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Abstract 

 

Förmaksflimmer är en sjukdom som kan drabba en person när som helst under livet. 

Sjukdomen är klassad som en folksjukdom i sverige eftersom man beräknar att 1-2% av 

befolkningen lider av den. Personer som drabbas av förmaksflimmer går ofta länge, även efter 

en diagnos, utan att ha svar på de vanligaste frågorna kring sjukdomen, då de olika 

vårdenheterna i sverige inte har och därför inte kan ge adekvat och tillfredställande 

information. Syftet med denna studie var att ta reda på vilka frågor en nyligen diagnostiserad 

person hade, men också att ge en bild av hur en typisk person som kan drabbas av 

förmaksflimmer ser ut, samt undersöka om sociala medier kan ge stöd åt patienter som 

nyligen blivit diagnostiserade. Studien antar en kvalitativ ansats genom en beskrivande 

fallstudie och kommer fram till vilka de vanligaste och mest förekommande frågorna och 

funderingarna är, beskriver en stereotypisk person med förmaksflimmer och hur det gick till 

när sjukdomen först uppkom, och ger förslag på hur sociala medier kan ge stöd åt patienten i 

begynnelsen av sjukdomen. Resultaten presenteras med en persona, vad en patient tycker är 

viktigt att veta samt ett förslag på hur sociala medier kan användas till patientens fördel.  

Nyckelord: förmaksflimmer, patientsamverkan, sociala medier, kvalitativ, fallstudie  
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1 Inledning 

En vanligt och framväxande sjukdom i Sverige och i resten av världen är det som kallas för 

förmaksflimmer (FF). Förmaksflimmer kan drabba en person när som helst. Under en attack 

börjar hjärtat slå snabbt och oregelbundet vilket inte bara ger den drabbade en obehagskänsla 

för stunden utan också kan komma att påverka personen fysiskt och psykiskt. En person med 

FF har en ökad risk för blodproppar och hjärtinfarkter, och går ofta runt och är rädd för när 

och hur nästa attack kommer utspela sig. Individer med FF upplever också en försämrad 

fysisk förmåga på grund av en förhöjd vilopuls och för snabbt ökad arbetspuls. Man beräknar 

att 1–2 % av befolkningen har förmaksflimmer, dvs. mellan 100 000 och 150 000 personer i 

Sverige (www.formaksflimmer.com). 

Ett problem med förmaksflimmer är att den drabbade sällan kommer till vårdcentralen medan 

symptomen fortfarande är synliga. Patienten löper då risk att bli diagnostiserad som frisk och 

hemskickad igen. Patienter upplever ofta att de inte fått tillräcklig hjälp och inte heller svar på 

de frågor som de hade när de kom in till sjukhus eller vårdcentral
1
. 

I dagens läge finns inte tillräckligt med information hos vårdcentraler om vilka frågor och 

vilken information patienten behöver, så när patienten vänder sig till en vårdcentral känner 

denne sig ofta lika osäker på sin situation när de blir hemskickade som när de kom. Eftersom 

så många drabbas av förmaksflimmer anses denna sjukdom vara en ny folksjudom som 

kontinuerligt belastar sjukvården mer och mer, och har gett upphov till att studier och 

forskning kring egenvård blivit mer och mer intressant och viktigt (McCabe, 2009).  

I Sverige har man under många år uppmärksammat och dokumenterat att sjukvården inte 

alltid fungerar tillfredsställande, något som främst gäller individer med sammansatta 

vårdbehov, såsom äldre och multisjuka. Således behöver vården och omsorgens resurser 

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

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

(Andreasson & Winge, 2009).  

Andreasson och Winge (2009) menar att vård och omsorg i framtiden kommer att bedrivas 

under andra förutsättningar än idag och att vi kommer 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. Det finns även en stark tilltro till att internet och 

                                                             
1 Data från granskning av web-sidan förmaksflimmer.se/forum, där användare kan dela med sig av information 

kring diverse händelser som är relaterade till sjukdomen.  
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sociala medier ska kunna användas i syfte att förbättra vården och därmed göra det möjligt att 

forma innovativa vårdkoncept.  
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2 Syfte 

Denna uppsats är en mindre del av projektet som utförs inom Jönköpings landsting. Projektet 

inriktar sig på patientsamverkan, och min uppsats kommer närmre behandla vilken slags 

information patienten behöver få i begynnelsen av sin sjukdom, och hur denna på ett effektivt 

och bra sätt kan förmedlas till patienten. 

Syftet med studien är att undersöka vilka frågor som är aktuella och intressanta för patienten 

att diskutera och ha mer kunskap om i begynnelsen av sin sjukdom. 

För att belysa syftet väljer jag att ställa upp och försöka besvara tre frågeställningar. 

1. Hur ser en typisk person som kan drabbas av förmaksflimmer ut? 

2. Vilka frågor och funderingar har en person som nyligen blivit diagnostiserad med 

förmaksflimmer? 

3. Skulle användning av sociala medier kunna stå till stöd för patienter med 

förmaksflimmer i framtiden? 
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3 Bakgrund 

För att få en bild av vad sjukdomen förmaksflimmer är för någonting presenteras detta först. 

Sedan presenteras det större projektet som min uppsats är en del av. Vidare presenteras 

kortfattat lite riktlinjer för hur hjärtvården ska fungera idag. Sist presenteras en 

sammanställning och ett kort utdrag ur den Nationella IT-strategin, som innefattar satsningar 

på IT inom vården. 

3.1 Vad är förmaksflimmer? 

Förmaksflimmer är en rubbning i hjärtat som drabbar mellan en till två procent av 

befolkningen i Sverige. Förmaksflimmer är dock vanligare hos äldre och det beräknas drabba 

fem till tio procent av befolkningen fyllda över 70 år. Den största anledningen till att äldre i 

större utsträckning drabbas är att andra hjärtrelaterade sjukdomar ofta är en bidragande faktor. 

Vanliga sjukdomstillstånd som kan vara bidragande till förmaksflimmer är åderförkalkning, 

hjärtsvikt och klaffel, men även högt blodtryck och diabetes kan vara bidragande faktorer. 

(www.formaksflimmer.com) 

Förmaksflimmer beror på att hjärtats övre hjärtrum, dess förmak, slår på ett snabbt och 

okontrollerat sätt som påverkar blodflödet genom hjärtat. Detta i sin tur orsakar en 

oregelbunden puls och inte sällan en fladdrande känsla i bröstet. Hjärtat kan under ett anfall 

slå upp emot 150-200 slag i minuten i förhållande till dess vanliga frekvens som brukar vara 

mellan 60-90 slag i minuten under vila. Besvären detta medför är ofta så svåra att en person 

varken kan arbeta eller utföra vardagliga sysslor. (www.formaksflimmer.com) 

Det finns tre typer av förmaksflimmer. 

 Paroxysomalt flimmer består av attacker som ofta är kortare än ett dygn. Dessa 

attacker går vanligen över av sig självt. 

 Persisterande förmaksflimmer är längre attacker som inte går över av sig själva utan 

fodrar behandling. En vanlig behandling för persisterande förmaksflimmer är 

elkonvertering.  

 Kroniskt förmaksflimmer, även kallat permanent förmaksflimmer är ett ihållande 

flimmer som inte går att konvertera tillbaks till en normal rytm.  
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Ungefär 30-40 procent av fall med paroxysmalt förmaksflimmer och cirka 20-25 procent av 

fall med persisterande förmaksflimmer uppkommer hos yngre personer utan någon egentlig 

bakomliggande orsak. Detta kallas idiopatiskt förmaksflimmer.  

