensgrad, kvalitet och bevisvärde 
Frågeställning Evidens 

grad 
Referenser Kvalitet Bevisvärde 

Ökar förståelse 
 

1 Dowse & Ehlers (2005) 
Houts et al. (2006) 
Hämenen-Anttila et al. (2004) 
Katz et al. (2006) 
Kools et al. (2006) 
Kripalani et al. (2007) 
Mansoor & Dowse (2007) 
Ngoh & Shepherd (1997) 
Pilebro & Bäckman (1999) 
Tait et al. (2007) 
 

Hög 
Hög 
Låg 
Hög 
Hög 
Hög 
Hög 
Hög 
Hög 
Hög 
 

Hög 
Hög 
Låg 
Hög 
Hög 
Hög 
Hög 
Hög 
Medel 
Hög 
 

Ökar förmågan att 
komma ihåg informa-
tion 

 

1 Houts et al. (1998) 
Houts et al. (2006) 
Katz et al. (2006) 
Kools et al. (2006) 
Kripalani et al. (2007 

 

Låg 
Hög 
Hög 
Hög 
Hög 

 

Låg 
Hög 
Hög 
Hög 
Hög 

 
Ökar förmåga att med-
verka 

 

1 

 

Dowse & Ehlers (2005) 
Houts et al. (2005) 
Katz et al. (2006) 
Kools et al. (2006) 
Pilebro & Bäckman (1999) 
Pilebro & Bäckman (2005) 
Soontranan et al. (2002) 

 

Hög 
Hög 
Hög 
Hög 
Hög 
Låg 
Hög 

Hög 
Hög 
Hög 
Hög 
Medel 
Låg 
Hög 

Resultatet av analysen visade att evidensgrad 1 (tabell 7) för samtliga tre frågeställningar. Det 

vill säga ett starkt vetenskapligt underlag, för att vi fann minst två oberoende studier med högt 

bevisvärde av de samtliga tre frågeställningar. 

Tabell 7 Gradering av evidensstyrka 
Evidensgrad 1 
Starkt vetenskapligt underlag 

Evidensgrad 2 
Måttligt starkt vetenskapligt 
underlag 

Evidensgrad 3 
Begränsat vetenskapligt un-
derlag 

Minst två oberoende studier med 
högt bevisvärde, eller god systema-
tisk översikt. 

En studie med högt bevisvärde 
plus minst två studier med me-
delhögt bevisvärde 

Minst två studier med medel-
högt bevisvärde 
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Kan bilder öka personens förståelse för given information 

Evidensstyrkan baserades på tio artiklar (tabell 7) där nio artiklar bedömdes ha hög kvalitet. 

Bevisvärdet på åtta artiklar bedömdes som hög, en artikel bedömdes ha medel i bevisvärde på 

grund av att deltagarantalet var lågt, emellertid svarade artikeln till vår frågeställning om bil-

der ökar förståelsen. En artikel bedömdes ha lågt bevisvärde då undersökningsgruppen var li-

ten, utförd i ett klassrum och randomiseringsförfarande saknades. 

Frågeställningen om bilder ökar personens förståelse för given information, graderades utifrån 

Brittons modell (tabell 6) som ett starkt vetenskapligt underlag, det vill säga evidensgrad ett. 

Dowse och Ehlers (2005) jämförde i sin studie om bilder till information påverkade förståel-

sen och följsamheten att ta en antibiotikabehandling. Deltagarna (n=87) var patienter i en öp-

penvårdsklinik från Sydafrika som tillhörde XHosa distriktet. De flesta av deltagarna var ar-

betslösa, de hade ingen privat sjukförsäkring och de fick sjukvård via den allmänna sjukvår-

den. De randomiserades i två grupper, interventionsgruppen (n=46) fick textinformation och 

piktogrambilder och kontrollgruppen (n=41) fick enbart textinformation. Båda grupperna fick 

sin medicin från en forskningsfarmaceut, tid och datum för första dos noterades, därefter gjor-

des en uppföljning i hemmet efter 3-5 dagar. Deltagarna visste inte när detta besök skulle ske. 

Vid besöket kontrollerades minnet och förståelsen med en serie av strukturerade frågor, dessa 

frågor formulerades på ett annat sätt och frågades fler än en gång för att minimera att delta-

garna chansade. Studien visade att förståelsen var signifikant bättre i interventionsgruppen 

(95,2%) i jämförelse mot kontroll gruppen (69,5%). Bilder visade sig bidra till att öka förstå-

elsen av medicin instruktionen. 

