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Sammanfattning 

Människor rör sig idag i allt större utsträckning mellan olika vårdenheter. För att patienter ska erhålla 

en god, tillgänglig, säker och effektiv vård krävs det därför att olika vårdenheter samarbetar 

(Nationell IT-strategi, s. 4, 2008). Jönköpings läns landsting driver tillsammans med universitetet, 

JIBS, ett forskningsprojekt som bygger på kommunikation och samarbete mellan patienter, 

närstående och vårdpersonal. Ett område i projektet handlar om att effektivisera behandlingen av 

patienter med förmaksflimmer genom ett bättre samarbete mellan olika vårdenheter. Syftet med 

denna studie är att beskriva hur samarbetet mellan hjärtklinik och vårdcentral kan ökas genom att 

specialister vid hjärtklinik aktivt utbyter erfarenheter kring förmaksflimmer med läkare på 

vårdcentral. I studien presenteras även ett kunskapshanteringsverktyg i form av en kunskapsdatabas 

för förmedling av dessa erfarenheter. Data har samlats in genom sedan tidigare inspelat material, 

fokusgrupp, litteraturgranskning samt ett frågeformulär. Ett teoretiskt ramverk, aktivitetsteorin, har 

sedan använts genom att tillämpas på aktiviteten för specialister vid hjärtklinik respektive läkare vid 

vårdcentral för att beskriva hur aktiviteten ser ut och hur arbetet fördelas idag. Teorin har sedan 

applicerats på resultatet av insamlad data för att teoretiskt presentera hur ett aktivt utbyte av 

erfarenheter skulle kunna påverka aktivitetsstrukturen vid de båda vårdenheterna. Studien visar att 

det finns kunskap i form av erfarenheter kring förmaksflimmer som anses vara viktig att förmedla 

från hjärtklinik till vårdcentral och att förmedling av dessa erfarenheter kan göras möjlig genom ett 

kunskapshanteringsverktyg som stöd för detta. 
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1 Inledning 
I Sverige har det under många år uppmärksammats och dokumenterats att sjukvården inte alltid 

fungerar tillfredsställande, något som främst gäller individer med sammansatta vårdbehov, såsom 

äldre och multisjuka (individer med två eller flera sjukdomar). Därför behöver vården och omsorgens 

resurser användas mer effektivt och olika insatser bör koordineras bättre för att på så vis bidra till ett 

bättre samarbete mellan vård- och omsorgspersonal samt med patienter och deras närstående 

(Andreasson & Winge, 2009).  

Vård och omsorg kommer i framtiden att bedrivas under andra förutsättningar än idag och vi 

kommer att se en förändring i rollerna mellan vårdpersonal och patient. Patient och närstående 

kommer att få en mer aktiv roll samt ett större inflytande över den vård som ges (Andreasson & 

Winge, 2009) och olika vårdenheter kan även dra stor nytta av att utbyta erfarenheter med varandra 

(Vimarlund, Timpka & Patel, 1999).  

Människor rör sig idag i allt större utsträckning mellan olika vårdenheter och för att patienter ska 

kunna erhålla en god, tillgänglig, säker och effektiv vård och omsorg krävs det därför att olika 

vårdenheter samarbetar. Information om patienters behov och insatser ska kunna följa patienten 

oavsett vilken vård- eller omsorgsgivare denne möter och information behövs även för styrning och 

uppföljning av vårdens kvalitet (Nationell IT-strategi, s. 4, 2008).  

Mycket av de erfarenheter som idag utbyts mellan olika vårdenheter äger rum vid informella samtal 

praktiker emellan. En nackdel med detta är att utbytet sällan dokumenteras, vilken gör att 

informationen inte alltid är tillgängligt för de som behöver den (Safran et al., 1998). Genom 

integrerade sjukvårdsenheter som delar erfarenheter har alla tillgång till den information de behöver 

och kan dra nytta av den för att göra ett bra jobb. Specialister kan på så vis känna att deras expertis 

är värdefull och veta att andra enheter samarbetar med dem vid behov av expertassistans 

(Vimarlund, Timpka & Patel, 1999).  

Integrering av sjukvårdsenheter, exempelvis genom användning av IT, möjliggör nya former av 

samarbete där information kan distribueras omedelbart till olika platser och gör att personal vid olika 

vårdenheter kan arbeta tillsammans och utbyta erfarenheter utan att fysiskt vara på samma plats 

(Safran et al., 1998). Detta kan bidra till ökad effektivitet och kvalitet på sjukvården samtidigt som 

påverkan av geografiska avstånd minskar (Abbott & Coenen, 2008).  

Ett sjukhus eller en vårdcentral är inte enbart en samling av individer, de utgörs av flertalet 

interagerande team, alla med specialiserad kunskap, färdigheter och teknologier. Utförandet av 

viktiga uppgifter kräver att dessa varierande gemenskaper kan överbrygga sina skillnader och 

integrera sina erfarenheter och färdigheter för att kunna skapa ett nytt och gemensamt perspektiv 

(Stefanelli, 2001). 

1.1 Syfte 
Det finns idag tecken på att en patientcentrerad vård kräver samarbete mellan olika vårdenheter 

(Nationell IT-strategi, s. 4, 2008) och att vårdenheter kan dra stor nytta av att utbyta erfarenheter 

med varandra (Vimarlund, Timpka & Patel, 1999). Det övergripande syftet med denna studie är 

därför att beskriva hur samarbetet mellan hjärtklinik och vårdcentral kan ökas genom att specialister 

vid hjärtklinik aktivt utbyter erfarenheter kring förmaksflimmer med läkare på vårdcentral. Fokus för 

studien ligger i att utifrån specialisters synsätt ta reda på vilken kunskap i form av erfarenheter kring 
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förmaksflimmer som är viktig att förmedla samt på vilket sätt. Studien syftar även till att presentera 

ett kunskapshanteringsverktyg i form av en gemensam kunskapsdatabas för förmedling av dessa 

erfarenheter. Med hjälp av aktivitetsteorin illustreras sedan hur ett sådant verktyg skulle kunna 

påverka den nuvarande aktivitetsstrukturen vid de båda vårdenheterna.  

För att belysa syftet identifieras följande frågeställningar: 

1. Hur ser aktivitetsstrukturen vid de båda vårdenheterna ut idag? 

2. Vilken kunskap i form av erfarenheter kring förmaksflimmer anses vid hjärtklinik vara viktig 

att förmedla till personal vid vårdcentral? 

3. På vilket sätt ska denna kunskap förmedlas? 

4. Vilka övriga insatser och åtgärder skulle kunna bidra till en effektiviserad behandling av 

patienter med förmaksflimmer? 

5. Vilket kunskapshanteringsverktyg skulle kunna användas för att göra erfarenheterna 

tillgängliga för personal vid vårdcentral? 

6. Vad skulle tillgången till ett sådant verktyg ha för konsekvens för nuvarande aktivitetsstruktur 

vid hjärtklinik och vårdcentral?  

1.2 Kontexten för studie 
Jönköpings läns landsting driver i samarbete med universitetet, JIBS, ett forskningsprojekt, Bridging 

the Gaps II, med syfte till att skapa största möjliga värde och hälsa för patienter och befolkningen 

som helhet genom att ge patienten en aktiv roll i samarbete med vården. Detta innebär att patienter 

och närstående själva är med och tar ansvar över delar av sin egen vård och att de aktivt deltar i 

utvecklingen av vårdtjänsterna.  

Projektet prövar och undersöker olika metoder för att ge stöd till ett ökat patientdeltagande, där 

patienten är delaktig i vårdens utveckling redan från början när vårdens kvalitet mäts. Både patienter 

och vårdgivare har mycket att vinna på ett närmre samspel och en högre involvering av patienter och 

närstående med vårdpersonal (Bate & Robert, 2007) och för att kunna utveckla detta krävs djupare 

kunskaper om patienters situation, i hopp om att kunna utforma och testa praktiska tillämpningar 

och lösningar. Projektet har valt att avgränsa sig till två typer av fall; patienter med hjärtsvikt och 

patienter med förmaksflimmer, då de båda är kroniska folksjukdomar som drabbar mer än en 

procent av befolkningen samt att båda grupperna har stora vårdbehov. 

Ett viktigt område i projektet Bridging the Gaps II handlar om att effektivsera behandlingen av 

patienter med förmaksflimmer genom ett bättre samarbete mellan olika vårdenheter.  

Förmaksflimmer är en folksjukdom som för många av de drabbade medför en försämrad livskvalitet. 

Det är den vanligaste hjärtrytmrubbningen som kräver behandling och drabbar uppskattningsvis 1-2 

procent av Sveriges befolkning. Förmaksflimmer är mycket ovanligt hos personer som är yngre än 50 

år och frekvensen ökar snabbt från sextioårsåldern. Vanligast förekommande är förmaksflimmer hos 

personer över 80 år. Denna sjukdom ger återkommande hjärtklappningsattacker där hjärtats förmak 

slår på ett snabbt och okontrollerat sätt (flimmer). Attackerna kan drabba en person när som helst. 

Genom detta snabba och oregelbundna slag påverkas blodflödet genom hjärtat vilket i sin tur ger en 

oregelbunden puls och ibland en fladdrande känsla i bröstet. Normalt är att hjärtat slår ungefär 60-90 

slag i minuten vid vila, men vid flimmer kan hjärtat slå upp till 150-200 slag. Detta medför att många 

med förmaksflimmer har svårt att arbeta eller utföra vardagliga sysslor (www.formaksflimmer.com). 
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Personer med förmaksflimmer behandlas vid olika vårdenheter, såsom akutmottagningar, 

vårdcentraler, genom egenvård eller närståendevård. Många gånger går patienter i första hand till 

akutmottagningen när de drabbas av en attack, och gör ofta det i onödan när attacken redan gått 

över. Genom att förmedla rätt kunskap i form av erfarenheter vill man nu att patienter med 

förmaksflimmer ska kunna få likvärdig vård och stöd vid en vårdcentral och på så vis slippa onödiga 

besök vid akutmottagningen. 

För att lyckas med detta måste de erfarenheter kring förmaksflimmer som finns i högre led på något 

sätt förmedlas mellan de olika enheterna och för att erhålla en effektiv behandling och stöd för 

patienter med förmaksflimmer krävs det att alla involverade enheter är starkt integrerade med 

varandra. 