Förmaksflimmer kan förekomma helt utan andra åkommor. Dock är det vanligast hos 

personer med hög ålder och andra hjärtsjukdomar. Förmaksflimmer kan också uppkomma 

akut efter ingrepp så som hjärtoperationer, eller efter sjukdomar som så hjärtmuskel- eller 

hjärtsäcksinflammation, men blir då ofta tillfälliga och försvinner efter behandling av den 

utlösande faktorn. Strukturella förändringar i hjärtats förmak är ofta en förutsättning för att ett 

hjärtflimmer ska kunna fortgå. (www.formaksflimmer.com) 

Många hjärtsjukdomar leder till en förtjockning eller uttänjning av den så kallade 

förmaksväggen i hjärtat, samt en ökad bindvävsinlagring. Detta i sin tur leder till att de 

elektriska signaler som uppkommer i förmaket inte kan sprida sig lika jämnt och snabbt som 

de normalt ska, vilket kan göra det svårare för ett flimmer att släckas ut. Detta gör också att i 

ihärdigt förmaksflimmer förändrar signalernas väg, vilket gör det svårare att bryta ett flimmer 

ju längre tid det har pågått. (www.formaksflimmer.com) 

En förmaksflimmerattack kan och kommer oftast utan bakomliggande orsaker. Attackerna 

kommer vanligast under vila eller nattetid, men det finns många variationer när det gäller 

uppträdandet av en attack. Utlösande ämnen som kan sätta igång rytmrubbningen kan vara 

alkohol och koffein, även i små mängder, medan det för andra kan sättas igång av stress eller 

fysiska aktiviteter. En flimmerattack börjar ofta med snabba extraslag från den hjärtvävnad 

som är förenad i lungvenerna som mynnar i vänster förmak. (www.formaksflimmer.com) 

Förmaksflimmer är en sjukdom som inte bara påverkar en person fysiskt, utan har också en 

stor inverkan på en persons mentala välmående. En sjukdom som har allvarliga inverkningar 

på ens fysiska välmående och, som förmaksflimmer har, kraftiga och märkbara symptom vid 

en attack påverkar det mentala välmåendet hos en person. Ett specifikt inflytande sjukdomen 

kan ha på det mentala välmående hos patienter med förmaksflimmer har inte studerats 

speciellt ingående. Dock har tidigare studier visat på att personer med förmaksflimmer är 

associerade med en högre grad av ängslighet och oro. Personer som rapporterade en hög grad 

av sjukdomens intensivitet visade på en lägre psykologisk hälsa i en jämförelse med en 

kontrollgrupp (McCabe, 2009).  
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3.2 Det pågående projektet i Jönköpings Landsting  

Jönköpings Landsting i samarbete med Jönköpings International Business School (JiBS) har 

fått medel för att leda ett projekt som i slutändan ämnar skapa största möjliga värde och hälsa 

för patienter och befolkningen som helhet, genom att göra patienten till en aktiv roll inom 

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. Med detta nya synsätt 

skapas nya krav och förutsättningar på hur vården i stort ser ut. Förbättring inom vården är 

idag en stor fråga, och att använda patienter och närstående som en del av utvecklingen är i 

dagens läge relativt oprövat men tros kunna vara av stor nytta för effektivisering av vården.  

Projektet ämnar pröva och studera olika metoder och stöd för ett ökat patientdeltagande, där 

patienten bör vara delaktig i vårdens utveckling redan från begynnelsen när vårdens kvalitet 

mäts. Vård som har detta interaktiva synsätt har utgångspunkten att se vård som en ömsesidig, 

värdeskapande process, med nyckelbegrepp som interaktivt lärande, delaktighet och 

värdeskapande (Wikström och Normann, 1992). Att både patienter och vårdgivare har mycket 

att vinna på ett närmre samspel och en högre involvering av patienter och närstående med 

vårdpersonal finns det forskning som antyder på (Bate och Roberts, 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, eftersom dessa grupper 

lider av kroniska sjukdomar som drabbar mer än en procent av befolkningen, samt att båda 

grupperna har stora vårdbehov.  

Projektet väljer att belysa fallen utifrån tre forskningsperspektiv – Integration och 

värdeskapande, informationslogistik och jämlikhet. Perspektiven utgår från patientens 

upplevelser och behov. Integration och värdeskapande är ett av forskningsperspektiven som 

används då vården upplevs som allt mer fragmenterad genom professionalisering, 

specialisering och ökad decentralisering, vilket ur patientens synvinkel riskerar att leda till ett 

försvinnande av helhetssynen (Åhgren 2007). Eftersom IT ses som en av de viktigaste 

möjliggörarna för att effektivisering i hälso- och sjukvård tas också detta perspektiv med i 

projektet. Tidigare forskning tyder också på att det finns brister när det kommer till jämlikhet 

inom vården. Exempelvis sjukskriver sig kvinnor oftare än män och känner sig i större 

utsträckning dåligt bemötta i vården än män. Kön är dock inte den enda åtskillnadskategorin – 

ålder, etnicitet och socioekonomisk bakgrund är andra. Därför väljs också ett intersektionellt 

perspektiv att åtas som ett perspektiv.  
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3.3 Riktlinjer för hjärtvård 

Socialstyrelsen har sammanställt riktlinjer för hjärtsjukvård, och har dessa riktlinjer som 

beslutsstöd för prioriteringar kring vård av hjärtsjuka. De nationella riktlinjerna ska bidra till 

att resurserna fördelas på ett bättre sätt så att patienterna får tillgång till den vård och 

behandling som ger mest nytta. En del av dessa riktlinjer handlar om information, delaktighet 

och medinflytande, och används som beslut för hur kommunikation med patienter ska gå till 

och vilka skyldigheter hälso- och sjukvården har(Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. 

Beslut för prioriteringar).  

Socialstyrelsen anser att sjukvårdens information till och kommunikationen med patienten är 

en mycket viktig fråga. I riktlinjer står det att: 

 

En god kommunikation med patienten som leder till att patienten blir delaktig i 

och kan påverka sin vård och behandling är ett grundläggande krav i all hälso- 

och sjukvård. En god kommunikation och patientens delaktighet och 

medinflytande är också förutsättningar för att hälso- och sjukvården ska kunna 

ge en god vård. Enligt den strategi för God vård som staten och Sveriges 

Kommuner och Landsting kommit överens om ska vården vara kunskapsbaserad 

och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid. 

(Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Beslut för prioriteringar, sid 85) 

 

I dessa nationella riktlinjer tas också viktiga utgångspunkter för kommunikation med 

patienten upp, och det nämns att man ska försöka skapa bästa möjliga förutsättningar, 

processer och rutiner för att kommunikationen ska bli så bra och effektiv som möjligt. Här tas 

bland annat upp att patientens kunskap, förståelse och insikt är viktiga förutsättningar för att 

patienten ska vara delaktig och ha inflytande över sin egen vård och behandling (Nationella 

riktlinjer för hjärtsjukvård 2008. Beslut för prioriteringar).  

3.4 Nationell IT-Strategi 

Potentialen hos IT används idag inte fullt ut och tekniken för att förbättra och effektivisera 

vården tillämpas inte på bästa sätt. Människor rör sig idag i allt större utsträckning mellan 

olika vård- och omsorgsverksamheter och för att patienter ska kunna erhålla en god, 

tillgänglig, säker och effektiv vård och omsorg krävs det därför att olika vårdenheter 
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samverkar.  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. För att uppfylla detta krävs en långsiktig utveckling där man 

tar tillvara på teknikens potential. Det krävs IT-system som rent tekniskt kan samverka samt 

att informationen som hanteras av dessa system är relevant och väldefinierad. En utveckling 

inom detta område pågår både nationellt och internationellt men det krävs en samordning av 

olika aktörers insatser för att nå en framgång i arbetet (Nationell IT-strategi, sid 4, 2008). 

Den nationella IT-strategin är en strategi som strävar efter en säker och tillgänglig vård och 

omsorg som håller hög kvalitet och utgår från befolkningens behov. Strategin utformades i 

Sverige av representanter från Socialdepartementet, Sveriges Kommuner och Landsting, 

Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Apoteket AB och Carelink som tillsammans enades kring 

visionen om en vård och omsorg i takt med tiden och en beredskap inför framtiden. Genom en 

större användning av IT som stöd för verksamhetsutveckling vill man öka befolkningens 

tillgång till information, bra service samt en större möjlighet till delaktighet. Människan ska 

sättas i centrum och mindre tid läggas på administration. Ansvariga för vård och omsorg ska 

även kunna följa upp och förbättra säkerhet och kvalitet (Nationell IT-strategi, sid 4, 2008).  

I den nationella IT-strategin enades parterna om hur den framtida IT-användningen och 

informationsförsörjningen i vård och omsorg bör se ut: 

”Med hjälp av ändamålsenliga IT-stöd får alla patienter god och säker vård och 

bra service. Vårdpersonalen kan ägna mer tid åt patienterna och anpassa 

vården till varje patients behov. IT används som ett strategiskt verktyg i alla 

delar av vården och de samlade vårdresurserna utnyttjas på ett mer effektivt 

sätt: Medborgare, patienter och anhöriga har enkel tillgång till allsidig 

information om vård och hälsa samt om sin egen hälsosituation. De erbjuds en 

bra service och är delaktiga i vården utifrån individuella förutsättningar. 