Houts et al. (2006) kom i sin litteraturöversikt av sex artiklar fram till att bilder kan förbättra 

förståelsen vid information. Bilden bör anpassas till den miljö där den ska visas så att betrak-

taren kan tolka bilden rätt. De visade sig i studien hur viktigt det är att använda muntligt språk 

till bilden för att ytterligare förklara vad bilden säger. För att förstå en serie av bilder som vi-

sar en instruktion av en viss aktivitet måste personen förstå innebörden i aktiviteten. En annan 

viktig aspekt som underlättar förståelsen av en bild är att den är kulturellt relevant. För att 

delge information via bilder är det av vikt att fråga sig, ”hur kan jag använda bilder för att 

stödja förståelsen?” Bilder ska vara enkla att se på, distraherande detaljer ska minimeras i bil-

den. Det är bra att använda text i kombination med bild, texten tillsammans med bilderna ska 

vara skrivet med ett enkelt språk. När bilder skall användas inom vården är det personal inom 
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vården som utformar bilderna och inte konstnärer. För att bildens innebörd ska tolkas rätt bör 

den testas i en kontrollgrupp. 

Hämeen-Anttila et al. (2004) jämförde förståelse av en informationsbroschyr för användande 

av penicillin till barn i en finsk skola. Interventionsgruppen (n= 32) fick piktogrambilder med 

text och kontrollgruppen (n = 30) fick en broschyr med enbart text. Syftet med studien var att 

fastställa om barn förstår information bättre med piktogram bilder som är utvecklade av Uni-

ted States Pharmacopeia Convention Inc (USP). Barnen som var i åldrarna 7 år (n=28), 11 

(n=31) och 13 år (n=31) blev intervjuade om vad de tror att 15 piktogram bilder betyder och 

de två äldre grupperna fick även läsa en lättläst informationsbroschyr för penicillin. Vartannat 

barn fick en broschyr med enbart text och de andra fick en informationsbroschyr med text och 

piktogrambild. De kom fram till att bilderna ska vara välkända för att de ska vara användbara 

i en informationsbroschyr om läkemedel. Studien visade även att miljön där bilderna testats 

har betydelse för resultatet, att testa förståelsen av en bild i en miljö som inte överensstämmer 

med bilden gör att effekten uteblir. Resultatet visade ingen statistisk skillnad mellan de två 

grupperna. Forskarna menar att deras studie skiljer sig från andra USP studier gjorda bland 

amerikanska skolbarn, där de kom fram till att bilden till läkemedelsinformationsbroschyr 

ökade förståelsen av hur de skulle ta sin medicin. 

Katz et al. (2006) studerade åtta artiklar i sin litteraturöversikt där det visade sig att bilder till-

sammans med medicininstruktioner ökar patienters förståelse. För att öka förståelsen ska bil-

den vara enkel och realistisk och medföra en klar enskild mening. De kom även fram till för-

slag på hur bilder ska utformas. Bilden ska ha realistisk färg, den ska vara skalenlig, rätt för-

storad, fri från oväsentlig bakgrundsinformation så att betydelsen av budskapet kvarstår. Pati-

enter med läs och skriv svårigheter och äldre föredrar att få bildbaserade instruktioner förenat 

med muntligt språk. 

Kools et al. (2006) gjorde en studie om två olika astmarelaterade broschyrer, astmainhalator 

och flödesmätare. De kompletterade illustrerade bilder och undersökte om bilder och text bi-

drog till bättre förståelse av information än enbart textbaserad information. Deltagarna (n=99) 

randomiserades i fyra olika grupper Två grupper fick informationsbroschyrer till hur astmain-

halator används, kontrollgruppen fick enbart text och interventionsgruppen fick bild och text. 

De övriga två grupperna fick instruktionsbroschyr för användandet av flödesmätare, där kon-

trollgruppen fick enbart text och interventionsgruppen fick bild och text. Varje steg i instruk-

tionen illustrerades på ett systematiskt sätt. Resultatet visade att de två interventionsgrupperna 



 
 
 

16

 

där bild och text visades hade bättre förståelse än kontrollgruppen. Författarna ansåg att bilder 

vid instruktion kan bidra till bättre förståelse. 

Kripalani et al. (2007) beskriver i sin studie i USA hur de utformade illustrerade medicinkort-

listor till hjärtsjuka afrikansk-amerikanska patienter som har olika nivåer av läs- och skriv 

svårigheter. Två läkare som är expert på patientutbildning utförde designen på medicinkortlis-

tan. Huvudsyftet med medicinlistan var att öka förståelsen med att använda bilder för att illu-

strera instruktioner för att patienten ska kunna följa en medicin ordination. Utifrån en större 

studie där deltagarna (n=435) randomiserades (n= 242) till en grupp som fick illustrerade me-

dicinkort som en intervention varav (n=173) använde medicinkortet. Text och bilder förklara-

de vad det var för medicin, vad den lindrade för åkomma, vilken tid på dygnet den skulle intas 

och hur många tabletter. Läkemedlet var fotograferade och fanns i ett specialdesignat data-

program vilket gjorde att varje person fick ett individuellt utformat medicinkort (bild 1), 92,5 

% av 173 respondenter ansåg att kortet var lätt att förstå. Nästan alla av deltagarna upplevde 

att medicinkortet var lätt att använda och att den ökade förståelsen av hur medicinen ska intas. 

Bildbaserad instruktion medför bättre förståelse speciellt bland dem som har läs och skrivsvå-

righeter och kognitiv funktionsnedsättning. 