1.3 Avgränsningar 
Denna studie fokuserar enbart på de åsikter som specialister vid hjärtklinik har och hur de anser att 

ett samarbete samt utbyte av erfarenheter med vårdcentral borde stödjas. Studien lägger därigenom 

ingen vikt vid övriga delar som ingår i projektet Bridging the Gaps II. 

Endast sjukdomen förmaksflimmer tas i beaktande, även om projektet Bridging the Gaps II även 

berör patienter med hjärtsvikt. 

Jag kommer inte att utveckla något tekniskt verktyg utan diskuterar endast hur ett sådant skulle 

kunna utvecklas samt för en teoretisk diskussion kring potentiella effekter på nuvarande 

aktivitetsstruktur vid hjärtklinik och vårdcentral. 

2 Teori 
Nedan presenteras det teoretiska ramverket aktivitetsteorin. Ansatsen används i denna studie för att 

beskriva dagens aktiviteter vid hjärtklinik och vårdcentral samt för att diskutera potentiella effekter 

av förändringar i aktiviteten. Därefter presenteras grunder för kunskapshantering som i studien 

används för att exemplifiera verktyg att tillämpa vid utbyte av erfarenheter. 

2.1 Aktivitetsteorin 
Aktivitetsteorin (AT) utvecklades i syfte att studera mänsklig inlärning som en social 

interaktionsprocess (Engström, 2000). AT framhäver den förmedlande roll artefakter, såsom 

exempelvis IT-lösningar för kommunikation mellan olika vårdenheter eller för att utveckla kontakten 

med patienter, har i mänsklig aktivitet samt vikten av att förstå individers handlingar genom att se till 

den kollektiva aktivitet som de deltar i, i detta fall exempelvis behandlingsåtgärder. Detta perspektiv 

baseras på antagandet om att människor är kulturella varelser som lever i gemenskap och där de på 

något sätt bidrar till denna gemenskap (Korpela et al., 2000).  

Enligt AT finns det tre nivåer som tillsammans formar den hierarkiska strukturen av mänsklig 

aktivitet: procedurer, handlingar och aktiviteter (Leontyev, 1987). Genom denna struktur antas det 

att en aktivitet utgörs av handlingar, som i sin tur formas av procedurer som påbörjas för att 

omvandla ett objekt (Engström, 2000). Perspektivet visas i Figur 1.  
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Figur 1 Hierarkisk aktivitetsstruktur 

Aktiviteter är kontextspecifika och utvecklas ständigt. Denna utveckling genereras av förändringar 

inom och mellan komponenterna i aktivitetssystemet (Engström, 2000). En aktivitet kan i detta fall 

vara behandling av patienter med förmaksflimmer där motivet är att uppnå en effektiv behandling 

och stöd för patienten. 

På mittennivån finns handlingar, som är en manifestation av aktiviteter och är objektdrivna 

(Engström, 1990, p172). Här finns sätten på vilka individer utför sina uppgifter. En handling är en 

omedelbar gärning som utförs av en enskild person, eller grupp av människor, som ofta upprepas och 

utförs kortlivat med ett omedelbart och mer eller mindre medvetet mål, samt med ett relativt tydligt 

början och slut. På individnivå används målinriktade handlingar för att uppnå gemenskapens 

övergripande mål. En handling kan till exempel vara att en läkare skriver ut läkemedel åt en patient 

med målet att patienten ska behandlas och må bättre. 

Varje handling som en individ genomför implementeras av en serie procedurer (Bannon & Bødker, 

1991). Procedurer utförs automatiskt och omedvetet (Engström, 2000). Varje procedur är kopplad till 

de konkreta fysiska eller sociala förutsättningarna för att genomföra en handling, och triggas av 

specifika villkor som är närvarande just då (Bannon & Bødker, 1991), såsom exempelvis patientens 

dåvarande fysiska tillstånd. 

Subjekt (enskilda individer eller grupper av individer), såsom läkare, utför handlingar för att 

omvandla objekt, exempelvis patienter. För att göra det använder de sig av ett eller fler instrument 

eller verktyg (Vygotsky, 1978).  Kopplingen mellan subjekt, objekt och verktyg presenteras i Figur 2 så 

som den framställdes av Vygotsky (1978). 

 

Figur 2 Koppling mellan subjekt, objekt och verktyg 

Enligt AT är individers handlingar inte isolerade utan är kopplade till kollektiva motiv som ger dem 

mening, exempelvis att behandla och stödja patienter. Mänskliga handlingar influeras alltså av det 

som är karaktäristiskt för gemenskapen som individerna tillhör. Engström (1987) har bidragit till 

aktivitetsteorin med att vidareutveckla den genom att lägga till regler samt arbetsfördelning för att 

på så sätt visa på en mer komplett bild av mänsklig aktivitet. Detta illustreras i Figur 3. 
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Figur 3 Aktivitetsstruktur, länken mellan individuella handlingar och den kollektiva aktiviteten  

I Engströms modell är huvudelementen av strukturen av mänsklig aktivitet subjektet, objektet samt 

gemenskapen där subjektets handlingar utförs. De övriga elementen i de yttre hörnen av triangeln 

utgörs av verktyg, regler samt arbetsfördelning och skapar tillsammans förmedlande artefakter i den 

mänskliga aktiviteten.  

Enligt AT är varje handling som utförs av subjektet, såsom läkare, menad att omvandla ett objekt, 

exempelvis en patient. Objekt kan därför ses som måltavlor, råmaterial eller en problemrymd till 

vilka subjektens handlingar riktas eller som subjekten vill influera eller förändra för att producera ett 

resultat, exempelvis genom att behandla eller bota patienten (Engström, 2000). 

Exempelvis vid behandling av förmaksflimmerpatienter är det huvudsakliga objektet mot vilket 

aktiviteter riktas patienten med sin sjukdom. Objektet för specialisters eller sjuksköterskors 

handlingar behöver inte vara detsamma, men båda subjekten bidrar ändå till den kollektiva 

aktiviteten som är att behandla dessa patienter. För att omvandla objekt behöver subjekten verktyg 

(Engström, 1991). Dessa verktyg kan vara externa artefakter såsom fysiska instrument eller interna 

artefakter såsom symboler eller kunskap. Verktygen innefattar så kallade ”vad”-verktyg, som kan 

vara olika föremål eller resurser som används för att uppnå mål, såsom ett stetoskop eller en EKG-

mätare. Det finns även abstrakta verktyg, ”hur” och ”varför”-verktyg, som guidar subjektet i 

användandet av de konkreta verktygen, såsom manualer och kunskap (Hyppönen, 1995). Vid 

behandling av förmaksflimmerpatienter kan sådana verktyg exempelvis representeras av den 

kunskap som specialister eller andra läkare har eller av de riktlinjer eller etiska koder som läkarna 

följer.  

Inom AT är en gemenskap en omedelbar omgivning där användandet av instrument äger rum. En 

gemenskap innefattar en eller flera individer, subgrupper, som delar samma inriktning eller objekt 

och som utgör sig själva som distinkta från andra gemenskaper. Exempel på detta är olika 

hälsoprofessioner som delar samma patientpopulation (Engström, 1990, p172) och en gemenskap 

kan alltså utgöras av exempelvis en hjärtklinik eller en vårdcentral. 

Inom mänskliga gemenskaper förekommer det vanligtvis en fördelning av arbete. Denna 

arbetsfördelning definierar hur olika medlemmar i gemenskapen har delat ansvar i omvandlingen av 

objektet, vad som görs av vem gällande det delade objektet (Engström, 1990, p172). 

Arbetsfördelningen inkluderar även hur uppgifter fördelas horisontellt mellan gemenskapens 

medlemmar samt vertikalt som fördelning av makt och status. Inom aktivitetssystemet tar alltså olika 

deltagare olika steg i riktning mot av forma den kollektiva aktiviteten (Engström, 2000b). Exempelvis 

vid en hjärtklinik kan arbetet fördelas mellan specialister, sjuksköterskor eller labbpersonal.  
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Ett kollektivt aktivitetssystem drivs av ett djupt kollektivt motiv, som är inbäddat i objektet för 

aktiviteten (Engström, 2000) och strukturerat enligt den specifika gemenskap där aktiviteten äger 

rum (Bannon & Bødker, 1991). Exempelvis så är patienter generella objekt för medicinskt arbete 

genom att de bär det kulturella motivet att bekämpa sjukdomar och främja hälsa. Dock kan varje 

patient innefatta detta motiv på olika sätt (Engström, 2000).  

När arbetsfördelningen splittras, exempelvis när ansvaret för en patient delas mellan flera 

medicinska enheter, kan det uppstå klyftor och diskontinuitet i kommunikationen mellan de olika 

komponenterna som delar på arbetet. Dessa klyftor kan resultera i kollaps eller konflikter i 

aktivitetssystemet (Engström, 1990, p190), något som i detta fall kan drabba patienten på ett 

negativt sätt.  

För att aktivitetsstrukturen skall fungera krävs det även att dynamiken i samarbetet fungerar. Det 

finns enligt AT tre nivåer av samarbetsaktiviteter: samverkan, samarbete och samkonstruktion. 

Skillnaden mellan dessa nivåer ligger i hur olika subjekt som deltar i en kollektiv aktivitet delar syftet 

med denna aktivitet (Bardram, 1998) där:   

Samverkan inträffar när individer arbetar med ett gemensamt objekt men då deras aktiviteter endast 

kopplas externt till det objektet.  

Samarbete uttrycks dock genom interaktion mellan subjekt och uppnås när de lägger fokus på ett 

gemensamt objekt och även delar syftet med detta. För att lyckas uppnå deras gemensamma mål 

och uppgift kan de behöva influera varandras handlingar. I samarbete kan det vara nödvändigt med 

justeringar subjekten emellan och olika subjekt kan därför kan därför vara tvungna att aktivt delta i 

synkroniseringen av de olika handlingarna (Palacios, 2005). 

I samkonstruktioner omarbetar subjekten sin egen organisation samt deras interaktioner i relation till 

det gemensamma objektet. Detta kan inträffa när samarbete mellan olika aktörer är instabilt eller 

inte ens existerar. Detta kan leda till att hela aktiviteten ifrågasätts och om nödvändigt omdefinieras 

(Palacios, 2005). 