Personal inom vård och omsorg har tillgång till väl fungerande och 

samverkande IT-stöd som garanterar patientsäkerheten och underlättar deras 

dagliga arbete. Ansvariga för vård och omsorg har ändamålsenliga IT-stöd för 

att följa upp patientsäkerheten och vårdens kvalitet samt för 

verksamhetsstyrning och resursfördelning.” (Nationell IT-strategi, sid 6, 2008) 

 

3.5 Hur ser kopplingen ut mellan sociala medier och sjukvård idag? 

Det finns inte så många tidigare studier inom ämnet sociala medier i koppling till hälsa och 

medicin, men uttrycket Web 2.0 och samtidigt Medicine 2.0 är någonting som på senare tid 
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fått en framväxt och tros vara den nästa generationens sociala nätverk (O’Reilly, 2005). Web 

2.0 är en arbetsmodell för den nästkommande generationen av mjukvara och webb-tjänster 

framförd av Tim O’Reilly 2005. Web 2.0 är ett förslag som går ut på att webben och internet 

ska bli mer centrerat kring sociala medier och användare samt att användarna ska vara med att 

skapa innehåll och ämnen. (O’Reilly, 2005) I samband med att förslaget om Web 2.0 lades 

fram började också ett förslag om Medicine 2.0 och Health 2.0 växa. Kopplingen mellan 

medicin och sociala medier är en relativt ny idé och ännu inte speciellt erkänd, och Medicine 

2.0 är än så länge i idé-stadiet. Eysenbach (2008) beskriver Medicine 2.0 som en explicit 

modell av kopplingar mellan människor som formar ett nätverk av relationer, som bidrar till 

att människorna kan dela och bidra med relevant information mellan varandra. Detta i sin tur 

bidrar till ett gott rykte och bra tillit, ansvarsskyldighet och kvalitetskontroll hos den 

användade gruppen. Eysenbach ser sociala nätverk inom medicin som ett potentiellt verktyg 

för att engagera patienter och användare, då det erbjuder och inbjuder till social drivkraft att 

lägga upp, updatera och hantera personlig information. Eysenbach ser också att sociala 

nätverk inom medicin kommer vara en banbrytande idé och applicering då fler och fler 

kommer intressera sig i personliga sjukjornaler, motivera människor att ta ansvar för sin hälsa 

och relevant hälsoinformation, och – ännu viktigare – behålla detta intresse även en längre tid 

(Eysenbach, 2008). 
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4 Metod 

I detta avsnitt presenteras och motiveras den forskningsansats som studien baseras på. Här 

beskrivs också hur datainsamlingen i studien gått till och i vilka steg datainsamlingen skett. 

Uttalanden och utsagor från intervjuer och observationer kommer användas för att illustrera 

hur verkligheten ser ut för en patient med förmaksflimmer. 

4.1 Fallstudie 

Som forskningsmetod används fallstudier i många situationer för att bistå med kunskap om 

individen, grupper men också socialt- och politiskt relaterade fenomen. Den framväxande 

metoden att använda sig av fallstudier har också blivit en vanligt inom ämnen så som 

informatik, psykologi, sociologi och ekonomi där strävan att förstå och förklara komplexa och 

sociala fenomen blivit mer och mer åtråvärt. Metoden ger forskaren möjligheten att erhålla en 

holistisk och meningsfull kunskap om verkliga händelser, såsom individuella livsutvecklingar, 

mindre gruppbeteenden, skolprestationer eller som i detta fall; en grupps åsikter och tankar 

angående en specifik företeelse (Yin, 2009).  

Exempel på kriterier som ska uppfyllas för att kunna använda sig av fallstudier som 

tillvägagångssätt är att frågeställningarna man ställer upp och försöker besvara ska vara 

aktuella för tiden, kunna hållas inom en väldefinierad och avgränsad kontext och förhålla sig 

nära till människorna i studien. De frågeställningarna som denna studie ämnar besvara är bra 

exempel på frågor då en fallstudie är ett bra tillvägagångssätt då frågorna är nutida, väl 

avgränsade till en specifik kontext och förhåller sig mycket nära människorna som studeras. 

Frågorna som en fallstudie ämnar besvara ska hantera en unik och nutida företeelse. 

Resultaten i en fallstudie förlitar sig på många olika källor av datainsamling. Källorna i sig 

sammanbinds genom triangulering och resultatet kommer därför grundas lika mycket på 

tidigare teoretiska fynd, som den kommer grunda sig på den nyinsamlade datan när det 

kommer till analysering (Yin, 2009). Triangulering är ett viktigt kriterium för en fallstudie då 

det visar att flera källor av information säger liknande saker. Triangulering innebär att man 

kombinerar flera metoder eller datakällor för att stärka reslutaten (Patton, 2002). 

4.2 Explorativ fallstudie 

Denna studie är utformad för att möta kriterierna för en fallstudie genom att vara aktuell, väl 

avgränsad, unik och nära människorna i studien, och kommer vara en explorativ fallstudie. En 
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explorativ fallstudie har som mål att belysa och beskriva en aktuell situation utifrån den 

infallsvinkel man väljer att basera studien på och har som mål att undersöka aktuellt och väl 

avgränsat område för att försöka skapa nya lösningar och teorier.  

För att möta kraven för triangulering kommer jag använda mig av flera källor för insamling av 

data. Datan från dessa källor kommer sedan genom resultera i en analys och en diskussion. 

Datan kommer också leda till skapandet av en persona och ett kontextscenario. Personan, 

kontextscenariot och den sammanställda datan kommer sedan ligga till grund för att besvara 

de tre frågeställningarna som studien basera på. Personan används i denna studien för att 

beskriva och exemplifiera en stereotypisk person som kan drabbas av förmaksflimmer, och 

hur det gick till första gången en förmaksflimmerattack kom. 

En fallstudie kräver att den som genomför studien är lyhörd, adaptiv och flexibel i sitt synsätt 

eftersom en fallstudie och vilken kvalitativ studie som helst försöker fånga ett så stort omfång 

av åsikter, känslor och vinklar. Även om dessa egenskaper kommer naturligt hos många så 

finns det få saker som är så viktiga som att ha bred kunskap om ämnet man studerar, för att 

kunna ställa rätt och välformulerade frågor till de deltagande i en fallstudie.  (Given, 2008) 

Därför gjordes en litteraturgranskning som är en del av en fallstudie innan möten med 

patienter och läkare för att rätt och relevanta frågor skulle kunna ställas. 

4.3 Datainsamling 

En metod för att få samla information och beläsa sig inom ett ämne är att göra en 

litteraturgranskning. En litteraturgranskning ger forskaren en ökad förståelse för ämnet, och 

tillhandahåller samtidigt en grund att stå på när hypoteser och frågeställningar ska formuleras 

och testas. Det kan också ge en insikt i vilken slags data som kan komma att bidra med 

relevant information och stöd för studien. (Given, 2008) 

Steg ett i datainsamlingen var att göra en litteraturgranskning för att finna information om vad 

som tidigare gjorts och forskats om inom ämnet, och mer specifikt vad gäller frågan om 

patientbemötande och patienters frågor och krav av sjukvården. Litteraturstudien gjordes 

genom en sökning i ett flertal artikeldatabaser för att få kunskap om tidigare forskning, men 

också att se om patientbemötande och patienters krav och frågor tidigare undersökts och i så 

fall vilka slutsatser som dessa undersökningar kommit fram till. Sökningen gjordes både på 

svenska och engelska beroende på vad databasen tillät. Då studien ämnar belysa 

patientsamverkan inom vården för patienter med hjärtsjukdomar, mer specifikt 

förmaksflimmer, och ett stöd genom användandet av IT användes ord som atrial fibrillation, 
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home nursing, physical + psycological distress, self-management, internet portal, IT plus IT-

based, e-health och social communities för sökningar i engelska databaser, och ord som 

förmaksflimmer, vård, egenvård, IT-baserad, IT-stöd, e-hälsa, sociala medier och e-portal  

för sökning i databaser som tillät svenska sökningar. Den slutliga sökningen gav sex stycken 

artiklar som granskades och används som referensram och teoretiskt underlag för reslutat, 

analys och diskussion. Sökningen gjorde för att få kunskap om hur vården för hjärtsjuka ser ut 

idag, och för att se hur användningen av IT används eller kan användas för att ge stöd till 

patienter med en kronisk hjärtsjukdom. 

Steg två studerades inspelat videomaterial som visade hur möten mellan patienter och en 

hjärtspecialist gick till i verkligheten. Videomaterialet innehöll två stycken möten mellan 

patient och en specialistläkare. Filmerna innehöll diskussioner mellan patient och läkare 

angående olika delar av sjukvården, som behandlade bland annat läkemedel samt direkta och 

framtida behandlingar. I filmerna diskuterades också vanliga frågor och osäkerheter som 

patienten hade kring sjukdomen, och förberedande samtal inför en frekvensreglering av 

sinusrytmen (återställning från oregelbunden till normal hjärtrytm). Det inspelade materialet 

gav en bra insikt i hur ett patientbemötande går till i verkligheten, och gav därför en inblick i 

vad som skulle kunna förbättras och vilken information som patienten kan tänkas behöva. 