                                             Bild 1. Medicinkort 

                                                                      

Mansoor och Dowse (2007) gjorde en studie i Cap provinsen i Sydafrika där det råder stor ar-

betslöshet, 83 % pratar isiXhosa, 23,3 % av de svarta vuxna saknar skolgång. De har även 

problem med läs- och skrivsvårigheter. Alla 120 deltagarna var HIV positiva, de vistades i 

hemmet och gick på co-trimoxazole terapi. Tre grupper bildades, K= ingen information, J= 

enbart textbaserad information och I= lätt läst information med bilder, alla deltagare fick 

muntlig information angående sin medicin. Efter en uppföljande intervju testades förståelsen 

med en serie av frågor. De kom fram till samma resultat som tidigare studier att bilder i en 

medicininformation ökades förståelsen markant (bild 2). Sammantaget visades det en signifi-
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kant högre förståelse (76,3%) i interventionsgruppen jämfört med både kontrollgruppen 

(43,3%) och jämförandegruppen (50.9%). Personer med läs och skrivsvårigheter är den grupp 

som har svårt att ta till sig sjukvårdsinformation och kan ha mest fördel av förenklat språk 

med bilder i samband med medicininformation och instruktion. 

                                             Bild 2. Co-trimoxale information 

                                              

Ngoh och Shepherd (1997) gjorde en studie i Kamerun, Västafrika. Undersökningen vände 

sig till kvinnor mellan 15-55 år som var gravida eller besökte hälsocentret regelbundet. Syftet 

med studien var att undersöka om antibiotikaföreskriften på medicinen följdes rätt hos kvinn-

liga patienter med läs och skrivsvårigheter. Det visades sig att motivationen fanns, men an-

tingen saknades kunskap eller också hade de glömt delar av instruktionen, exempelvis före-

skriven dos, hur många gånger per dag och hur länge de skulle ta medicinen. Studien använde 

visuella bilder och avancerad information (Advance Organizer) som en strategi för utveckla 

förståelse och utförande av antibiotikaföreskrifter och instruktion. Avancerad information ges 

för att öka personens förmåga att förstå, lära och komma ihåg nytt material. Om visuella bil-

der kan förklara för patienten hur medicinen skall tas, så kan en avancerad information visa 

varför medicinen ska tas. Under förtestet kom forskarna fram till att vissa tecknade bilder inte 

gick att använda på grund av att respondenterna inte förstod helheten i bilden, detta löstes ge-

nom att använda fotografier. Interventionsgruppen (n=26) fick visuellt hjälpmedel i form av 

avancerad information och bild. Kontrollgruppen (n=26) fick ingen information, jämförande-

gruppen (n=26) fick enbart bild. Interventionsgruppen visade signifikant högre förståelse än 

jämförandegruppen och kontrollgruppen. För att visuellt hjälpmedel ska vara effektivt måste 

bilden vara meningsfull till den tilltänkta populationen. Visuellt hjälpmedel som är effektiv 

bland en viss population kan visa sig vara mindre lyckad i en annan population, därför måste 

bilder utformas till den lokala befolkningens kultur. Bilden ska vara enkel, praktisk och relate-

ra till vad patienten vet och förstår. Förenklat säger författarna att bilden ska förstärka det ta-

lade ordet. 

Pilebro och Bäckman (1999) utformade en visuell metod att träna och informera barn med au-

tism om tandläkarundersökning. Interventionsgruppen bestod av 15 barn med autism och en 
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med fragile X, de fick varsin bok med färgfotografier som visade varje steg vid ett tandläkar-

besök för att öka barnens förståelse. Familjen förberedde barnet hemma genom att läsa aktuell 

sida inför undersökningen. När barnen kom till tandläkaren, användes boken samt enkelt och 

konkret språk. Kontrollgruppen (n=16) barn med autism i samma ålder fick inget visuellt 

hjälpmedel. Projektet pågick under 18 månader med regelbundna besök var 14:e dag till tand-

läkaren. De barn som hade fått visuellt hjälpmedel var mer förberedda än kontrollgruppen vil-

ket visade på ökad förståelse av vad som skulle ske.  

Tait et al. (2007) jämförde en informationsbroschyr samt American Society of Regional 

Anesthesiologists I-III protokoll (ASA) till 190 barn mellan 7-17 år, som skulle genomgå en 

operation eller medicinsk behandling. Barnen randomiserades i två grupper, jämförelsegrup-

pen fick standardiserad skriven information, interventionsgruppen fick skriven information 

med fet stil, layout där texter har skrivits i punktform och bilder. Den modifierade informa-

tionsbroschyren var mer effektiv för att informera yngre barn (710 år), de förstod materialet. 

Alla som fick text och bildmaterial upplevde den som vänligare att läsa med de stora bokstä-

verna och bilderna. Alla barnen som ingick i text och bildgruppen visade på signifikant ökad 

förståelse av informationen och ASA protokollet (p<0,05). 