2.2 Kunskapshantering som verktyg för utbyte av erfarenheter 
Kunskapshantering används för att förbättra en organisations grundläggande uppbyggnad av 

kunskap och har som mål att ge den rätta kunskapen, till rätt personer, i rätt format, i rätt tid och till 

den rätta kostnaden (Stefanelli, 2001). 

För att förstå själva konceptet kunskapshantering kan det vara nödvändigt att definiera kunskap. Det 

har pågått många debatter gällande kunskapens natur och det främsta bekymret har handlat om 

distinktionen mellan information och kunskap. Information skapas genom en samling av 

grundläggande fakta men blir till kunskap endast när det finns relevans samt kontext. Exempelvis kan 

kliniska riktlinjer ses som kunskap då informationen från olika kliniska tester ges relevans genom 

daglig beslutsfattning (Sandars & Heller, 2006). En annan viktig skillnad mellan kunskap och 

information är att kunskap är fördjupad intellektuellt snarare än fördjupad genom IT. Kunskap är ett 

resultat av mänsklig tolkning och analys snarare än databearbetning (Moody & Shanks, 1999). 

Vidare identifieras två olika kategorier av kunskap, nämligen explicit kunskap och dold kunskap. 

Explicit kunskap representerar kunskap som har kodifierats, vanligtvis i form av text. Detta 

presenteras som ”bevis” för att hjälpa sjukvårdspersonal i deras beslutsfattande. Dold kunskap 
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representerar kunskap som individer har lagrat under många år av beslutsfattande, exempelvis 

såsom specialister genom sin arbetslivserfarenhet. Denna kunskap utgör den väsentliga expertisen 

hos sjukvårdsspecialister och dess existens får sin innebörd eller betydelse genom observerbara 

beteenden eller prestationer. Individer kan försöka att kodifiera sin dolda kunskap för att möjliggöra 

överföring till andra individer (Sandars & Heller, 2006).  

Vi människor erhåller mycket av vår kunskap genom att aktivt skapa och organisera våra 

erfarenheter och den explicita kunskapen representerar därför endast toppen av isberget gällande all 

existerade kunskap (Stefanelli, 2001). När en individ väl har uttalat sin kunskap genom ett dokument, 

en processbeskrivning eller liknande är det möjligt att snabbt förmedla denna kunskap till vem som 

än behöver den (Sanchez, 2000). Samma kunskap kan vara mer dold för vissa än för andra, såsom för 

personal vid vårdcentral. Explicit kunskap fungerar som ett kunskapsmagasin, en referenspunkt, men 

kan endast fungera så när individer har möjligheten att tyda kunskapen samt praktisera kunskapen 

(Stefanelli, 2001). Utan denna gemensamma förståelse blir det i sin tur svårt att fatta rationella 

medicinska beslut eller vidta rätt åtgärder (Wallin & Thor, 2008).  

Huvudelementen i kunskapshantering är generering av kunskap, lagring av kunskap, distribuering av 

kunskap samt tillämpning av kunskap (Sandars & Heller, 2006): 

 

Generering av kunskap: Explicit kunskap kan genereras genom forskning. Dold kunskap genereras 

genom erfarenheter och fördjupas i den dagliga praktiken. 

Lagring av kunskap: Explicit kunskap lagras på flera olika vis, genom exempelvis tidningsartiklar, 

kliniska riktlinjer samt i en rad andra resurser såsom elektroniska databaser. Dold kunskap lagras i 

hjärnorna på sjukvårdspersonalen men kan bli delvis anträffbar av andra när den har kodifierats.  

Distribuering av kunskap: Villkor för rätt kunskap vid rätt tillfälle är mycket viktigt vid distribuering av 

explicit kunskap. Denna distribuering sker via informationsteknologi, via internet eller lokala intranät 

samt via tidningar, böcker och personalkommunikation. Dold kunskap distribueras genom att 

erfarenheter delas med till nya medarbetare och genom att personal har regelbundna möjligheter att 

dela med sig av sin kunskap till andra.  

Tillämpning av kunskap: Detta är den mest essentiella delen av kunskapshantering. Kunskap, explicit 

och dold, är värdelös utan tillämpning vid beslutsfattning. Teorin kunskapshantering betonar att dela 

expertis är nyckeln till kunskapstillämpning. 

3 Metod 
I metodavsnittet presenteras de metoder som använts vid genomförandet av denna studie.  Nedan 

följer en beskrivning av metoden fallstudie och varför den lämpar sig för just denna studie. Därefter 

beskrivs processen för insamling av data. 

3.1 Fallstudie 
En vanligt kvalitativ metod att använda bland annat inom områden såsom informatik och 

företagsekonomi är fallstudien. I denna studie har en beskrivande fallstudie genomförts då syftet är 

att beskriva hur samarbetet mellan hjärtklinik och vårdcentral skulle kunna ökas. Fallstudien som 
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metod valdes främst då området som studeras är något nytt, unikt och aktuellt samt då det enbart är 

fallet Jönköping som studeras.  

Genom en fallstudie studeras en eller flera instanser av ett fenomen på djupet (Blatter, 2008). Syftet 

med en fallstudie är enligt Patton (2002) att fånga komplexiteten hos ett visst fall för att få förståelse 

för detta inom en specifik kontext. Fallet som utgör utgångspunkten i en undersökning är vanligtvis 

något som redan existerar och alltså ingen konstlad situation i forskningssyfte (Denscombe, 2009).  

Denscombe (2009) menar att principen bakom fallstudier är att fokus riktas mot enskilda enheter 

snarare än ett brett spektrum. Flick (2009) menar att man i en fallstudie inte enbart vill uttala sig om 

det specifika fallet, utan snarare generera ett exempel på ett mer generellt problem, ett problem 

som i detta fall handlar om samarbete mellan vårdenheter gällande patienter med förmaksflimmer.  

En fallstudie börjar ofta med en genomgående litteraturgranskning (Yin, 2009). Enligt Race (2008) 

används en litteraturgranskning för att ge en ökad förståelse för området, testa forskningsfrågor eller 

hypoteser samt undersöka vilken metodologi och data som kan bidra med viktiga delar i 

forskningsprocessen.  

Ett annat viktigt kriterium för en fallstudie är triangulering av materialet, dvs. något som visar att 

flera informationskällor säger samma sak. Enligt Patton (2002) innebär triangulering att man genom 

att kombinera flera metoder eller data kan förstärka en studie. I denna studie har datatriangulering 

uppnåtts genom sedan tidigare inspelat material, fokusgrupp samt litteraturgranskning som alla visat 

på behovet av att förmedla kunskap till vårdcentral för att på så vis kunna öka samarbetet mellan 

hjärtklinik och vårdcentral.  

Vid genomförandet av en fallstudie kan det vara viktigt att se till flera typer av validitet såsom 

konstruktvaliditet och extern validitet (Yin, 2009). Konstruktvaliditet behandlar huruvida de 

mätinstrument man använder verkligen mäter det man vill mäta och appliceras främst på 

datainsamling samt hur fallstudien är uppbyggd (Yin, 2009). För att uppnå denna typ av validitet kan 

man exempelvis behöva samla in data från flera olika källor, något som gjorts i denna studie.  

Extern validitet måste alltid tas i beaktande i genomförandet av en studie. Denna typ av validitet 

behandlar huruvida de resultat som tas fram kan generaliseras (Yin, 2009). För att garantera att detta 

uppnås kan det vara bra att använda sig av fler än ett fall. Det är dock viktigt att understryka att 

fallstudier inte strävar efter att generalisera till populationer utan enbart till teorier (Yin, 2009). I 

detta fall har enbart en fallstudie genomförts med tanken att enbart generalisera till teorier. 

3.2 Process för insamling av data 
Med syfte till att skapa förståelse kring problematiken som projektet Bridning the Gaps II bygger på 

så inleddes arbetet med denna uppsats med att se och studera videoinspelat material (inspelat av en 

deltagare i projektet Bridging the Gaps II) från två stycken patientmöten, ett mellan en patient och 

en specialistläkare och ett mellan en patient och personal vid vårdcentral. Filmerna visade bland 

annat diskussioner kring behandling, inställning av läkemedel samt föreberedelser inför en 

frekvensreglering (för att återställa hjärtats normala rytm). Även transkriberat material på de samtal 

som ägde rum vid patientmötena studerades. Granskning av detta material gav mig möjligheter till 

att bättre förstå att patienter får svar på olika frågor beroende på om de besöker en hjärtklinik eller 

en vårdcentral, ett problem som genom ett aktivt utbyte av erfarenheter skulle kunna mildras.  
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Då en del av syftet för denna studie handlar om vilken sorts kunskap i form av erfarenheter som är 

viktig att förmedla från specialister vid hjärtklinik till personal vid vårdcentral genomfördes en 

litteraturgranskning, ett kriterium för en fallstudie. Detta för att hitta mer information om vad som 

gjorts tidigare inom området och för att få en bättre förståelse för hur hjärtspecialister arbetar. Bland 

annat inhämtades artiklar som berör kommunikation och informationsutbyte mellan vårdenheter, 

kunskapsförmedling, kunskapshantering samt beskrivningar av explicit kunskap respektive dold 

kunskap. Totalt 11 stycken artiklar publicerade mellan åren 1998 och 2009 granskades. Artiklarna 

inhämtades via PubMed. 

Datainsamlingsprocessen fortsatte genom att jag deltog i en heldags fokusgrupp i Jönköping. 

Fokusgruppens syfte var att ge förståelse för patienternas dilemma när de inte får svar på frågor av 

betydelse för deras hälsa samt att lära oss vad specialister tycker är viktigt att förmedla till personal 

vid vårdcentral för att förebygga denna situation. Totalt tre stycken patienter med sina respektive 

samt tre läkare, två sjuksköterskor och andra verksamhetsföreträdande personer deltog .  

Fokusgruppen inleddes med en redovisning av vad som hade genomförts i projektet, vilka frågor man 

ville diskutera samt vad som var planerat. Till patienterna kunde sedan de närvarande ställa frågor 

om sådant som hade med deras sjukdom att göra, med fokus på sådana frågor som kunde vara till 

nytta för projektet. Svaren på de frågor som ställdes till patienter och dess anhöriga berörde bland 

annat hur de såg på relationen mellan öppen och sluten vård och deras erfarenheter av besök vid 

akutmottagning och vårdcentral, att det hade varit bra med en speciell mottagning för 

förmaksflimmerpatienter som ett alternativ till akuten exempelvis via vårdcentralen samt vikten av 

att få relevant information och svar på sina frågor vilken vårdenhet man än vänder sig till.   