Då syftet i min studie är att ta reda på vilken information en patient vill ha i början av sin 

sjukdom, och vilken kunskap patienten tycker att den saknar men behöver deltog jag som steg 

tre i datainsamlingen i en workshop i Jönköping tillsammans med de flesta deltagare och 

några patienter i det större projektet. Mötet, som varade en hel dag, inleddes med en 

diskussion kring vad som hittills hade gjorts i projektet, och vad som vidare skulle göra. 

Generella frågor kring projektet som helhet togs också upp genomgående. Senare under dagen 

samlades deltagarna i projektet i en fokusgrupp tillsammans med tre patienter och två 

anhöriga till personer med förmaksflimmer samt läkare från olika vårdenheter. Patienterna i 

fokusgruppen hade alla haft förmaksflimmer i flera år och visste därför mycket om sin 

sjukdom. Läkarna var bland annat från vårdcentraler och en kardiolog samt behandlande 

läkare åt de patienter som deltog i studien. Alla läkare var en del av projektet och visste därför 

mycket om situationen och sjukdomen. Under fokusgruppsmötet gavs möjligheten att ställa 

frågor till patienterna och dess anhöriga kring sjukdomen, med betoning på sådant som hade 

med projektet att göra. Frågorna som ställdes var av öppen karaktär och en fråga följdes ofta 

av en följdfråga. Exempel på frågor som ställdes var: 
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 Kan du beskriva lite hur det gick till när du fick förmaksflimmer? 

 Känner du att du fick bra och mycket information om sjukdomen av på ställen du 

vände dig till? 

 Kan alla vårdenheter ge samma hjälp och svar på frågor angående sjukdomen? 

 Idag kan jag tänka mig att ni vet mycket om sjukdomen; hur har ni fått den mesta 

denna information som ni idag har? 

 Ser du att vården hade kunnat bli bättre på att informera om sjukdomen, och i så fall; 

hur skulle detta kunna gå till? 

 Var vänder du dig helst när du känner att du måste få hjälp? 

 Vet du vad du ska göra när du får en förmaksflimmerattack? 

 

Frågorna som ställdes diskuterades och alla svar och diskussioner antecknades, och användes 

senare för att besvara frågeställningarna. 

Från mötet i Jönköping gavs även en del material ut som hade att göra med projektet. 

Materialet var bland annat en karta över hur information förmedlades eller inte förmedlades 

mellan patienter och vårdenheter, och informationsflöden mellan olika vårdenheter.  

Steg fyra av datainsamlingen bestod av en granskning av ett oberoende, privat framtaget 

forum för patienter med förmaksflimmer med syfte att validera och stärka den data som 

insamlats under fokusgruppsintervjuerna. Forumet som granskades var indelat i flera olika 

rubriker, bland annat Allmänt om forumet, Anhörigas situation, Frågor och Svar och den 

delen som användes mest; Till dig som fått förmaksflimmer för första gången. Granskningen 

gick till så att de forumtrådar som skapades av användarna lästes igenom för att få en inblick i 

hur sjukdomen upplevs, och vilka frågor och svar som användarna ger till varandra.  

Som en del av granskningen skrev även ett inlägg i avdelningen Till dig som fått 

förmaksflimmer för första gången där frågor som var viktiga för studien ställdes till alla de 

användare som brukade forumet. Frågorna var: 

 Vilka frågor hade Du precis när du fick din sjukdom, och vem besvarade dem?  

 Vad är det viktigt att bli informerad om precis i början? 

 Blev du väl underrättad om vad som hände och vad som kunde hända framöver? 

 Kan alla vårdenheter besvara mina frågor? 

 Får man mycket information från sjukhusen och vårdcentralerna? 
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 Hur mycket vet du om din sjukdom? 

 Var eller från vem har du fått denna information? 

 Är alla vårdenheter bra på att besvara mina frågor? 

 Är du säker i din sjukdom idag? Om inte, varför? Om Ja, vad har bidragit till denna 

säkerhet? 

 Var har du fått den kunskap du har idag om din sjukdom? 

 Är det lätt att få sina frågor och funderingar besvarade av en läkare? 

 Tycker du att du fått svar på dina frågor och funderingar efter ett läkarbesök? 

 

Den information som granskningen av forumet genererade och svaren på de frågor som 

ställdes på forumet antecknades och skrevs ned, och användes även den till att besvara 

frågeställningarna och belysa studiens syfte. 

4.4 Personas som ett beskrivande hjälpmedel  

Personas är en arketyp som beskriver de olika mål och observerade handlingsmönster utifrån 

insamlad empirisk data ofta bestående av enkäter, intervjuer och observationer av en mängd 

människor. Personas är en specialiserad typ av blandad modell som härstammar från en 

korsanalys som främst använder sig av induktivt resonemang. En persona fångar upp och 

beskriver de mest kritiska beteenden, handlingar, förväntningar och motivationer hos en 

användare eller en grupp människor. En persona skapas för att designern eller skaparen av ett 

system ska producera någonting som inte är förhåller sig specifikt till en person, utan 

tillhandahåller en mer generell bild av hur målgruppen för produkten ser ut (Goodwin, 2009). 

Persona och scenario är viktiga hjälpmedel när det kommer till att förstå hur en typisk person 

i en specifik kontext ser ut. Ett scenario är oftast framställt från en hypotes och existerande 

erfarenheter, och en scenario-baserad design är ofta framställd för just de ändamålen. En 

persona används i störst utsträckning som ett kommunikationshjälpmedel för att hjälpa den 

som designar ett koncept eller en produkt att fokusera på själva användaren av produkten och 

för att undvika att de egna åsikterna och erfarenheterna blir en del av slutprodukten. Datan 

som en persona bygger på bör komma från empiriska undersökningar av personer och grupper 

i en verklig kontext, och eftersom personan är skapad med dessa förutsättningar, och de nya 

idéerna skapas utifrån personan, så kommer också slutprodukten vara grundad på empiri och 

etnografi (Yu & Lin, 2009). 
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4.5 Metoddiskussion 

En studie kan utföras med två olika ansatser; antingen kvalitativa eller kvantitativa metoder. 

Det sätt man väljer att utgå från styrs till stor del studiens frågeställning och vad som ska 

besvaras. En kvantitativ studie ämnar att till större del besvara frågor och bevisa hypoteser 

med numeriska värden så som hur många som tycker någonting, eller med numeriska värden 

förklara hur någon känner, ofta på en skala. Den kvalitativa undersökningen fokuserar främst 

på mindre populationer och förhållandevis små stickprov, och kan i vissa fall bestå av en 

djupgående undersökning av ett ensamt och individuellt fall (Patton, 2002). 

Styrkan hos den kvalitativa metoden är dess förmåga att kunna tillhandahålla komplexa 

textuella beskrivningar om hur människor upplever saker inom ett specifikt område. Den ger 

mer ingående information om en mänsklig sida i en fråga, som ofta är beteenden, 

trosföreställningar, åsikter, känslor och förhållanden mellan personer. Kvalitativa metoder är 

också effektiva när det kommer till att identifiera ogripbara faktorer så som sociala normer, 

socioekonomisk status, könsroller, etnicitet (Mack et al. 2005). 

Den största skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder är deras flexibilitet. Den 

kvantitativa metoden är relativt oflexibel, eftersom den ofta innefattar enkäter och 

undersökningar som baseras på att forskaren ställer identiska frågor, i en identisk ordning till 

alla deltagare. Svaren som deltagarna har att välja mellan är ofta kategoriserade och slutna, 

och ger inte möjligheten för deltagaren att personligt och individuellt svara på frågan som 

ställdes. Fördelen med denna oflexibilitet är att den tillåter meningsfulla jämförelser mellan 

olika deltagare. Dock kräver detta av den som undersöker, att de rätta frågorna ställs och att 

de ställs på rätt sätt så att den data man vill ha ut av studien verkligen är den data man får av 

deltagarna (Mack et al. 2005). 