Ökar bilder personens förmåga att komma ihåg information 

Resultatet på denna frågeställning baserades på fem artiklar (tabell 7) där kvaliteten på fyra 

artiklar var hög och bevisvärdet på fyra artiklar var hög. En artikel var både låg i kvaliteten 

och bevisvärde på grund av att det var så få deltagare i studien, den var inte randomiserad och 

etiskt resonemang saknades. Evidensgraden värderades till ett då fyra artiklar hade högt be-

visvärde, vilket innebär starkt vetenskapligt underlag, enligt Brittons modell (tabell 6) av evi-

densstyrka. 

Houts et al. (1998) gjorde en studie bland 21 collegeungdomar, 3 män och 18 kvinnor i USA. 

Syftet med studien var att testa hypotesen att piktogram kan förbättra minnet av talad medi-

cinsk instruktion. Ungdomarna delades upp i två grupper jämförelsegruppen fick muntlig in-

formation utifrån hur de skulle hantera cancer symtomen som sårig mun och feber, interven-

tionsgrupp fick piktogram bilder samt likadan muntlig information. Därefter fick ungdomarna 

se på en musikvideo, efter pausen fick deltagarna svara på frågor angående informationen. De 

som hade bilder fick använda dem som påminnelse, gruppen utan bilder fick enbart förlita sig 

på sitt eget minne, endast korrekta svar räknades. Det visade sig att de som hade bilder kom 
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ihåg bättre jämfört med dem som inte hade bilder, statistiskt signifikans p<0,0001. Forskarna 

kom fram till att piktogram bilder kan öka kortminnet av medicinska instruktioner. 

Det visade sig i Houts et al. (2006) litteraturöversikt av fem artiklar att bilder som är nära för-

enade med talad eller skriven text jämförelsevis med enbart text, visade på ökad uppmärk-

samhet av hälsoinformation samt att betraktaren kommer ihåg informationen bättre. Patienter 

med läs och skrivsvårigheter är mer hjälpta av bilder i samband med muntlig eller skriftlig in-

formation för att komma ihåg.  

Katz et al. (2006) fann i sin litteraturöversikt av åtta artiklar, att patienterna upplevde att bil-

der hjälpte dem att uppnå information så att de kände till namn, daglig dos och vilken tid me-

dicinen skulle tas. Bilder kombinerat med text vid läsning av medicininstruktioner ökade pati-

entens förmåga att komma ihåg informationen.  

I en studie av (Kools et al 2006) jämfördes enbart textinformation och bild samt text informa-

tion till användning av en astmainhalator och flödesmätare. Deltagarna (n=99) randomisera-

des i fyra olika grupper. Två grupper fick informationsbroschyrer till hur astmainhalator an-

vänds, kontrollgruppen fick enbart text och interventionsgruppen fick bilder och text. De öv-

riga två grupperna fick instruktionsbroschyr för användandet av flödesmätare, där kontroll-

gruppen fick enbart text och interventionsgruppen fick bild och text. Varje steg i instruktionen 

illustrerades på ett systematiskt sätt. Interventionsgruppen och kontrollgruppen av flödesmäta-

re visade ingen signifikant skillnad när det gällde at komma ihåg instruktionen. Däremot visa-

de det en signifikant skillnad på att komma ihåg instruktionen tillsammans med bilder vid an-

vändandet av astmainhalatorn. 

Kripalani et al. (2007) beskriver i sin studie i USA hur de utformade illustrerade medicinkort-

listor till 173 hjärtsjuka afrikansk-amerikanska patienter som har olika nivåer av läs- och 

skrivsvårigheter. De kom fram till att patienter som använde illustrerade medicinkort hjälpte 

dem att komma ihåg vilken medicin de skulle ta, för vilken åkomma, dos samt klockslag. Pa-

tienter med inadekvata eller marginella läs och skrivsvårigheter hade särskild nytta av att an-

vända medicinkortet för att komma ihåg. 

Ökar bilder personens förmåga att kunna medverka vid en instruktion  

Resultatet beträffande denna frågeställning baserades på sju artiklar (tabell 7) kvaliteten på 

sex artiklar är hög och en låg. Bevisvärdet på fem artiklar är hög, en artikel var medel på 
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grund av att studiegruppen i artikeln hade få deltagare däremot hade den en kontrollgrupp och 

svarade på vår frågeställning. En artikel var låg i kvalitén där bevisvärdet bedömdes som låg 

på grund av att det var en liten studiegrupp, kontrollgrupp saknades däremot svarade den på 

vår frågeställning. Evidensgraden värderades till ett enligt Brittons modell (tabell 6), grade-

ring av evidensstyrkan.  

I Dowse och Ehlers (2005) studie som utfördes i Sydafrika angående antibiotikamedicinering, 

där jämförelse mellan att dela ut enbart medicinsk information och medicinsk information till-

sammans med piktogrambilder ökar förmågan att medverka. Deltagarna (n=87) var patienter i 

en öppenvårds klinik från Sydafrika som tillhörde XHosa distriktet. Forskarna kom fram till 

att förmågan att fullfölja medicinsk instruktion av antibiotikakur med hjälp av piktogrambil-

der ökade i interventionsgruppen (89,6%) jämfört med kontrollgruppen (71,5%). 