Fokusgruppen bidrog med förståelse för vad specialister och läkare diskuterar kring viktiga 

erfarenheter att förmedla till vårdcentral. Detta gav även ytterligare information kring vilka frågor 

som kunde vara viktiga att ställa samt möjlighet till att på ett konkret sätt fånga in specialisters 

åsikter och förslag. Förståelse inhämtad under fokusgruppen användes även för att illustrera hur 

aktiviteten vid hjärtklinik och vårdcentral ser ut idag.  

Under fokusgruppen diskuterades även en beskrivning av hur informationsflödet ser ut idag mellan 

patienten och olika vårdenheter. Syftet med detta var att kunna förstå komplexiteten i interaktioner 

dem emellan samt behovet av att effektivisera utbyte av erfarenheter mellan olika aktörer för att på 

så vis kunna ge patienten mer stöd.  

Kunskap inhämtad från videoinspelningar, fokusgruppen samt litteraturgranskningen användes 

sedan för att utveckla ett frågeformulär. Deltagande i dessa aktiviteter gav mig också möjlighet till 

triangulering av information innan jag utvecklade frågeformuläret.  Detta då de olika källorna alla 

visade på behovet av att förmedla kunskap i form av erfarenheter för att öka samarbetet mellan 

hjärtklinik och vårdcentral. 

Frågorna i frågeformuläret (se Bilaga 1) var utformade för att passa syftet för studien. De ställdes på 

ett sådant sätt att den lyfte fram den specifika kunskap som ansågs finnas vid hjärtkliniken. De 

utformades enligt erhållen information om hur specialister vid hjärtklinik arbetar och vilka moment 

som därigenom kunde vara viktiga att ta upp. Formuläret skickades till den överläkare som är 

ansvarig i projektet i Jönköping och även chef vid hjärtkliniken samt ansvarig för regionen. Han 

uppmanades även att förmedla formuläret vidare till kollegor vid hjärtkliniken. 
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Frågeformuläret var indelat i tre block; Kunskap som behandlade vilken kunskap i form av 

erfarenheter som ansågs vara viktig att förmedla från hjärtklinik till personal vid vårdcentral, 

Kunskapsförmedling som behandlade på vilket sätt denna kunskap borde förmedlas från hjärtklinik 

till personal vid vårdcentral samt Effektivisering med frågor kring övriga speciella insatser som tros 

behövas för att effektivisera behandlingen av förmaksflimmerpatienter. 

Frågorna i blocket Kunskap (se Tabell 1) innefattade frågor om vilken specifik kunskap i form av 

erfarenheter man vid hjärtklinik ansåg vara viktig att förmedla gällande bemötandet av patienter, att 

upptäcka förmaksflimmer, genomförandet av en grundlig fysisk undersökning, fastställandet av 

diagnos, tillgång till patienters sjukdomshistoria, behandling, inställning och utprovning av 

läkemedel, följder och hur livet påverkas för patienten, patientens möjlighet att kontrollera förloppet 

av sjukdomen samt hur specialister vid hjärtklink skulle kunna stödja läkare vid vårdcentral.  

Blocket Kunskapsförmedling (se Tabell 2) innefattade frågor kring om förmedlingen av kunskap borde 

ske muntligt eller skriftligt, kontinuerligt eller endast vid behov, genom tillgång till en gemensam 

databas samt huruvida förmedling av kunskap skulle kunna effektivisera behandling av 

förmaksflimmer. 

Det tredje och sista blocket Effektivisering (se Tabell 3) innefattade frågor om åsikter gällande övriga 

insatser som exempelvis en förmaksflimmersjuksköterska, möjligheten att konsultera patienter via 

webben, insatser för att bidra till ett ökat patientdeltagande samt möjligheten för patienter att 

rapportera värden till vårdcentral eller databas. 

Respondenterna av frågeformuläret var två stycken överläkare som båda har varit verksamma inom 

yrket i mer än fem år, varav en klinikchef och ansvarig för regionen och den andra behandlande 

läkare för de patienter som deltog i fokusgruppen. Med tanke på deras position kan respondenterna i 

detta fall betraktas som agenter även för andra specialister. Deras svar bearbetades och 

kategoriserades enligt vad som var aktuellt för studiens frågeställningar. 

Utifrån svaren som erhölls genom frågeformuläret illustrerades sedan ett förslag på hur ett 

kunskapshanteringsverktyg som stöd för utbyte av erfarenheter skulle kunna se ut.  

Sist gjordes en analys av konsekvenser av att ha ett kunskapshanteringsverktyg som stödjer utbyte av 

erfarenheter och vilka konsekvenser för nuvarande aktivitetsstruktur ett sådant verktyg skulle kunna 

ha. Aktivitetsteorin tillämpades och en beskrivning utvecklades av hur fördelning av arbetet m.m. 

skulle kunna påverkas både för specialister vid hjärtklinik och för läkare vid vårdcentral.  

4 Resultat 
Nedan presenteras resultatet av studien. Resultatet är indelat i sex olika delar som motsvarar 

studiens frågeställningar. Den första delen illustrerar hur aktivitetsstrukturen vid de båda 

vårdenheterna ser ut idag. I de tre följande delarna presenteras resultatet från frågeformuläret. I den 

fjärde delen illustrerar jag ett förslag på ett kunskapshanteringsverktyg i form av en kunskapsdatabas 

och till sist illustrerar jag vad tillgången till ett sådant verktyg skulle kunna ha för konsekvens för 

nuvarande aktivitetsstruktur vid hjärtklinik och vårdcentral.  
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4.1 Resultat frågeställning 1 
”Hur ser aktivitetsstrukturen vid de båda vårdenheterna ut idag?” 

Aktörerna i aktiviteten kring patienter med förmaksflimmer är specialister vid hjärtklinik och läkare 

vid vårdcentral. Deras aktivitet beskrivs genom Engströms modell (Palacios, 2005) och i denna modell 

är det sjukvårdspersonalen vid hjärtklinik och vårdcentral som är subjekten i modellen. Objektet för 

deras arbete är patienten med sin sjukdom, förmaksflimmer, och det är denna sjukdom som 

subjekten genom behandling ”omvandlar” för att patienten ska uppnå en så god hälsa som möjligt. 

Patientens hälsoproblem är därigenom råmaterialet för läkarnas och sjuksköterskornas arbete. 

Exempel på moment där subjektet arbetar med objektet är patientbesök eller olika undersökningar.  

I detta fall är det resultat man vill uppnå behandling av patienter med förmaksflimmer och att dessa 

ska erhålla en så god hälsa som möjligt. För att utföra sitt jobb och nå resultat behöver läkare och 

sjuksköterskor använda sig av verktyg, bland annat i form av medicinsk kunskap, medicinska 

instrument såsom stetoskop, medicinska protokoll, information från patienter, tekniker för att 

undersöka patienter, resultat från medicinska tester samt information från andra läkare (som ingår 

eller inte ingår i samma gemenskap) som är specialiserade på olika medicinska områden. Det senare 

används främst när patienten måste hänvisas till andra instanser för att kunna få ett slutgiltigt 

besked om hur patientens hälsa kan förbättras.  

Läkare och sjuksköterskor utför sitt arbete i gemenskaper (såsom hjärtklinik eller på vårdcentral) där 

uppgifter fördelas enligt olika nivåer av specialisering och utbildning. På vårdcentraler finns 

exempelvis sjuksköterskor, laboratorietekniker och läkare som är specialiserade på olika medicinska 

områden och som utför specifika uppgifter och deltar i en gemensam process. 

Vidare är arbetet på hjärtklinik och vårdcentral och beteendet hos dess aktörer begränsade av olika 

regler. Exempel på detta är när läkare har behörighet att utföra vissa uppgifter som inte 

sjuksköterskor har. Dessa uppgifter kan även behöva utföras på ett visst sätt enligt specifika 

föreskrifter. Andra exempel på regler som läkare följer är etiska koder och sjukvårdslagar. 

För många av aktiviteterna i detta fall är det patienten som står i fokus och ger mening till arbetet för 

personal vid hjärtklinik och vårdcentral samt kopplingen dem emellan. Anledning till detta är att det 

är patienten som utgör objektet och motivet för aktiviteterna hos subjekten. Patienter bidrar med 

arbete till läkare genom sitt hälsotillstånd som läkare använder som råmaterial och omvandlar för att 

nå ett resultat.  

Aktivitetsstrukturen för en specialist vid hjärtklinik och en läkare vid vårdcentral liknar varandra till 

stor del. Den främsta skillnaden ligger i vilka verktyg de har möjlighet att använda sig av samt hur 

arbetsfördelningen ser ut (genom olika utbildning eller specialiteter). Vid hjärtklinik har även 

sjuksköterskorna en stor grad av erfarenhet och specialistkunskap medan läkare och sjuksköterskor 

vid vårdcentral snarare har en mer generell kunskap. Vid hjärtklinik finns också en mer avancerad 

klinisk utrustning som inte finns vid vårdcentral. En stor likhet ligger dock i det kollektiva motiv 

(behandling av förmaksflimmerpatienter) som aktiviteterna vid de båda vårdenheterna drivs av. 
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Figur 4 Aktivitetsstruktur för specialist vid hjärtklinik  
 

Figur 4 visar hur aktivitetsstrukturen ser ut för en specialist vid hjärtklinik. Gemenskapen där 

aktiviteten äger rum är hjärtkliniken. Objektet för specialisten är patienten och resultatet som vill 

uppnås är behandling av patienten. Vid hjärtkliniken fördelas arbetet mellan olika aktörer, såsom 

specialister eller sjuksköterskor, som tar olika steg i riktning mot att forma den kollektiva aktiviteten. 

Här bedrivs en mer avancerad vård utförd av specialister med tillgång till instrument exempelvis i 

form av avancerad klinisk utrustning.  