Kvalitativa metoder är oftast mer flexibla – de tillåter större spontanitet och samspel mellan 

forskaren och deltagarna, och ställer också forskaren och deltagaren i en närmre och mer 

informell relation till varandra. Kvalitativa metoder innefattas oftare av mer öppna frågor som 

inte nödvändigtvis ställs i samma ordning eller på samma sätt till alla deltagare. I och med 

öppna frågor kan deltagaren svara med sina egna ord och på ett helt annat sätt förmedla svaret 

mer precist utifrån deras tankar och funderingar. Utifrån deltagarens svar har också forskaren 

möjlighet att skräddarsy nästkommande fråga för att passa in på den specifika deltagarens 

svar (Mack et al. 2005). 
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Kvalitativa forskningsmetoder har mycket låg extern validitet. Med extern validitet menas 

hurvida resultatet av studien kan generaliseras på en större population. Detta är någonting som 

en kvalitativ studie inte försöker eftersträva, men fortfarande någonting som ses som en 

nackdel med kvalitativa studier. Objektiviteten i en kvalitativ studie kan också lättare bli 

ifrågasatt då forskaren förhåller sig närmre och personligare till vilka och vad som studeras, 

och då löper större risk för att påverka och påverkas av deltagarna. Detta leder också till att en 

studie som bygger på en kvalitativ ansats blir svår att replikera, och att samma resultat inte 

kan förväntas vid en liknande studie vid ett senare tillfälle eller med en annan grupp deltagare 

(Yin, 2009). 

Denna uppsats antar en kvalitativ ansats, då de premisser och krav för denna ansats lämpar sig 

bäst för att undersöka syftet.  
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5 Referensram och tidigare forskning 

Här presenterar jag några teorier och tidigare forskning som ämnar stödja mina reslutat och 

diskussionen kring resultaten.  

5.1 E-hälsa och sociala medier 

Begreppet eHälsa är ett relativt nytt inom vården. Enligt G. Eysenbach i artikeln What is e-

health definieras e-hälsa som följer. Definitionen är en direkt översättning från engelska. 

e-hälsa är ett framväxande fält i korsningen mellan medicin-informatik, 

allmänhälsa och angelägenheter, som refererar till hälso-tjänster och 

information som är delad eller förstärkt genom internet och relaterade 

teknologier. I en bredare mening karaktäriserar begreppet inte bara en teknisk 

utveckling, men också ett mentaltillstånd, ett sätt att tänka, en attityd och ett 

åtagande av delat globalt tänkande, för att förbättra hälsovården lokalt, 

regionalt och världsomspännande genom användandet av information- och 

kommunikationsteknologi (Eysenbach, 2001). 

 

Ett gemensamt mål med ett socialt medium inriktad på e-hälsa är att den ska bidra med 

patient-centrerad eller holistisk vård som också inkluderar internet-baserade tjänster och stöd 

för patienter med kroniska sjukdomar. En e-tjänst som är utvecklad med patienten i centrum 

bör inkludera hantering och skötsel av medicinering, symptom, känslomässigt stöd och 

information och fakta för patienten och dess anhöriga att ta del av (Moody, 2005).  En studie 

utförd av Moody 2005, visar att kroniskt sjuka och dess vårdgivare har den största potentialen 

att påverka och bli påverkade av användandet av internetbaserat vårdstöd. Studien visar på att 

många människor som lever med en kronisk sjukdom gärna aktivt använder e-hälsotjänster i 

deras vardagliga liv, så som till exempel forum och andra sociala medier. 

Eftersom många inte vet vilka webbsidor på internet som tillhandahåller tillförlitlig och 

adekvat information, behöver patienter och vårdgivare speciellt framtagna informationskällor 

som erbjuder hjälp och delad kunskap inom ett specifikt problemområde eller sjukdomsfält. 

Som ett tillägg till detta kan en sådan tjänst också bidra med stöd från jämlika människor i 

liknande situationer, som kan förebygga sjukhusbesök och inläggningar (Moody, 2005). 
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5.2 Forum, diskussionsgrupper och sociala medier som ett användningsområde 

inom vården 

Användadet av datorer i hemmet fick sitt genomslag i mitten av åttiotalet och förde med sig 

många nya möjligheter för användare att interagera med varandra och med multimedia. Att 

dela information och åsikter på internet har blivit ett stort fenomen i dagens läge, och det finns 

många sociala medier som tillåter diskussioner och informationsutbyte. Diskussionsforum är 

ett bra sätt för användare inom ett specifikt domän att utbyta och dela med sig av information. 

Ett diskussionsforum tillhandahåller utfylliga data angående användares problem och 

lösningar, intentioner och farhågor, erfarenheter och historier. Många gånger är användarna 

av ett diskussionsforum väldigt specifika över vad det är dem försöker åstadkomma och få 

reda på, vilka funktioner de använde och vad som gått rätt eller fel, inte bara i tekniska termer, 

men också sociala (Skågeby, 2008). Exempel på detta är det forum som granskats i studien, 

där de specifika frågorna och ämnena handlar som förmaksflimmer och saker som är 

relaterade till sjukdomen.  

Virtuella samhällen och forum är strukturerade kring pågående konversationer genom utbyten 

av text, ofta genom specifika grupper av människor. Dessa konversationer kan handla om 

exempelvis teknik, samhällsvetenskap eller sjukvård och medicin. Oavsett vad för slags 

information som utbytes inom ett virtuellt samhälle, så sker utbytet nästan alltid genom text. 

Virtuella samhällen och sociala nätverk har potentialen att stödja en stor variation av 

aktiviteter som är relaterade till informationssökning, informations-delning men också 

socialisering och andra typer av interaktioner. Som det kan förväntas i en situation där 

information utbyts på ett informellt plan som en del av en pågående interaktion mellan 

människor, är explicit informationsutbyte en stor del av interaktionen i ett virtuellt samhälle 

och ett socialt nätverk (Burnett, 2000). 

Tidigare studier visar på att människor använder sig av internet för att söka information om 

hälsotillstånd och sjukdomar. En studie som utfördes i USA visar på att över 60 miljoner 

amerikaner använder sig av internet för att söka hälsoinformation, och över 70% av de som 

ingick i studien rapporterade att informationen som de fann influerade deras val av sjukvård 

och medicinering. En nyligen utförd studie som täckte sverige och tyskland visar att patienter 

som använder sig av internet för att söka information om vård och sjukdomar ofta letar efter 

mer djupgående information som ett sätt att försäkra sig om att den data de fått från annat håll 

är fullständig och korrekt (Wikgren, 2003). 
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Diskussionsgrupper på internet utgör en typ av informationsutbyte med många olika 

egenskaper. De erbjuder tillgång till både formell och icke-formell information, medicinsk 

data och känslomässigt stöd och råd från både välkända och okända medlemmar i gruppen 

(Wikgren, 2003). 

Savolinen 2001 kom fram till i sina studier om sökande och tillhandhållande av 

kunsumentrelaterad information, att det är lättare att förstå människors vilja att hjälpa 

varandra över IT-baserade forum genom att se dem som ’starka’ och ’svaga’ band. Han tar i 

sin artikel “Living encyclopedia” or idle talk? Seeking and providing consumer information 

in an Internet newsgroup från 2001 upp skillnaderna mellan så kallade svaga och starka band 

mellan människor. Starka band karakteriseras av intimitet och frekventa kontakter mellan 

kamrater och vänner. De svaga banden mellan människor baseras på slumpmässiga möten 

med människor i liknande situationer som pågår utanför hemmet eller den direkta 

omgivningen (Savolinen 2001). 

Savolinen beskriver vidare att elektroniska diskussionsgrupper och sociala nätverk öppnar ett 

nytt fält för utvecklingen av de svaga banden mellan människor, eftersom dessa för samman 

grupper av människor som må vara okända för varandra, och tillåter dem att dela med sig av 

erfarenheter eller för att lära av varandra. Här beskrivs också fördelen med att människor som 

inte står i nära relation till varandra (svaga band) delar information, då närstående (starka 

band) människor tenderar att utbyta samma slags information då de ofta är lika på många 

andra plan (Savolinen 2001). I forumet som granskats i denna studien kan anhöriga och 

närstående till patienterna ses som starka band, och de svaga banden utgörs av användarna på 

forumet som inte har någon egentlig relation till varandra, men väljer att vara till stöd för, och 

hjälpa varandra ändå genom att ha genomgått samma saker och har liknande upplevelser.  

Fördelarna med de svaga band som hittas i elektroniska diskussionsgrupper och sociala 

nätverk är att dem öppnar upp för en mycket större grupp människor. Då detta är fallet finns 

det en mycket större möjlighet att svaret på den fråga man ställer kommer bli besvarad då 

populationen med människor som är motiverade att svara och tillhandahålla information är 

större i sig (Savolinen 2001). 