I Houts et al. (2006) litteraturöversikt av tre artiklar framkom att bilder kan förändra avsikten 

att fullfölja en instruktion, beroende på hur personen tolkar bilden. En studie visade att kvin-

nor som fick text och bildinformation, där bilderna illustrerade en manlig läkare som under-

sökte en kvinnas bröst. Kvinnorna i reagerade negativt och var inte intresserade av att utföra 

handlingen på grund av att de upplevde bilderna som stötande, eftersom det var en man som 

tog på en kvinnas bröst. Positiv känslomässig respons av bilden ökade avsikten att fullfölja 

instruktionen medan negativ respons minskade avsikten. Bilder tillsammans med information 

eller instruktion ökar människors förmåga att medverka. Patienter med läs- och skrivsvårighe-

ter har speciellt stor hjälp av muntliga instruktioner och bilder. 

I Katz et al. (2006) en litteraturöversikt, beskrivs att tillföra bilder till en instruktion gör att 

patienten på ett bättre sätt vet vilken dos som ska intas, när medicinen skall intas och vikten 

av att genomföra ordinationen. Studien visade även att kombinationen av både text och bildin-

formation är mer effektiv än om enbart text användes. 

Kools et al. (2006) undersökte om illustrerade bilder till två olika astmarelaterade broschyrer 

ökade förmågan att medverka när bilder tillförs till informationen, jämfört med enbart textba-

serad information. Två grupper fick informationsbroschyrer till hur astma inhalator användes, 

kontrollgruppen fick enbart text och interventionsgruppen fick bilder och text. De övriga två 

grupperna fick instruktionsbroschyr för användandet av flödesmätare, där kontrollgruppen 

fick enbart text och interventionsgruppen fick bild och text. Varje steg i instruktionen illustre-

rades på ett systematiskt sätt. Forskarna kom fram i sin studie att tillföra bilder till en instruk-
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tion av astma inhalator och flödesmätare, ökar signifikant förmågan att genomföra instruktio-

nen. De som har fått bildbaserad information visade att de snabbare utförde instruktionen och 

utförde momenten mer korrekt. 

Pilebro och Bäckman (1999) gjorde en undersökning om visuellt hjälpmedel till 15 barn med 

autism och en fragile X. Barnen i interventionsgruppen (n=16) kunde medverka bättre vid 

tandläkarundersökningen än barnen i kontrollgruppen. Vissa barn i kontrollgruppen (n= 16) 

behövde anestesi för att genomföra undersökningen. I en prospektiv studie gjord av Pilebro 

och Bäckman (2005) användes fotograferade bilder för att på ett strukturerat sätt visa hur 

tandborstning skulle utföras (bild 3). 15 barn med autism fick tillsammans med sina familjer 

ta hem bildserien, kliniska undersökningar gjordes hos tandläkaren efter 8 månader och 12 

månader. Efter 18 månader gjordes en uppföljande intervju med barnens föräldrar. Alla barn 

utom ett använde sig av det visuella programmet. Föräldrarna upplevde att det var lättare att 

motivera barnen att utföra tandborstning. Placket på barnens tänder var märkbart reducerat. 

                                       Bild 3. Struktur över tandborstning 

     

Soontranans et al. (2002) studie i Thailand, med 60 gravida kvinnor (ASA klass I-II) som in-

för kejsarsnitt fick information angående ställningar för epiduralbedövningen. Kontrollgrup-

pen fick enbart muntlig information, interventionsgruppen fick muntlig information samt fo-

tografier på hur ställningarna skulle utföras. Det var ingen signifikant skillnad mellan grup-

perna av ålder, ASA klass, vikt och längd. Anestesisjuksköterskan som inte visste vilken typ 

av information kvinnorna hade fått, träffade kvinnorna och repeterade patienternas positioner. 

Därefter bedömde sköterskan deras utförande som mycket bra, bra, otillfredsställande. Däref-

ter fick anestesiläkaren undersöka patienterna, även här visste inte läkaren vilken typ av in-
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formation kvinnorna hade fått. Anestesiläkaren palperade utrymmet mellan taggutskottet och 

kommenterade skillnaden i utrymmet. bredden graderades i tre grader, brett, ingen förändring, 

smalt. Därefter startade anestesiläkaren att sätta in epiduralbedövningen i nivå L3-4 av länd-

ryggen. Tiden från att skinnet punkterades tills att epiduralutrymmet var identifierat spelades 

in. Om inte utrymmet kunde identifieras, och nya nålar användes registrerades det och spela-

des in. Kunde inte epiduralbedövning ges ändrade anestesiläkaren metoder och gav annan an-

estesi. Resultatet visade att anestesisköterskans bedömning av positionerna, visade att inter-

ventionsgruppens positioner var signifikant bättre än kontrollgruppen (p<0,0001). Anestesilä-

karens palpering av interspinal utrymmet visade att kontrollgruppen fick justera ställningen 

mer frekvent än interventionsgruppen (p<0,0273). Detta uppvisar att interventionsgruppen var 

i en mer optimal position än kontrollgruppen. Tiden att sätta i nål i epiduralutrymmet var kor-

tare i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen, antal använda nålar var lägre i antal 

jämfört med kontrollgruppen. Antalet lyckade epiduralbedövningar var större i interventions-

gruppen men det var inte statistiskt signifikant. Fotografierna i interventionsgruppen hjälpte 

patienterna att positionera dem själva bättre. De flesta av kvinnorna behövde repetition av po-

sitionerna. Visuella hjälpmedel tillsammans med verbal instruktion kan impliceras som hjälp 

till patienten, för att maximal bredd av interspinal utrymmet skall uppnås.  