 

Figur 5 Aktivitetsstruktur för läkare vid vårdcentral 

Figur 5 visar hur aktivitetsstrukturen ser ut för en läkare vid vårdcentral. Gemenskapen där 

aktiviteten genomförs är vårdcentralen. Objektet för läkaren är patienten och resultatet som vill 

uppnås är behandling av patienten. Vid vårdcentralen fördelas arbetet mellan olika aktörer, såsom 

läkare eller sjuksköterskor, som tar olika steg i riktning mot att forma den kollektiva aktiviteten. Den 

vård som ges vid vårdcentralen har en lägre specialiseringsgrad än den vid hjärtklinik och där finns 

även en mindre tillgång till avancerad klinisk utrusning. 
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I enlighet med AT kan specialister vid hjärtklinik och läkare vid vårdcentral även sägas tillhöra en 

allmän gemenskap. Denna gemenskap delar det kollektiva motivet att behandla patienter med 

förmaksflimmer på ett effektivt sätt. Detta perspektiv presenteras i Figur 6.  

 

Figur 6 Specialisters och läkare vid vårdcentrals allmänna gemenskap 

Figur 6 visar hur de nuvarande handlingarna för specialister vid hjärtklinik samt läkare vid vårdcentral 

tillhör en allmän aktivitet.  Gemenskapen är i detta fall allt som bidrar till processen. Aspekter som 

utvecklas genom en allmän aktivitet är de verktyg aktörerna använder sig av, arbetsfördelningen 

samt de regler man tillämpar. 

4.2 Resultat frågeställning 2 
”Vilken kunskap i form av erfarenheter kring förmaksflimmer anses vid hjärtklinik vara viktig att 

förmedla till personal vid vårdcentral?” 

För att besvara frågeställning 2 presenteras här en sammanställning av hur de båda respondenterna 

(R1 och R2) besvarat frågorna i block Kunskap i frågeformuläret. Svaren innefattar vilken kunskap i 

form av erfarenheter kring förmaksflimmer respondenterna anser vara viktig att förmedla från 

hjärtklinik till vårdcentral. Den vänstra kolumnen i tabellen visar vilken typ av kunskap frågan avser 

och kolumnerna till höger visar vilka erfarenheter som är viktiga att förmedla samt vilken kunskap 

som vårdcentral redan har.  

Tabell 1 Sammanställning av kunskap i form av erfarenheter som respondenter anser vara viktig att förmedla 

Typ av kunskap gällande: 
 

Viktiga erfarenheter att förmedla: Kunskap som vårdcentral redan har: 

Bemötande 
Bemötande av patienter 
med förmaksflimmer 
 

 
R1: Hur patienten upplever förmaksflimmer 
 

 

Upptäckt av sjukdom 
Att upptäcka sjukdomen 
förmaksflimmer 
 

 
R1: Riskfaktorer avseende förmaksflimmer 
R2: Symptomatologi 
 

 

Undersökning 
Genomförande av en 

  
R1 och R2: Kunskap gällande en 
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grundlig fysisk 
undersökning 

fysikalisk undersökning i form av puls, 
hjärtauskultation och blodtryck 

Diagnos 
Fastställande av diagnosen 
förmaksflimmer 

 
R1: EKG-kunskap 
R2: Användning av diagnosiska metoder såsom 
bandspelar-EKG, långtidsregistrering av EKG eller 
implanterbara diagnostiska apparater 
 

 

Behandling 
Behandling av patienter 
med förmaksflimmer 

 
R1: Vad som kan göras och när det kan göras 
R2: När är man ska gå till andra och tredje linjens 
farmaka eller överväga ablation eller Maze-
operation 
 

 

Läkemedel 
Inställning och utprovning 
av läkemedel 

 
R1: Hantering av inställning och utprovning av 
läkemedel 
R2: Adekvat frekvensreglering eller 
Waranbehandling 
 

 

Följder 
Följder och hur livet 
påverkas för patienten 

 
 
R2: Prognosbedömning  

 
R1: Kunskap om risker för 
komplikationer 
 

Förlopp 
Patienters möjlighet att 
kontrollera förloppet av 
sjukdomen 
 

 
R1: Detta är under utveckling 
R2: Egenkontroll av Waranbehandling  

 

 

Tabell 1 visar att gällande bemötandet av patienter med förmaksflimmer så är erfarenheter kring hur 

patienter upplever sitt förmaksflimmer viktiga att förmedla till personal vid vårdcentral. 

Vad gäller kunskap om hur man kan upptäcka förmaksflimmer så anses erfarenheter om olika 

riskfaktorer samt symptomatologi (kunskap om sjukdomens symptom) vara viktigt att förmedla. 

Erfarenheter som specialister vid hjärtklinik har kring att fastställa diagnosen förmaksflimmer 

innefattar användandet av diagnostiska metoder såsom bandspelar-EKG, långtidsregistrering av EKG 

eller implanterbara diagnostiska apparater.  

Vid behandling av förmaksflimmer anses det vara viktigt att förmedla erfarenheter kring vad som kan 

göras och när det kan göras samt erfarenheter kring när det är lämpligt att gå till andra och tredje 

linjens farmaka eller överväga ablation eller Maze-operation. 

Personal vid vårdcentral behöver även mer kunskap om inställning och utprovning av läkemedel och 

hur detta hanteras. Detta kan gälla adekvat frekvensreglering eller Waranbehandling.  

Det kan också vara bra för personal vid vårdcentral att, gällande följderna av förmaksflimmer och hur 

livet påverkas för patienten, få mer kunskap om prognosbedömning. 

Erfarenheter kring patienters möjlighet att kontrollera förloppet av sjukdomen kan vara bra att 

förmedla gällande exempelvis egenkontroll av Waranbehandling. Detta är dock under utredning.  

Sådant som redan är känt för personal vid vårdcentral innefattar kunskap gällande en fysikalisk 

undersökning i form av puls, hjärtauskultation och blodtryck samt risker för komplikationer.  
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4.3 Resultat frågeställning 3 
”På vilket sätt ska denna kunskap förmedlas?” 

Resultatet av frågeställning 3 presenteras här genom respondenternas svar på frågorna i block 

Kunskapsförmedling i frågeformuläret. Svaren innefattar på vilket sätt respondenterna anser att 

kunskap i form av erfarenheter kring förmaksflimmer bör förmedlas från hjärtklinik till vårdcentral. 

Den vänstra kolumnen i tabellen visar vilken typ förmedling frågan avser och kolumnerna till höger 

visar hur kunskapen ska förmedlas och varför.  

Tabell 2 Sammanställning av hur respondenter anser att kunskapen bör förmedlas och varför 

Typ av förmedling gällande: Hur erfarenheter ska 

förmedlas: 

Varför:  

Metod 

Muntligt eller skriftligt 

 

R1: Både muntligt och skriftligt 

R2: Både muntligt och skriftligt  

 

 

R2: Kunskapen måste finnas skriftlig med tanke på 

omsättningen av personal 

 

Via gemensam databas 

 

R1 och R2: Via gemensam 

databas 

 

R1: Bra att veta var man kan hämta kunskap 

R2: För att hålla information uppdaterad  

Frekvens 

Kontinuerlig eller endast vid 

behov 

 

R1: Kontinuerligt  

R2: Regelbundet 

 

 

R2: Uppdatering och regelbundenhet är mycket viktigt 

Övrigt 

Övrig typ av förmedling 

 

R2: Via mejl eller hemsida 

 

R2: Ger möjlighet till enkel kontakt 

 

Tabell 2 visar att både muntlig och skriftlig förmedling är att föredra. Kunskapen måste finnas skriftlig 

med tanke på omsättningen av personal. Kunskapen bör även förmedlas kontinuerligt då 

uppdatering och regelbundenhet anses vara mycket viktigt. 

Det anses vara bra att ha möjligheten att använda en gemensam databas för att samla samt utbyta 

information. Detta är viktigt för att veta var man kan hämta kunskap samt för att kunna hålla 

information uppdaterad.  

Det framkom även av respondenternas svar att förmedling av kunskap i form av erfarenheter både 

anses kunna effektivisera behandling av patienter med förmaksflimmer och höja kvaliteten. Det 

anses dock även att detta främst är möjligt om alla vet logistik samt vad var och en ska göra. 

Andra sätt som kan vara lämpliga för att förmedla kunskap är möjligheten till enkel kontakt, 

exempelvis via mejl eller hemsida. Det framkom även av frågeformuläret att det är viktigt att mäta 

det som görs och vilka resultat det ger och det kan även vara bra med samtalspartner på varje 

vårdcentral i form av sjuksköterskor. 
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4.4 Resultat frågeställning 4 
”Vilka övriga insatser och åtgärder skulle kunna bidra till en effektiviserad behandling av patienter 

med förmaksflimmer?” 

Här presenteras som svar på frågeställning 4 respondenternas svar på frågorna i block Effektivisering 

i frågeformuläret. Svaren innefattar insatser och åtgärder respondenterna anser skulle kunna bidra 

till en effektiviserad behandling av patienter med förmaksflimmer. Den vänstra kolumnen i tabellen 

visar vilken typ av insats frågan avser och kolumnerna till höger visar åtgärder som skulle kunna bidra 

till effektivisering och varför.  

Tabell 3 Sammanställning av vilka insatser respondenter anser skulle kunna bidra till effektivisering och varför 

Typ av insats gällande: Åtgärder: Varför: 

Behandling 

Insats för att effektivisera behandling 

av flimmerpatienter 

 

R1 och R2: 

Förmaksflimmersjuksköterska 

 

R1: Detta skulle kunna öka tillgänglighet och 

vägledning för patienter 

R2: Sjuksköterskor är duktiga på att 

standardisera utredning och behandling  

Konsultation 

Insats för att konsultera 

flimmerpatienter via webben 

 

R1: Vet ej 

R2: Kontakt med patienter via mejl 

 

R2: Mejl anses vara något som utnyttjas för 

dåligt med patienter idag 

Patientinflytande 

Insats för att bidra till ett ökat 

patientinflytande 

 

R1: Att fråga vad patienten vill ha 

R2: Patientdelaktighet och 

inflytande 

 

R2: För att få en bättre följsamhet och 

förhoppningsvis öka livskvaliteten 

 

Tabell 3 visar att övriga insatser och åtgärder som kan vara bra för att effektivisera behandling av 

patienter med förmaksflimmer är speciella förmaksflimmersjuksköterskor. Detta då sjuksköterskor är 

duktiga på att standardisera utredning och behandling. Sådana insatser skulle kunna öka 

tillgänglighet och vägledning för patienter.  