Vidare tar Savolinen upp att människor som skickar och tar emot information över internet 

inte nödvändigtvis är deltagare i en rörelse med ett gemensamt syfte, då diskussionerna och 

informationen som ges av deltagarna är en produkt av individernas respekt för varandras 

självständighet. Forum, sociala medier och diskussionsgrupper på internet är ett sätt att binda 
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samman information från olika människor på nya sätt, och detta genom att låta alla människor 

vara som de är. Informationsutbytet och diskussionerna som sker via ett forum eller ett socialt 

nätverk är baserade på deltagarnas kapacitet och vilja att dela med sig av, och ta del av 

erfarenheter och åsikter (Savolinen 2001). 
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6 Resultat 

Att först se på och studera videoinspelningarna från tidigare möten mellan patienter och 

läkare gav en första insikt i hur interaktionen mellan patient och läkare går till, men också hur 

patienter upplever och agerar vid sådana möten. Detta gav också en första inblick i hur en 

patient agerar vid ett sådant möte. Videoinspelningarna tillsammans med 

litteraturundersökningen gjorde att jag kunde formulera frågor och diskussionsämnen till 

fokusgruppsintrevjun, där jag lärde mig vad problemen var och fick svar på de frågor jag 

ställde. Efter fokusgruppsintervjun granskades forumet formaksflimmer.se/forum, som i sin 

tur stärkte de var jag fått, samt genererade fler svar på mina frågor och funderingar. 

Reslutaten kommer presenteras i tre steg. Steg ett ämnar besvara frågeställning ett ’Hur ser en 

typisk person som kan drabbas av förmaksflimmer ut?’ genom en persona och ett scenario. 

Jag har genom anteckningar och observationer från mötet med patienter och anhöriga i 

fokusgruppen skapat en persona som demografiskt förhåller sig till hur en stereotypisk person 

med förmaksflimmer ser ut, samt skapat ett scenario som beskriver hur det kan gå till när 

sjukdomen först uppstår.  

Steg två ämnar besvara frågeställning två, ’Vilka frågor och funderingar har en person som 

nyligen blivit diagnostiserad med förmaksflimmer?’ Den första delen av resultaten visar 

insamlad data från fokusgruppsintervjuerna. Resultaten presenteras också i löpande text 

tillsammans med utdrag och citat från forumgranskningen som visar hur situationen ser ut för 

många personer idag som använder sig av ett forum på internet för.  

6.1 Persona och scenario – Hur ser en typisk person som drabbas av 

förmaksflimmer ut? 

Jag har skapat en persona utifrån det material som samlades in från fokusgruppsintervjun. 

Genom att se till demografiska mönster så som kön, intressen, utbildning och bakgrund 

tillsammans med mina observationer och anteckningar skapar jag personas efter hur den 

genomsnittliga personen i studien ser ut. 

Nedan beskrivs en persona som är representativ för en större mängd människor med 

förmaksflimmer. Min persona skapar jag för att ge en bild av hur en person som drabbas av 

förmaksflimmer ser ut för att besvara frågeställning ett. Att skapa personas som en typisk 

representant för en större grupp människor är en vanlig metod som används mycket i design 
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och människa-dator-interaktion. Jag väljer att skapa en persona för att få en representant av 

människorna som ligger till grund för resultaten i studien, och inte för att jag kommer skapa 

någonting för en viss målgrupp. Tillsammans med min persona så följer ett kontext-scenario, 

det vill säga en beskrivning av en omgivning och en händelse som personan upplever eller 

genomgår. Ett scenario är den första aktiviteten där man kan börja se vad som krävs av en 

produkt (Goodwin, 2009). Då det inte är en produkt jag kommer skapa utan ett ramverk för 

information så kommer en persona och ett scenario hjälpa mig att sätta mig in i den typiska 

förmskaflimmerpatientens situation och på så sätt kunna använda mig av mitt scenario för att 

belysa vad en person som drabbas av förmaksflimmer kan tänkas genomgå. Mitt scenario är 

även det grundat i data som kommer från intervjuerna i fokusgruppsintervjun. 

6.1.1 Persona – Anders 

Anders är nyligen fyllda 66 år. Han har hela sitt liv jobbat som konsult för ett stort företag i 

Sverige, ett jobb som emellanåt varit ganska så stressigt och krävande och inneburit många 

långa tjänsteresor till och från alla världens hörn. Anders är gift och har två vuxna barn som 

sedan länge flyttat hemifrån. Anders har alltid varit en relativt frisk man, men som de flesta 

andra har han drabbats av små förkylningar och en och annan influensa genom åren. Eftersom 

Anders är nyligen pensionerad tycker han att han har för mycket tid över, och har nyligen 

börjat jobba lite i den stora trädgården som de har. När det är säsong för det tycker Anders om 

att åka iväg en vecka till alperna för lite skidåkning, och åker också gärna till sin sommarstuga 

på västkusten på sommaren där han har en båt som han noggrant sköter om. I betraktarens 

ögon kan nog Anders ses som en stereotypisk medelsvensson. 

6.1.2 Scenario 

För inte så längesedan drabbades Anders av en vad han trodde var en hjärtattack precis när 

han hade lagt sig på soffan för att vila efter en lång dag i trädgården. Allting började med att 

hjärtat började slå oregelbundet och hans puls sprang iväg till över 150 slag i minuten trots att 

han bara låg på soffan. Anders fick samtidigt svårt att andas, och fick lite panik över 

hjälplösheten han kände då han inte heller kunde stå på sina ben. Anders var ensam hemma 

när attacken kom, så det enda han kunde göra var att ligga kvar i soffan tills hans fru kom 

hem. När hon väl kommit hade det redan gått trettio minuter och Anders var alldels utmattad, 

liggandes i soffan när han fru kom hem. Anders fru blev nästan lika panikslagen som Anders 

själv, och hjälpte Anders ut till bilen och for iväg till närmsta akutmottagning. Efter en liten 

tids väntan på akutmottagningen lades Anders in för en EKG som bekräftade att det var en 

förmaksflimmerepisod som Anders hade drabbats av. Eftersom det var första gången som 
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Anders drabbades blev han kvar på sjukhuset över natten för observation och ett längre EKG. 

Anders och hans fru blev informerade om vad förmaksflimmer var för någonting, men detta 

var för dem mest medicinskt snack som de inte förstod så mycket av. Dagen efter hade 

Anders inte så mycket känningar kvar av sin flimmerepisod, och blev därför hemskickad efter 

det att han fått en remiss till en kardiolog några veckor senare. Han fick informationen att om 

han skulle få en attack till så skulle han försöka vända sig till sin vårdcentral. Både Anders 

och hans fru visste ingenting om förmaksflimmer och åkte hem ungefär lika ovetandes om 

situationen som när de kom dit. Väl hemma igen funderade de både över vad som hade hänt, 

och fram tills tiden hos kardiologen gick de båda och var nervösa för och upprörda över allt 

som hade hänt. Uppgivenheten var stor, och okunskapen om sjukdomen var mycket 

påfrestande både fysiskt och psykiskt.  

 

6.2 Vad vill patienten veta? 

Något som gemensamt kommer från alla datainsamling är att en person som drabbas av 

förmaksflimmer inte vet mycket om sjukdomen eller vad som kan och kommer hända i 

framtiden.  

6.2.1 Videogranskningen 

Granskningen av videoinspelningen visade ett möte mellan patient och en kardiolog. 

Patienten kom till sjukhuset efter en remiss från vårdcentralen där han blivit diagnostiserad 

med förmaksflimmer, men vet egentligen inte i vilket syfte han är ditskickad. Det är klart och 

tydligt att patienten är väldigt osäker och försöker fråga många saker, men är inte säker på vad 

det är han egentligen ska fråga. När det senare under inspelningen visar sig att han ska 

förberedas för en direkt frekvensreglering (återställning av hjärtrytmen) blir patienten osäker 

och visar många tecken på rädsla. Patienten hade ingen information om vad som skulle hända 

förrän specialisten informerade om detta. Efter att han granskat videoinspelningen och 

samtidigt läst de tillhörande transkriptionerna, är det klart att patienten inte är med på vad som 

händer, och att döma av detta har han alltså inte fått relevant information om behandling.  

6.2.2 Vilka frågor och funderingar har nyligen diagnostiserade patienter - 

fokusgruppsintervjuerna 

Efter mötet i Jönköping var det klart att patienten ofta går runt och är ovetandes om vad som 

pågår direkt efter en diagnostisering. Patienten får ofta en remiss till en annan vårdenhet utan 

att egentligen veta varför och vad som kommer hända där.  
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Från fokusgruppen och de diskussioner och intervjuer som hölls var det även möjligt att få 

information kring vilken information och vilka frågor patienter har och var de hämtat eller fått 

information från. Exempel på svar på frågorna som ställdes visas nedan.  

Hur det gick till när första flimmerattacken kom, och vilken information fick man? 