Bild 4. Positioner vid epiduralbedövning  

                                        



 
 
 

23

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att söka evidens för om visuellt stöd i form av bilder, är 

en hjälp att förtydliga innebörden vid muntlig eller skriven instruktion/information. Författar-

na formulerade tre frågeställningar, ökar visuellt stöd i form av bilder patientens förmåga att 

förstå, komma ihåg och medverka om de visas i samband med information/instruktion. Ana-

lysen visade att alla tre frågeställningar fick ett starkt vetenskapligt underlag det vill säga evi-

densgrad ett (tabell 7). 

Den första frågeställningen, kan visuellt stöd i form av bilder öka personens förståelse i sam-

band med information eller instruktion? Resultatet från de tio av de tretton granskade artiklar-

na visade att bilder som är enkla att se på, kombinerat med text, samt relaterad till vad perso-

nen förstår hjälper till att förmedla information/instruktion. Bass (2005) beskriver i sin littera-

turöversikt om en stor studie i USA där 2659 vuxna besökte akutmottagningen. Det visade sig 

att majoriteten av deltagarna i studien som sökte sig till akutmottagningen var oförmögna att 

förstå instruktioner som de fick vid utskrivningen. Nästan hälften av besökarna förstod inte 

instruktionerna vid medicinordinationen, en fjärdedel kunde inte tala om när nästa läkarbesök 

skulle ske efter att de hade tittat på utskrivningspapperet. Denna studie visade att många per-

soner inte alltid förstår information och instruktioner. 

Vår andra frågeställning, ökar personens förmåga att komma ihåg information/instruktion 

med hjälp av bilder, även här fick vi ett starkt vetenskapligt underlag. Resultatet från de fem 

av tretton granskade artiklarna visade bland annat att bilder kombinerat med text ökade pati-

entens förmåga att komma ihåg. Dowse (2004) anser att det bästa är att förklara medicinska 

instruktioner tillsammans med bilder, detta utgör en god bas till att informera patienter med 

läs och skrivsvårigheter, så att de stimuleras att komma ihåg viktig information. 

Vi fann även ett starkt vetenskapligt underlag för vårt tredje påstående om bilder ökar perso-

nens förmåga att medverka vid en muntlig eller skriftlig information/instruktion. Sju artiklar 

av tretton beskrev att bilder tillsammans med muntlig eller skriftlig information/instruktion 

ökade personens förmåga att medverka. Osborne (2006) beskriver i artikeln om visuella 

hjälpmedel vid hälsoinformation, hur en hjärtsjuk man motiverade sig att medverka i doktorns 

diet och rehabiliteringsprogram. Tack vare att läkaren som utförde undersökningen av hjärtats 

kranskärl hade ritat en bild över mannens hjärta och färgat kärlen för att visualisera hur myck-
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et de var blockerade. Mannen ansåg att bilden över hur hans hjärta såg ut och vilka föränd-

ringar som hade uppstått, bidrog till att motivera honom att förändra sin livsstil. 

Resultatet visar att bilder ökar personers förståelse till skriven eller muntlig informa-

tion/instruktion. När en person förstår ett budskap kan personen även medverka i en önskad 

aktivitet. Fulham Edmonds och McGuire (2007) beskriver i sin artikel om medverkan till ra-

dioterapibehandlig för patienter med huvud och halscancerbehandling som är en pågående 

process inom hälsosjukvården. Det är en konstant uppgift för sjukvårdspersonalen att få pati-

enten att medverka i sin egen behandling. Alla sjuksköterskor har förmodligen tagit del av pa-

tienters oförmåga och vägran att följa föreskrivna medicininstruktioner. Sjuksköterskor är då 

tvungna att ta till sin kliniska kunskap och professionella erfarenhet så att patienten kan gui-

das fram för att börja medverka. En orsak till att patienter kan ha svårt att medverka är förmå-

gan att förstå, insikt i sin egen sjukdom samt att de inte förstår avsikten med behandlingen. 

Oförmågan att förstå kan bero på läs- och skrivsvårigheter, ålder, kön, sociala och ekonomis-

ka förhållanden samt kulturella orsaker. När dessa patienter får information bör sjuksköters-

kan vara sensitiv för patientens individuella behov och undvika att endast använda ett stan-

dardkoncept. 