Insatser som skulle kunna användas för att konsultera patienter via webben skulle kunna vara 

exempelvis mejl. Detta anses vara något som utnyttjas för dåligt med patienter idag.  

För att bidra till ett ökat patientinflytande anses det vara bra att fråga patienten vad denne vill ha. 

Respondenterna menar att liksom för alla kroniska sjukdomar är det önskvärt med mer 

patientdelaktighet och inflytande för att få en bättre följsamhet och förhoppningsvis öka 

livskvaliteten.  

Respondenterna menar även att möjligheter för patienten att rapportera värden till en vårdcentral 

eller en databas skulle vara värdefullt och höja kvaliteten i vården. Detta förutsätter dock att man 

kan ge adekvat och snabb feedback till patienten. Sedan behöver även personalen få regelbunden 

feedback på gruppnivå kring hur de sköter sina förmaksflimmerpatienter.  

Det framkom även av respondenternas svar att det är viktigt att tillsammans utarbeta riktlinjer för 

utredning och behandling av förmaksflimmer samt när patienter bör remitteras vidare för att 

specialister vid hjärtklinik ska kunna stödja läkare vid vårdcentral. Det är även viktigt med utbildning, 
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bättre samarbetsformer, struktur, insatser i form av hjärtsjuksköterska och regelbundna forum för 

att diskutera nyheter eller ”knepiga” patientfall.  

Det anses även vara viktigt att ha tillgång till patientens sjukdomshistoria då detta är en förutsättning 

för hur patienten ska handläggas och behandlas. Patientens sjukdomshistoria anses vara A och O för 

att utreda och behandla patienten. 

4.5 Resultat frågeställning 5 
”Vilket kunskapshanteringsverktyg skulle kunna användas för att göra erfarenheterna tillgängliga för 

personal vid vårdcentral?” 

Resultatet av frågeställning 5 presenteras här genom ett förslag på vilket kunskapshanteringsverktyg 

som skulle kunna användas samt vilka egenskaper ett sådant verktyg skulle kunna ha. Detta 

illustreras i form av en gemensam kunskapsdatabas där hjärtklinik aktivt kan utbyta kunskap i form 

av erfarenheter med vårdcentral. Kunskapsdatabasen fungerar som därmed som ett verktyg för att 

göra erfarenheterna tillgängliga för personal vid vårdcentral. Detta illustreras i Figur 7. 

 

Figur 7 Exempel på ett kunskapshanteringsverktyg i form av en gemensam kunskapsdatabas  

En gemensam kunskapsdatabas kan användas för specialister vid hjärtklinik aktivt ska kunna utbyta 

erfarenheter med läkare på vårdcentral. Erfarenheterna är tillgängliga för samtliga aktörer vid 

hjärtklinik och vårdcentral och kan distribueras omedelbart till olika platser, vilket gör att personal 

vid de olika vårdenheterna kan samarbeta med varandra och utbyta kunskap i form av erfarenheter 

utan att fysiskt vara på samma plats (Safran et al., 1998). 

Syftet med en gemensam kunskapsdatabas är att bidra till ett bättre samarbete mellan hjärtklinik 

och vårdcentral för att på så vis uppnå en effektivare behandling av patienter med förmaksflimmer. 

Med hjälp av kunskapsdatabasen kan vårdpersonal även förfina redan existerande kunskap samt 

utveckla ny kunskap baserad på identifierade behov (Abbott & Coenen, 2008). 

Den kunskap i form av erfarenheter som, enligt svaren från frågeformuläret, kan innefattas av en 

gemensam kunskapsdatabas är kunskap om hur patienter upplever sin sjukdom, olika riskfaktorer 
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och symptomatologi, EKG-kunskap, vilken behandling som är lämplig och när den är lämplig, hur 

inställning och utprovning av läkemedel hanteras samt prognosbedömning. Denna kunskap 

uppdateras kontinuerligt i kunskapsdatabasen. 

Som en del av kunskapsdatabasen kan vårdenheterna även samla och utbyta exempel på olika 

patientfall. Exempel på patientfall kan användas av läkare vid vårdcentral för att tillämpas som 

beslutsstöd vid fattandet av olika medicinska beslut. 

Patientfallen som samlas i kunskapsdatabasen kan exempelvis illustrera den dolda kunskap som 

specialister fått genom erfarenhet och som genom en gemensam kunskapsdatabas kan synliggöras 

och förmedlas till andra aktörer som kan tänkas behöva den, i detta fall läkare vid vårdcentral. Fallen 

kan vara sådana som upplevts som extra knepiga eller exempel på situationer som varit värdefulla 

och genomförts på ett lyckat sätt. Genom att syndliggöra denna dolda kunskap i kunskapsdatabasen 

kan även läkare vid vårdcentral ges tillgång till erfarenheter som de annars inte själva kunnat erhålla.  

 

Figur 7 visar hur personal vid hjärtklinik, exempelvis i form av specialister, genom den gemensamma 

kunskapsdatabasen kan förmedla erfarenheter och exempel på patientfall samt besvara frågor. 

Personal vid vårdcentral, såsom läkare och sjuksköterskor, kan i sin tur via den gemensamma 

kunskapsdatabasen ställa frågor, få svar på frågor samt ha tillgång till erfarenheter och exempel på 

patientfall. Genom att personal vid vårdcentral har tillgång till denna nya kunskap kan de även via 

mejlkontakt med patienter lättare besvara frågor som dessa kan tänkas ha. Detta genom att aktivt 

hämta svar på frågor, erfarenheter samt exempel på patientfall från kunskapsdatabasen.  

4.6 Resultat frågeställning 6 
”Vad skulle tillgången till ett sådant verktyg ha för konsekvens för nuvarande aktivitetsstruktur vid 

hjärtklinik och vårdcentral?” 

Resultatet av denna frågeställning illustreras här med hjälp av aktivitetsteorin för att visa hur 

nuvarande aktivitetsstruktur vid hjärtklinik och vårdcentral skulle kunna påverkas av en gemensam 

kunskapsdatabas. Ett nytt sätt att förmedla kunskap i form av erfarenheter medför en ny 

arbetsfördelning, nya verktyg och nya aktiviteter. 

En gemensam kunskapsdatabas kan påverka aktivitetsstrukturen för personal vid hjärtklinik och 

vårdcentral genom att förändra gemenskapen de båda vårdenheterna tillhör, de verktyg som 

används samt arbetsfördelningen. Subjekten är fortfarande desamma, det vill säga personal vid 

hjärtklinik och vårdcentral, och objektet är fortfarande patienten med förmaksflimmer. 

I nuläget utförs handlingar genom samverkan (där aktiviteterna endast sammankopplas externt). 

Detta innebär att de handlingar som utförs vid hjärtklinik respektive vårdcentral endast är 

sammanlänkade externt via det delade objektet. Genom en gemensam kunskapsdatabas kommer 

aktiviteten istället att utgöras av ett samarbete (interaktion mellan subjekt som delar ett syfte) 

(Palacios, 2005). Detta är något som sker genom samkonstruktion där subjekten omarbetar 

organisationen vid hjärtklinik och vårdcentral samt deras interaktioner i relation till det 

gemensamma objektet (Palacios, 2005). Detta för att uppnå det samarbete som i dagsläget är 

instabilt eller i vissa fall inte existerar. 
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Nedan presenteras en bild över hur en gemensam kunskapsdatabas kan påverka och förändra 

aktivitetsstruktur och arbetsfördelning för personal vid hjärtklinik och vårdcentral. 

 

Figur 8 Bild över hur en gemensam kunskapsdatabas kan påverka aktivitetsstrukturen 

Figur 8 visar hur en gemensam aktivitetsstruktur skulle kunna bidra till att resultatet förbättras till en 

effektiviserad behandling av flimmerpatienter. Gemenskapen har i denna illustration förändrats till 

att innefatta både hjärtklinik och vårdcentral där kunskapsdatabasen stödjer deras samarbete genom 

att möjliggöra ett utbyte av erfarenheter.  

Den största förändringen i den nya aktivitetsstrukturen är de nya verktyg som nu finns tillgängliga för 

de båda vårdenheterna. Verktygen förändras genom att samtliga aktörer nu har tillgång till en 

gemensam kunskapsdatabas där utbyte av erfarenheter görs möjlig. Arbetsfördelningen förändras 

även genom att vårdcentral har möjlighet att stödja och behandla fler patienter genom en utökad 

kunskap i form av förmedlade erfarenheter samt tillgång till ett aktivt stöd från hjärtklinik. 

Specialister vid hjärtklinik kan även på detta sätt avlastas i sitt arbete då fler patienter kan vända sig 

till vårdcentral för stöd samt behandling.  

När att hjärtklinik och vårdcentral tillsammans bildar en ny gemenskap och får tillgång till nya verktyg 

påverkas således även aktiviteten vid de båda vårdenheterna och genom ett aktivt utbyte av 

erfarenheter kan samarbetet mellan hjärtklinik och vårdcentral ökas.   
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5 Diskussion 
I denna studie har jag använt aktivitetsteorin för att beskriva hur aktiviteten vid hjärtklinik och 

vårdcentral ser ut idag. Genom att koppla detta till de data som genererats från frågeformuläret 

kunde jag sedan se vilka insatser och åtgärder specialister vid hjärtklinik anser behövs för att bidra till 

ett ökat samarbete vårdenheterna emellan. Utifrån detta utvecklades sedan ett förslag på ett 

kunskapshanteringsverktyg som stöd för utbyte av erfarenheter för att göra detta ökade samarbete 

möjligt.  Kunskapshanteringsverktyget användes sedan för att med hjälp av aktivitetsteorin visa hur 

detta skulle kunna förändra den nuvarande aktivitetsstrukturen vid de båda vårdenheterna.  