”Man kommer in till sjukhuset och blir diagnostiserad. Har man tur så får man 

en behandling på en gång, men efter det kan det dröja lång tid innan nästa 

behandling, givetvis beroende på vad man behöver. Tiden mellan 

behandlingarna vet man inte alla mycket, och informationen kan man väl skaffa 

på eget sätt om man vill, men det finns saker som fakta och böcker inte kan ge. 

Hur mycket kan jag belasta min kropp? Vad kommer utlösa nästa attack? 

Sådana saker kan man inte ta reda på genom litteratur.” - Patienter 

Är alla vårdenheter lika bra på att ta emot dig med hjärtflimmer? 

”Det tråkiga är att det känns som att den öppna vården inte vill ta i saker som 

har med hjärtat att göra, utan snarare skickar en vidare till en specialist utan 

att egentligen förklara varför eller vad som har hänt. ” - Patienter 

Vad är det som utlöser ett beslut att åka till akuten, och vet man vad som kommer hända när 

man kommer dit? Vet man hur man kommer bemötas? 

”Det som gör att jag känner att jag måste åka in till akuten är att jag blir trött 

och kraftlös, syresättningen till hjärnan blir sämre, och tankegången blir 

bristande. När man kommer till exempelvis akutmottagningen märker man att 

informationen är mycket bristfällig, och man upplever att de har svårt att sätta 

ordentliga tidpunkter på behandling och annat som har med vård att göra.” - 

Patienter 

Känner du att det finns tillräckligt med information om sjukdomen? Hur har du skaffat dig 

denna information? 

”Informationen finns om man bara letar efter den. Det finns många bra böcker 

man kan läsa och internet bidrar också med mycket och bra information på 

diverse ställen. Man kan också om man har någon anhörig som har information 

om sjudomen fråga denna, men informationen man vill ha får man ta reda på 

själv och är alltså inget man får på plats.” - Patienter 

Som anhörig, vad vet man och vad får man reda på? 

”Man får som anhörig själv stå för frågorna och man kan få reda på ganska 

mycket genom att fråga personal på vårdenheten. Men som anhörig kanske man 

vill veta mer än det dem kan ge en. Vissa saker kan vara svårt för en anhörig att 

förstå, och svaren på de frågor som man vill han kanske man ber den sjuka att 

fråga men inte gör eller får en chans till att göra. De anhöriga har en stor del i 

vården av en hjärtsjuk, och kan vara mycket orolig och har farhågor om vad 
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som ska eller kan hända och i vilka tillfällen det händer. Som anhörig vill man 

gärna ha informationen direkt från en läkare, men det är ingenting som läkaren 

självmant informerar om. Så ett samtal med en läkare där man har chansen att 

ställa frågor hade varit att önska.” - Patienter 

Det framgår från patiensernas utsagor att de ofta går runt och är ovetandes om vad som pågår 

direkt efter en diagnostisering. Patienten får ofta en remiss till en annan vårdenhet utan att 

egentligen veta varför och vad som kommer hända där. Intervjuerna visar att både patienter 

och anhöriga tycker att man får väldigt lite information om sjukdomen och allt vad den kan 

innebära, även efter flertalet besök hos läkare och specialister. Någongting som efterfrågades 

var tillgången till information då patienterna och dess anhöriga alla kände att det inte var 

möjligt att få svar på sina frågor såvida de inte var hos en specialist och kunde samtala direkt 

med denne.  

6.2.3 Vilka frågor och funderingar har patienterna - forumgranskningen 

Granskningen av forumet visar att personer med förmaksflimmer har till en början väldigt 

liten kunskap om sjukdomen, även efter flertalet besök hos olika vårdenheter. Många personer 

är ändå enliga om att de tycker att sjukvården fungerar bra idag, och de flesta vet väldigt 

mycket om sin sjukdom och sitt tillstånd. Detta beror dock på att personerna lidit av 

förmaksflimmer under många år och har under denna tid hunnit samla på sig mycket 

information som sin sjukdom. Några svar jag fick på mina frågor från en användare av 

forumet var:  

”Vid mitt första besök på akuten (då flimret upptäcktes) fick jag väldigt lite information 

angående sjukdomen men att det skulle göras en elkonvertering som kanske håller i ett år 

eller kanske i 10 år som läkaren sa. Jag trodde att sjukvården skulle kontakta mig för att kolla 

upp lite mer vad det var för fel och hur man skulle rätta till det samt berätta lite mer om en 

elkonvertering, men icke så. I början så litade jag på sjukvården. 

Jag hade i början velat ha information om sjukdomen, elkonvertering, NÄR dem hade tänkt 

höra av sig, en vårdplan, vilka alternativ som finns, faror men också flimmer i övrigt samt 

olika behandlingsalternativ.” – Patient X 

Intressant att notera är att han idag vet väldigt mycket om sjukdomen, men att det han vet är 

sådant han tagit reda på själv genom böcker och internet och inte minst det forumet som 

denna information kom från. Personen skriver också som korta svar på några av frågorna som 

ställdes: 
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”Man får väldigt lite information.” 

”Det är inte lätt att få svar av en läkare såvida man inte själv är ordentligt påläst.” 

 

Ytterligare ett intressant resultat som kom från granskningen av forumet och speciellt den 

delen som inriktar sig på patienter som nyligen fått förmaksflimmer gav liknande reslutat, och 

nedan följer några av väldigt många citat direkt hämtade från forumet, skrivna av personer 

som nyligen blivit diagnostiserade med förmaksflimmer. 

”Frågor och tankar bara studsar runt i skallen. Den stora frågan är ju: varför jag? Av alla 

"normala" faktorer så är blodtryck och stress det som passar in på mig.” 

”Undrar om ni kan svara mig på skillnaden på förmaksflimmer och förmaksfladder?” 

”Är risken större när man haft det att det återkommer?” 

”Kan det vara engångsföretelese?” 

”Är alltid oregelbunden puls förmaksflimmer? Eller i alla fall; rör det sig alltid om 

förmaksflimmer när man får el-konvertering? 

”Har problem med yrsel, är det vanligt vid förmaksflimmer eller beror det på något helt 

annat?” 

”När jag skrevs ut sa dem i princip att jag inte ska oroa mig för det kan hända en gång eller 

det kan hända hundra. Man vet inte varför det händer och kan därför inte göra något åt det.” 

”Kan jag styrketräna som vanligt nu?” 

”Kan jag dricka någon fredag utan att få tillbaks åkomman?” 

 

Många på forumet upplever också att de är så nya i sin sjudom att de inte vet vad de vill veta. 

Många upplever att de har så många frågor men ingen att ställa dem till, och blir på så sätt 

mer och mer oroliga. Ett citat som finns på forumet som jag tycker bra visar på den 

uppgivenhet som kan finnas hos en patient som precis fått förmaksflimmer är: 

”Jag känner mig lite orolig nu för hur jag ska göra nästa gång, om det blir någon nästa gång. 

Vad bör jag tänka på?... Jag vet inte ens vad jag bör veta eller vad jag ska fråga om, känner 

mig bara som ett stort frågetecken.” 

Forumsgranskningen visar tydligt att patienter som nyligen blivit diagnostiserade inte vet om 

vad som kan komma att hända eller vad de ska göra om de får en flimmerattack igen. Många 
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av de frågor som ställs på forumet handlar om varför man får flimmer, och när attackerna 

vanligtvis kommer, och vad man kan och inte kan göra eller fortsätta med. Även om svaren på 

dessa frågor är högst individuella så finns det några svar som tyder på att folk har en generell 

uppfattning när de vanligast drabbas av attacker. Många personer med nyligen diagnostiserad 

förmaksflimmer ställer frågan varför just dem fått förmaksflimmer. Det finns som tidigare 

nämnt många bakomliggande orsaker till varför man kan drabbas av förmaksflimmer, men en 

flimmerattack kan också uppstå helt utan påverkande orsaker. Detta verkar vara någonting 

som många försöker besvara men aldrig riktigt får grepp om. 

Övervägande så visar resultaten på att patienter på ett eller annat sätt tagit reda på 

informationen om sin sjukdom på eget vis, och att sjukhus och vårdcentraler inte hjälpt till 

eller inte kunnat hjälpa till med att bistå med denna information. Det var bara ett fåtal som 

visste någonting om sjukdomen innan de fick den, och i dessa fall berodde det oftast på att 

någon närstående eller släkting hade drabbats av samma sjukdom.  