Många gånger tar vi det för givet att alla människor förstår vad som sägs och skrivs. Det är 

inte alltid så att personen visar att de inte förstår, därför är det av vikt att utveckla kunskap 

och metoder som hjälper personal inom vården att utarbeta metoder för informa-

tion/instruktion. Van Bourgondien och Schopler (1996) beskriver metoden Treatment and 

Education of Autistic and related Communication Handicapped Children (TEACCH) som är 

ett pedagogiskt arbetssätt där bland annat visuella bilder används. Denna metod bygger på att 

hjälpa barn, ungdomar och vuxna med autismspektrumstörning att fungera så bra som möjligt 

genom att strukturera inlärningen, utforma metoder för kommunikativa färdigheter samt ut-

veckla deras sociala färdigheter. Swanson (2005) beskriver hur en stor grupp barn, ungdomar 

och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder: autismspektrum störning, Aspergers syn-

drom och ADHD/DAMP använder visuella hjälpmedel för att strukturera upp vardagen i 

hemmet och i skolan. Många personer med neuropsykiatriska funktionshinder fungerar och 

lär sig bättre med visuella instruktioner än med enbart muntliga instruktioner. Visuellt stöd 

kan röra sig om att strukturera en arbetsbeskrivning med hjälp av bilder eller skriven text. Det 

kan också vara att tydliggöra tid och rum med hjälp av scheman för att den funktionshindrade 

ska veta vad som förväntas av honom eller henne, hur länge aktiviteten pågår, att arbetet går 

framåt och vad som händer sedan när aktiviteten är avslutad. Genom att strukturera upp akti-
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viteter reduceras frustrationen av att inte veta vad som ska hända, oron minskar och personens 

självständighet främjas. Författarna menar att det är viktigt att personer med dessa funktions-

hinder bör förberedas för nya händelser och miljöer. 

Personer som redan i dag använder bilder för att deras vardag skall kunna fungera, möts av en 

vård som inte tillgodose deras behov av omvårdnad. Det finns inga rutiner idag av att använda 

bilder som visuellt stöd inom vården när det gäller att ge information/instruktion. Utifrån vårt 

resultat rekommenderar vi att införa visuella hjälpmedel i form av bilder som ett stöd vid 

muntlig och skriftlig information/instruktion. Exempelvis kan fotografier eller tecknade bilder 

användas som en bildserie där den beskriver vad som kommer att hända och vad som förvän-

tas av patienten. Bilden skall vara enkel att se på, det är bra att använda text i kombination 

med bild, bildbaserad instruktion förbättrar förståelsen. Dowse (2004) beskriver i sin artikel 

om förståelse av piktogrambilder att de bör anpassas till den kulturella miljö de är avsedd för, 

så att betraktaren kan förstå budskapet. Bilder skall inte isoleras utan vara tillsammans med 

skriven eller muntlig information, så att inga missförstånd uppstår. Snow Wolff och Wogalter 

(1998) uttrycker i sin studie där de jämförde olika piktogrambilder att de ska vara enkelt ut-

formade. Däremot visade vårt resultat att piktogrambilder kan vara svårare att tolka beroende 

på erfarenhet och kultur. Coleman et al. (2003) gjorde en jämförelse bland 162 afrikansk-

amerikanska kvinnor från USA med läs och skrivsvårigheter. En bok utformades för att moti-

vera mammografiscreeningsundersökning och självundersökning av brösten. I studien jäm-

fördes fotograferade bilder och tecknade bilder. Efter att kvinnorna hade studerat boken fick 

de visa på ett silikonbröst hur de kunde palpera fram knutor, kvinnorna som hade studerat bo-

ken med fotografier bilder hade signifikant högre kunskap om att kunna finna knutor i sili-

konbröstet. De flesta av de 162 kvinnorna som deltog i undersökningen visade på ökad moti-

vation att genomföra en mammografiscreeningsundersökning.  

Metoddiskussion 

Genom att välja systematisk evidensbaserad litteraturstudie som metod, beror på att den sva-

rar bäst till vårt syfte och frågeställningar. Vi valde att avstå från att precisera åtgärd och mot-

åtgärd så att vi inte uteslöt andra forskningsmetoder enligt Willman et al. (2006, s.58). Resul-

tatet visade att elva studier var kvantitativa och två studier var litteraturöversikter. Vi fann 

inga kvalitativa studier som svarade mot vårt syfte och frågeställningar, det kan bero på att vi 

inte har sökt studier utifrån kommunikation utan endast information och instruktion. I vår stu-

die har vi utgått ifrån tre frågeställningar ökar förståelse, förmåga att komma ihåg samt för-



 
 
 

26

 

måga att kunna medverka om bilder visas i samband med muntlig eller skriftlig informa-

tion/instruktion. Tre av tretton artiklar svarade på alla tre frågeställningar. De övriga artiklar-

na svarade på ett eller två av de tre frågeställningarna (tabell 6). Analysen av artiklarna har 

utgått ifrån de tre frågeställningarna som utformats utifrån vårt syfte. Svagheterna i studien är 

att författarna har begränsad erfarenhet av vetenskapligt arbete. Alla artiklar har varit på eng-

elska, det finns viss risk att författarna lägger sin egen tolkning i översättningen. Styrkan i 

denna studie är att vi har varit två författare som har var för sig läst artiklarna, och på så sätt 

försökt att få så hög trovärdighet i översättningen enligt Willman et al. (2006, s. 50-51). En av 

författarna har egen erfarenhet av att använda visuella bilder för att tydliggöra informa-

tion/instruktion till barn med autism. Författarna har genom handledning och seminarium fått 

arbetet granskat och de har beaktat de råd som har framkommit. Trovärdigheten har styrkts 

genom att författarna har använt sig av Goodmans sju steg samt beskrivit i detalj hur tillväga-

gångssättet har gått till så att denna studie går att reproduceras enligt Holloway & Wheeler 

(2004). 