En viktig fråga att diskutera är hur ett aktivt utbyte av erfarenheter via en gemensam 

kunskapsdatabas kan bidra till att öka samarbetet mellan hjärtklinik och vårcentral. Enligt dagens 

aktivitetsstruktur är de aktiviteter som äger rum vid hjärtklinik respektive vårdcentral endast 

sammankopplade externt till objektet, i ett samarbete som är instabilt eller inte ens existerar. En 

gemensam kunskapsdatabas gör att de båda vårdenheterna måste omarbeta sin organisation och 

sättet de interagerar på kopplat till det gemensamma objektet, patienten. Detta anses kunna bidra 

till att vårdenheterna istället interagerar och lägger fokus på ett gemensamt objekt genom det aktiva 

utbytet av erfarenheter och stöd. Enligt teorin kan de då även bli tvungna att delta aktivt i 

synkroniseringen av de olika handlingar som äger rum kring patienten (Palacios, 2005) och ett ökat 

samarbete kan uppnås.  

Som det framkommit av studiens resultat så finns det en hel del kunskap i form av erfarenheter som 

kan vara viktig att förmedla från hjärtklinik till vårdcentral. Då dagens aktivitetsstruktur visar att 

läkare vid vårdcentral i nuläget har en mer generell klinisk kunskap än den specialistkunskap som 

finns vid hjärtklinik anses införandet av ett kunskapshanteringsverktyg som stöd för utbyte av 

erfarenheter vara värdefullt. Genom att läkare vid vårdcentral får tillgång till specialisters 

erfarenheter kan den generella kliniska kunskap de har i dagens aktivitetsstruktur utökas. Då det 

kollektiva motivet som de båda vårdenheterna drivs av är att behandla förmaksflimmerpatienter på 

ett effektivt sätt kan de därmed även dra nytta av ett ökat samarbete som detta följaktligen medför. 

Det sätt som kunskapsdatabasen utformats på kopplas till de svar som genererats från 

frågeformuläret. En databas för att utbyta erfarenheter kommer av svaren om att det är bra att veta 

var man kan hämta kunskap samt att kunskap måste finnas skriftlig. Svaren visade även att det vore 

bra med exempel på knepiga patientfall, något som i detta fall ges via den gemensamma 

kunskapsdatabasen. Att vårdcentral kan stödja patienter via mejlkontakt kommer av svaren kring att 

mejl anses vara något som utnyttjas för dåligt idag samt att det är viktigt med patientdelaktighet och 

inflytande. Efter att ha fått svar på vilken kunskap i form av erfarenheter som är viktig att förmedla 

från hjärtklinik till vårdcentral kunde jag föra en teoretisk diskussion kring hur aktiviteterna vid 

hjärtklinik och vårdcentral skulle kunna förändras samt med hjälp av aktivitetsteorin illustrera sådana 

eventuella förändringar.  

Resultaten visar även på vikten av att sätta patienten i fokus och att det ökade samarbetet som 

eftersträvas mellan hjärtklinik och vårdcentral i slutändan handlar om vad som är bäst för patienten. 

Det framkommer av resultaten att det är viktigt att fråga vad patienten vill ha och att patienten ges 

möjlighet att vara delaktig i vården, exempelvis genom kontakt via mejl. Genom att hjärtklinik aktivt 

utbyter erfarenheter med vårdcentral har även läkare vid vårdcentral möjligheten att kunna stödja 

patienten och ge svar på frågor denne kan tänkas ha. På så vis kan information om vad patienten 
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behöver följa patienten oavsett vilken av dessa två vårdgivare denne möter (Nationell IT-strategi, s. 

4, 2008). I och med detta förändras även resultatet för aktiviteten mot en mer effektivare behandling 

av dessa patienter.  

Något som kan diskuteras gällande kunskapsdatabasen är användning av begreppet kunskap. I denna 

studie används begreppet kunskap enligt teorin som säger att information blir till kunskap när det 

finns relevans och kontext, exempelvis genom beslutsfattning (Sanders & Heller, 2006). I detta fall 

anser jag att begreppet kunskap är lämpligt att använda genom att läkare använder det de vet 

genom att dagligen fatta medicinska beslut. 

Jag använder även begreppet erfarenheter då den kunskap specialister har kommer av deras 

erfarenhet inom yrket. Specialister har därmed mer träning och mer specifik kunskap inom området. 

Det är dessa erfarenheter som är viktiga att göra tillgängliga även för personal vid vårdcentral för att 

man även där ska kunna ge patienter med förmaksflimmer den vård och det stöd de behöver. 

Den kunskap som idag finns vid hjärtklinik kan till viss del sägas vara dold snarare än explicit, då 

mycket av den kunskapen är sådan som erhållits genom erfarenheter (Sandars & Heller, 2006). Att 

synliggöra den dolda kunskapen genom kunskapshantering anses därför i detta fall vara mycket 

värdefullt för att alla som behöver kunskapen ska kunna ta del av den. När kunskapen väl har gjorts 

explicit genom den gemensamma kunskapsdatabasen kan den förmedlas till den som behöver den 

(Sanchez, 2000), i detta fall personal vid vårdcentral.  

Viktiga delar gällande kunskapshantering är genom kunskapsdatabasen lagring, distribuering samt 

tillämpning av kunskap (Sandars & Heller, 2006). Lagring sker genom att kunskap i form av 

erfarenheter samlas i den gemensamma kunskapsdatabasen. Distribuering möjliggörs genom att 

hjärtklinik aktivt kan förmedla sina erfarenheter till läkare på vårdcentral. Slutligen kan kunskapen 

tillämpas genom beslutsfattning av både personal vid hjärtklinik och vid vårdcentral.  

Kunskapshantering genom den gemensamma kunskapsdatabasen skulle kunna bidra till att 

specialister vid hjärtklinik känner att deras kunskap och erfarenheter kommer till nytta och att 

personal vid vårdcentral kan ta hjälp av dem när behov av expertassistens finns (Vimarlund, Timpka 

& Patel, 1999). De skulle genom kunskapshantering kunna konsultera vårdcentral i avancerade 

patientfall vilken skulle leda till att fler patienter kan vända sig till vårdcentralen för behandling och 

stöd och på så vis även avlasta arbetet vid hjärtklinik.  

Personal vid vårdcentral skulle gynnas av kunskapshantering genom konsultering av specialister vid 

hjärtklinik samt tillgång till viktig kunskap i form av erfarenheter och exempel på olika patientfall. 

Genom detta skulle de sedan lättare kunna fatta beslut samt känna sig mer trygga i stöd och 

behandling av patienter med förmaksflimmer.  

En begränsning med en gemensam kunskapsdatabas kan vara att det är svårt att synliggöra den 

dolda kunskapen. Explicit kunskap kan synliggöras och användas endast när individer har möjligheten 

att tyda kunskapen samt praktisera kunskapen (Stefanelli, 2001). Om hjärtklinik personal vid 

vårdcentral inte har en gemensam förståelse kan det vara svårt att fatta rationella medicinska beslut 

eller vidta rätt åtgärder (Wallin & Thor, 2008). Det är därför viktigt att den dolda kunskapen 

kodifieras på ett sådant sätt att den är möjlig att förstå för alla inblandade aktörer. 
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Ytterligare en begränsning kan vara att uppdatering av kunskapsdatabasen inte sker kontinuerligt. 

Genom detta skulle kunskapsdatabasen snabbt förlora sitt syfte då dessa kräver att kunskapen 

tillhandahålls och uppdateras regelbundet.  

Det förslag som formulerats på hur kunskapshantering kan gå till genom tillgången till en gemensam 

kunskapsdatabas har baserats på den bakomliggande teorin, egna erfarenheter som tillhandahållits 

under studiens gång samt från de svar som samlats in genom frågeformuläret. Förslaget är tänkt att 

spegla hur situationen, som den ser ut idag, skulle förändras om det blir som respondenterna enligt 

frågeformuläret önskar.  

Mycket av den förståelse och information som inhämtats och tillämpats i studien har erhållits från 

fokusgruppen i Jönköping, studerandet av inspelat material samt egna efterforskningar på Internet. 

Mycket av det material som använts är sådant som inte presenteras som resultat i studien och det är 

därför viktigt att poängtera att min egen förståelse för området inte enbart baseras på den 

bakomliggande teorin och den text som presenteras i studien.  

Avsnittet om aktivitetsteorin är hämtat ur en avhandling, publicerad vid Linköpings universitet 2005, 

av Fidel Vasdos Palacios (2005) och har anpassats efter denna studies ändamål. De referenser som 

använts i den avhandlingen har för enkelhetens skull behållits i denna studie, med undantag från ett 

fåtal som har inhämtats och använts som primärkällor.  

Den huvudsakliga fördelen med AT är att det är ett ramverk som går att applicera på all mänsklig 

aktivitet. Teorin bidrar med ett flertal vägledande koncept och perspektiv för att beskriva mänsklig 

aktivitet. Genom sin flexibilitet har AT fördelen att kunna beskriva alla miljöer som involverar 

mänskliga insatser (Palacios, 2005). Detta gjorde att AT ansågs vara ett lämpligt ramverk att använda 

till denna studie.  

En begränsning med denna teori kan vara att det är svårt att förstå den verkliga aktivitet som 

vårdgivarna deltar i och på grund av detta baseras mycket av tillämpningen av teorin på antaganden 

om hur denna aktivitet skulle kunna se ut. Det sätt som AT tillämpats på i denna studie baseras 

därför mestadels på den förståelse som inhämtats under studiens gång och min egen kännedom om 

hur situationen ser ut idag.  

Det hade varit önskvärt att komplettera insamlad data med fler besvarade frågeformulär samt 

intervjuer. Det fanns dock åsikter i projektet Bridging the Gaps II om att arbetet med studien gick för 

fort fram och att det hade varit bra med mer tid för att hjälpa till med besvarandet av 

frågeformuläret. Möjligtvis hade det då resulterat i fler respondenter samt även blivit aktuellt att 

genomföra intervjuer. Då den person som frågeformuläret skickades ut till är chef för hjärtkliniken 

samt ansvarig för regionen anses det dock finnas en stor legitimitet i de svar som formuläret 

genererat. 
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6 Slutsatser 
Ett viktigt område i projektet Bridging the Gaps II handlar om att hitta former för att effektivisera 

behandlingen av patienter med förmaksflimmer genom ett ökat samarbete mellan vårdenheter. I 

denna uppsats har jag bidragit till detta genom att identifiera vilken kunskap i form av erfarenheter 

som kan vara viktig att förmedla från hjärtklinik till vårdcentral, på vilket sätt denna kunskap ska 

förmedlas, vilka övriga insatser som kan tänkas bidra till en effektiviserad behandling, gett exempel 

på ett kunskapshanteringsverktyg samt fört en teoretisk diskussion kring potentiella effekter som ett 

sådant verktyg skulle kunna ha på nuvarande aktivitetsstruktur vid hjärtklinik och vårdcentral.  

Resultaten av studien visar att den kunskap i form av erfarenheter kring förmaksflimmer som vid 

hjärtklinik anses vara viktig att förmedla till personal vid vårdcentral innefattar kunskap om hur 

patienter upplever sin sjukdom, olika riskfaktorer och symptomatologi, EKG-kunskap, vilken 

behandling som är lämplig och när den är lämplig, hur inställning och utprovning av läkemedel 

hanteras samt prognosbedömning.  

Det framgår av resultatet att denna kunskap måste lyftas fram och förmedlas vidare till personal vid 

vårdcentral för att man där ska kunna behandla patienter med förmaksflimmer på ett effektivt sätt. 

Förmedlingen av kunskap bör ske kontinuerligt, både muntligt och skriftligt. Detta skulle både 

effektivisera och höja kvaliteten på vården för patienter med förmaksflimmer. Övriga insatser som 

skulle kunna bidra till en effektiviserad behandling av patienter med förmaksflimmer är ett ökat 

patientdeltagande samt åtgärder såsom kontakt via mejl eller speciella 

förmaksflimmersjuksköterskor. 

Förmedling av erfarenheter kan göras möjlig genom ett bra kunskapshanteringsverktyg som stöd för 

detta. Ett förslag till hur kunskapshantering skulle kunna gå till mellan hjärtklinik och vårdcentral är 

via en gemensam kunskapsdatabas där specialister vid hjärtklinik aktivt kan utbyta erfarenheter med 

läkare på vårdcentral. Detta kan ge stöd åt ett ökat samarbete genom att vårdgivarna kan arbeta 

tillsammans och utbyta kunskap i form av erfarenheter utan att fysiskt vara på samma plats. 

Studien visar även hur tillgången till en gemensam kunskapsdatabas kan påverka aktivitetsstrukturen 

för personal vid hjärtklinik respektive vårdcentral genom att förändra gemenskapen de båda 

vårdenheterna tillhör, de verktyg som används samt arbetsfördelningen. Resultatet kan därigenom 

komma att förändras till en mer effektiviserad behandling av patienter med förmaksflimmer i och 

med att ett ökat samarbete mellan hjärtklinik och vårdcentral uppnås. 

6.1 Framtida studier 
För framtida studier kan det vara betydelsefullt att göra fler och mer utförliga undersökningar och 

intervjuer kring vilken typ av kunskap i form av erfarenheter som ska förmedlas från hjärtklinik till 

vårdcentral och vad aktörer vid dessa vårdenheter önskar gällande utbyte av erfarenheter. Det kan 

även vara viktigt att innefatta fler aktörer i dessa studier såsom sjuksköterskor och labbpersonal för 

att samtliga vårdgivare ska kunna utbyta erfarenheter som lämpar sig för just deras arbetsuppgifter. 

För att införandet av en gemensam kunskapsdatabas ska bli möjlig bör fler studier genomföras kring 

hur detta rent tekniskt skulle kunna fullbordas. Detta innebär bland annat att ta reda på vilka 

tekniska resurser som finns i dagsläget och vilka resurser som ytterligare krävs för att göra 

kunskapshanteringsverktyget möjligt.  
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I resultatet av denna studie presenteras även andra möjligheter till ett bättre samarbete mellan 

hjärtklinik och vårdcentral såsom utbildning, förmaksflimmersjuksköterska, forum, hemsida och 

dylikt. Dessa aspekter tas inte upp i denna studie men är förslagsvis sådant som kan studeras vidare. 

Vidare är förhoppningen att införandet av en gemensam kunskapsdatabas ska kunna tillämpas även 

vid andra vårdenheter som kan dra nytta av att utbyta erfarenheter. Det kan därför vara intressant 

att ta reda på huruvida en gemensam kunskapsdatabas är något som skulle kunna införas även 

mellan andra vårdenheter samt gällande andra kroniska sjukdomar.  
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8 Bilagor  

8.1 Bilaga 1 Frågeformulär 
 

 

Frågeformulär för Läkare 

Mitt namn är Jeanette Rusk och jag läser mitt tredje och sista år på det 

kognitionsvetenskapliga programmet i Linköping. Just nu skriver jag min kandidatuppsats 

som en del av det forskningsprojekt som Jönköpings läns landsting driver i samarbete med 

universitetet, JIBS. Min uppsats är inriktad mot patienter med förmaksflimmer och hur 

samverkan mellan olika vårdenheter måste förbättras för att erhålla en effektiv behandling och 

stöd för patienter med förmaksflimmer. 

Syftet med min uppsats är att modellera kunskapsprofiler genom att ta reda på vilken kunskap 

som ska förmedlas från hjärtspecialister till personal vid vårdcentral för att på så vis 

effektivisera behandlingen av flimmerpatienter. Detta innebär att ta reda på vilken kunskap 

hjärtspecialister anser att personal vid vårdcentral behöver för att kunna behandla 

flimmerpatienter på ett effektivt sätt.  

Jag skulle nu därför behöva din hjälp med att besvara några frågor kring vilken sorts kunskap 

du anser att personal vid vårdcentral behöver samt på vilket sätt denna kunskap bör förmedlas. 

Jag ber dig därför att besvara dessa frågor senast den 8 april 2010. Besvarandet av 

frågeformuläret uppskattas ta mellan 20 till 30 minuter. 

Frivillig medverkan Det är frivilligt att delta i studien och du kan avstå från att delta när som 

helst utan att behöva förklara varför. Dina data kommer då att raderas. Det utgår ingen 

ersättning för deltagandet. 

Konfidentiell behandling Data kommer att hanteras anonymt och med sekretess. Efter 

studiens avslut avkodas svaren. Enskilda personer eller svar kommer inte kunna spåras av 

läsare av rapporter.  

Kontakta gärna undertecknad om du har frågor eller synpunkter om studien. 

 

Jeanette Rusk 

Kognitionsvetenskapliga kandidatprogrammet 

Linköpings universitet 

jearu017@student.liu.se 

Tel: 0730 50 63 45 
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1 Allmänna frågor 

1. Vilken är din nuvarande tjänst:  

   

□ AT läkare  □ ST läkare        □ Specialistläkare □ Överläkare 

□ Sjuksköterska □ Annat: _____________________________________________  

  

2. Ålder: _____ år 

3. Kön:  □ Man   □ Kvinna 

4. Klinikens namn: _______________________________________________________ 

5. Arbetar du:  □ Heltid   □ Deltid _____ % 

 

6. Antal år inom yrket:  □ < 1 år     □ 1-3 år □ 3-5 år  □ > 5 år   

 

2 Kunskap 

 

Dessa frågor behandlar vilken typ av kunskap du anser vara viktig att förmedla från 

hjärtklinik till personal vid vårdcentral för att effektivisera behandlingen av flimmerpatienter. 

 

 

1. Innehar ni någon specifik kunskap gällande bemötandet av patienter med 

förmaksflimmer som du anser att även personal vid vårdcentral bör känna till? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Innehar ni någon specifik kunskap gällande att upptäcka sjukdomen förmaksflimmer 

som kan vara viktig att förmedla till personal vid vårdcentral? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. Innehar ni någon specifik kunskap kring genomförandet av en grundlig fysisk 

undersökning som även personal vid vårdcentral bör känna till? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Innehar ni någon specifik kunskap om hur man fastställer diagnosen förmaksflimmer 

och anser du att den kan vara viktig att förmedla till personal vid vårdcentral? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Anser du det vara viktigt att ge personal vid vårdcentral tillgång till patienters 

sjukdomshistoria och i så fall varför? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Innehar ni någon specifik kunskap om behandling av patienter med förmaksflimmer 

som du anser vara viktig att förmedla till personal vid vårdcentral? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Innehar ni någon specifik kunskap om inställning och utprovning av läkemedel som 

även bör förmedlas till personal vid vårdcentral? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________ 

 

8. Innehar ni någon specifik kunskap om följderna av förmaksflimmer och hur 

sjukdomen påverkar livet för patienten som kan vara viktig att förmedla vidare? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Innehar ni någon specifik kunskap om patienters möjlighet att kontrollera förloppet av 

sjukdomen som personal vid vårdcentral kan ha nytta av? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Hur anser du att specialister vid hjärtklinik skulle kunna stödja läkare vid vårdcentral 

för att kunna decentralisera vården för flimmerpatienter?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11.  Någon övrig kunskap som du anser vara viktig att förmedla vidare? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Plats för övriga kommentarer: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3 Kunskapsförmedling 

 

Dessa frågor behandlar på vilket sätt du anser att kunskapen ovan ska förmedlas från 

hjärtklinik till personal vid vårdcentral. 

 

1. Anser du att kunskapen bör förmedlas muntligt eller skriftligt och i så fall varför? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Anser du att kunskapen bör förmedlas kontinuerligt eller endast vid behov och i så fall 

varför? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Skulle det vara bra att ha tillgång till en gemensam databas där kunskap och 

information kunde samlas samt utbytas och i så fall varför? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Anser du att förmedling av kunskap skulle kunna effektivisera behandlingen av 

flimmerpatienter och i så fall varför?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Något annat sätt som du anser vara lämpligt för att förmedla kunskapen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Plats för övriga kommentarer: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

4 Effektivisering  
 

Dessa frågor behandlar övriga speciella insatser som du tror skulle behövas för att 

effektivisera behandling av flimmerpatienter. 

 

1. Anser du att det skulle behövas insatser exempelvis i form av en speciell sjuksköterska 

för att effektivisera behandlingen av flimmerpatienter och i så fall varför? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________ 

 

2. Anser du att det skulle behövas speciella insatser för att konsultera patienter via 

webben och i så fall vilka? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Anser du att det skulle behövas speciella insatser för att bidra till ett ökat 

patientinflytande och i så fall vilka? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Skulle det vara bra om patienter med förmaksflimmer rapporterade värden till 

vårdcentral eller en databas och i så fall varför? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Plats för övriga kommentarer: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan och visat intresse! 