Slutsats 

Många patienter är rädda och oroliga när de kommer för att göra en röntgenundersökning. 

Oron kan vara av olika karaktärer allt från vilken diagnos patienten skall få, att teknik är 

främmande eller en känsla av att inte ha kontroll över situationen. Information och instruktion 

om hur undersökningen skall genomföras är en del av helheten för att patienten ska kunna 

medverka (Murphy 2001). Vi har funnit evidens att bilder tillsammans med muntlig eller 

skriftlig information/instruktion ökar personens förmåga att komma ihåg det som har informe-

rats. I många studier fann vi att fotograferade bilder tolkades lättare än andra bilder. I vårt fall 

är det fotografier som ska utformas som visuellt stöd för att förstärka muntlig och skriven in-

formation, fotografierna visar den reella miljön som personen befinner sig i. Det optimala 

vore att olika röntgenundersökningar fanns som fotograferade bildserier med text under och 

var tillgängliga på det allmänna datasystemet. Då skulle patienter ha möjlighet att ta del av 

bildinformationen i lugn och ro i sitt hem och på så vis förbereda sig. Önskvärt vore om en 

bärbar dator fanns tillgänglig på varje röntgenavdelning och vid behov hämtades datorn till 

det aktuella undersökningsrummet. Då kunde röntgensjuksköterskan i lugn och ro informera 

och instruera med hjälp av visuellt stöd vad som förväntas av patienten vid undersökningen. 

På röntgenavdelningen har vi asylsökande personer som kommer från olika länder och kultu-

rer, många av dem kan endast tala sitt hemspråk, en del av dem är analfabeter. De kommer till 
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oss för att göra en lungröntgen som ingår i invandrarverkets hälsokontroll. Där uppstår många 

språksvårigheter för att få personen att förstå vad vi vill att de ska utföra. Instruktionen om att 

de ska ta av sig alla kläder på överkroppen, hur vi vill att de ska stå och hur de håller armarna 

och till sist att de ska andas in och hålla andan. Mycket går att visa med hjälp av kroppssprå-

ket men att förstärka information/instruktion med visuella bilder ökar möjligheten att patien-

ten känner sig trygg med vad som förväntas av dem. Det har framkommit i många studier att 

för att förstå budskapet med piktogrambilder eller fotografier är det viktigt att bilderna beskri-

ver en miljö som bettraktaren förstår. För att budskapet skall nå fram är det viktigt att bilden 

är enkelt utformad. Dowse och Ehlers (2004) har gjort en studie hos åtta olika språkgrupper 

och stammar i Sydafrika, där de har jämfört United States Pharmacopeia Convention Inc 

(USP) piktogrambilder samt lokalt anknyta piktogrambilder för att se hur de tolkade betydel-

sen av bilden. Forskarna kom fram till att bilder med lokal anknytning tolkades bättre då brist 

på förståelse av västerländsk kultur saknades. Exempelvis symbolen drick inte alkohol vid 

medicinering som är en överkorsad vinglas och cocktailglas, denna bild gav ingen association 

till att det var alkohol utan respondenterna tolkade det som glas.  

Under studiens gång har många forskningsresultat visat hur viktigt det är att information och 

instruktion förstås av mottagaren. De flesta artiklarna har visat att bilder stödjer innebörden av 

informationen/instruktionens betydelse. Det är viktigt att förstå att alla människor inte kan ta 

emot information/instruktion på samma sätt, detta bör anpassas till den enskilda individens 

behov och förmåga att uppfatta situationen. Vi inom vården måste lära oss att använda olika 

varianter av informations/instruktions metoder så att varje enskild individ möts på deras vill-

kor. Bilder är en metod som kan utvecklas och vara till hjälp för de personer som har svårt att 

förstå enbart muntlig eller skriftlig information/instruktion. Samtidigt kan vi inte generalisera 

och tro att alla personer med exempelvis kognitiv funktionsnedsättning måste ha bilder till-

sammans med informationen/instruktionen däremot vill vi att detta skall finnas som ett stöd 

när interaktionen inte fungerar mellan patient och vårdgivare. Att implementera bilder som ett 

visuellt stöd vid information/instruktion på röntgenavdelningen ökar patienters förmåga till 

förståelse när de har svårt att ta till sig muntlig och skriven information. På så vis ökar möj-

ligheten att patienten förstår vad som förväntas av honom/henne och att medverkan i under-

sökningen ger en känsla av att ha kontroll i sin egen situation. 
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