Anhöriga har också som tidigare nämnt en del i forumet, och även här ställs många frågor 

som berör patienter med förmaksflimmer. Som ett resultat av fokusgruppsintervjun så 

framgick det också att anhöriga inte vet speciellt mycket om sjukdomen. Ett typiskt inlägg 

från en anhörig som använder sig av forumet ser ut som följande: 

”Hur mår man egentligen? Behöver man vila och återhämta sig? Finns det stor risk för att 

man blir inlagd för observation?” 
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7 Diskussion och analys kring resultat 

7.1 Hur ser en typisk person som kan drabbas av förmaksflimmer ut? 

Personan skapades genom att se till de demografiska variabler, egenskaper och personligheter 

som deltagarna i fokusgruppsintervjun hade och uppvisade. Personan möjliggör en överblick i 

hur flertalet personer som drabbar av förmaksflimmer ser ut. Personan blev en, i mångas 

ögon, väldigt alldaglig person och någon som skulle kunna kallas en stereotypisk 

medelsvensson i dagens samhälle. Personan blev en man av den anledningen att sjukdomen är 

och har varit något vanligare hos män än hos kvinnor, men personan hade lika gärna kunnat 

vara en kvinna, med precis samma förutsättningar och bakgrund.  

I delen av uppsatsen som ger en bakgrund och en beskrivning av förmaksflimmer ser vi att 

sjukdomen är vanligast förekommande hos folk som fyllt sjuttio, men efter 

forkusgruppsintervjuerna och forumgranskningen kan man se att det kan drabba vem som 

helst, när som helst. Forumet för folk som har förmaksflimmer och som har granskats har 

medlemmar som är både kvinnor och män i åldrar som sträcker sig från tjugo till åttio. 

Personan uppvisar inte heller några bakomliggande sjukdomar eller andra åkommor som i 

många fall kan vara en bidragande faktor till förmaksflimmer, om man ser till ren statistik. 

Detta visar att förmaksflimmer kan drabba vem som helst, och behöver inte bero på någon 

bakomliggande orsak eller sjukdom. Det är vanligare att sjukdomen uppkommer lättare om 

tidigare hjärtsjukdomar finns, men den insamlade datan visar på att väldigt många drabbas 

oavsett helt plötsligt och helt utan förvarning genom annan åkomma.  

Användning av persona som metod för att exemplifiera en större population av människor gav 

möjligheten att fånga in kontexten och individernas åsikter och frågor, och tillhandahöll en 

mer generell bild av hur målgruppen för produkten ser ut, som Goodwin, 2009 beskriver i sin 

teori. Datan som en personan bygger på bör kommer från empiriska undersökningar av 

personer och grupper i en verklig kontext, och eftersom personan är skapad med dessa 

förutsättningar, så kommer det kommande förslaget på hur ett socialt medium skulle kunna se 

ut i enlighet med vad Yu och Lin’s teorier och vara grundad på empiri.  
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7.2 Vilka frågor och funderingar har en person som nyligen blivit 

diagnostiserad med förmaksflimmer? 

Resultaten visar att patienter som nyligen blivit diagnostiserade med förmaksflimmer har 

många funderingar kring vad förmaksflimmer innebär rent fysiskt men också hur det 

vardagliga livet påverkas. Frågorna är av flera olika karaktärer och sträcker sig över ett stort 

område och kan handla om allt från varför man fick sjukdomen till om man kommer kunna 

fortsätta idrotta. Man kan se att frågor om livskvalitet och det vardagliga livet ligger i fokus, 

och många undrar om de kan fortsätta livets gång som de alltid gjort. Frågor om fysisk 

ansträngning och idrottande är vanligt förekommande. Detta visar att oklarheten och 

osäkerheten om vardagliga saker som sjukdomen för med sig är stor, men inte minst viktig för 

människor att ta reda på och veta mer om. Det visar också att människor tenderar att söka upp 

denna information genom att fråga folk i liknande situationer, då de känner att de inte får 

svaren av vården.  

Resultaten visar också att vården ofta inte ger bra eller tillräcklig information om vad 

sjukdomen innebär, och är bristande när det kommer till att informera om vårdplaner och 

kommande behandlingar. Man kan se en trend hos de som använder forumet som pekar åt att 

många bli informerade om att exempelvis en behandling ska ske, men inte när och inte hur 

själva behandlingen går till och vad den faktiskt innebär. Många frågor som ställs på forumet, 

och som också videogranskningen visade var att personer kan få information att en 

behandling ska göras, men att de efter denna information inte får vidare information om hur 

behandlingen går till rent praktiskt. Patienter kan få informationen att de ska el-konverteras 

några veckor senare, men inte vad en el-konvertering innebär eller hur den går till. Därför 

uppstår det mycket osäkerhet och rädsla när de senare kommer till den angivna tiden och till 

exempel blir manade att lägga sig på ett operationsbord. Även om vården ibland informerar 

om hur behandlingar går till och hur de rent praktiskt utförs så handlar många frågor på 

forumet om hur man mår efter en behandling eller hur stor chansen är att man blir av med sitt 

flimmer, eller hur stor risken är att den kommer tillbaka.  

Behandlingar och medicinering är också någonting som frågas om väldigt mycket, och folk 

med förmaksflimmer verkar mycket angelägna om att veta vilka olika slags behandlingar som 

finns, hur dessa går till och vilka olika reslutat man kan förvänta sig. Många söker statistik på 

antalet helt eller delvis återställda efter en specifik behandling eller medicinering, och kan de 

inte få tag på statistik så är det många som känner sig säkrare av att samtala och föra 
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diskussioner med människor i samma situation eller människor som genomgått de olika 

behandlingarna och medicinerna.   

Fårgorna handlar också till mångt och mycket om hur man mår, hur man ska må och hur man 

förväntas må efter behandling och medicinering. Många upplever att de blir behandlade utan 

att få en förklaring till hur de kommer må efteråt, eller blir hastigt och i ett tidigt stadie 

medicinerade utan att bli informerade om vilka effekter, bieffekter och eftereffekter som 

medicinen eller behandlingen kommer ge. Därför vänder sig återigen många till personer i 

samma eller liknande situation och frågar dessa hur deras personliga åsikt om behandlingen 

lyder, eller hur de mådde efter att ha börjat ta en ny medicin. 

Vidare så ställs det väldigt många frågor om varför man fått sjukdomen, vad som kan ha 

orsakat den, vad och hur man ska göra om det kommer en gång till. Hur man går till väga när 

man inte tycker att vården svarar på de funderingar och frågor man har är också många som 

uttrycker ett missnöje om, och många undrar varför vården inte är mer tillmötesgående i att 

informera om sjukdomen. Därför vänder sig väldigt många till att använda forum så som det 

som studerats för att ställa sina frågor till medmänniskor i liknande situationer. 

De frågor och funderingar som patienter har i begynnelsen av sin sjudom är således många 

och av varierande karaktär. Resultaten visar att en majoritet behöver få svar på många 

allmänna frågor så som varför just dem fått förmaksflimmer, vad som händer med kroppen 

vid en flimmerattack, om de kommer få attacker igen och i så fall vad de ska tänka på när det 

händer. De vanligaste frågorna och funderingarna gäller som tidigare nämnt också 

medicinering och behandling och effektiviteten och återfallsfrekvensen hos de olika 

behandlingarna. Mer personliga frågor där svaren kan vara individuella är också viktiga att få 

besvarade för att säkerställa en så hög livskvalité som möjligt. Dessa frågor handlar till stor 

del om hur sjukdomen påverkar det vardagliga livet och diverse olika aktiviteter.  

7.3 Skulle sociala medier kunna ge stöd till patienter med förmaksflimmer i 

framtiden? 

Tidigare studier och flera teorier om sociala medier inom sjukvården menar att många 

människor använder sig av internet för att söka information och fakta om en sjukdom eller ett 

hälsotillstånd (Wikgren, 2003). Dock visar också undersökningar från en annan studie att 

många är osäkra på ifall den information de hittar på internet är pålitlig vilket kräver att 

speciellt utformade webbsidor och e-portaler kan ge ett bättre stöd när det kommer till att 

erbjuda adekvat och relevant information kring en specifik sjukdom (Moody, 2005). Patienter 
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med förmaksflimmer är en bra potentiell målgrupp för användning av specialiserade sociala 

medier då studier visar på att patienter med kroniska sjukdomar gärna aktivt använder e-

hälsotjänster i deras vardagliga liv (Moody, 2005). 

För att ett socialt medium ska ge stöd åt patienten bör denne sättas i fokus. Resultaten visar att 

patienter gärna använder sig av sociala medier för att utbyta tankar och funderingar men 

också svar på frågor så som Savolinen presenterar genom sina studier. Mediet bör som en av 

huvuddelarna innefatta en kunskapsbas vars syfte är att besvara de vanligaste frågorna som en 

patient har kring sin sjukdom. Faktan och det sociala mediet bör förhålla sig nära till 

vårdenheterna, vilket garanterar patienten att informationen som tillhandahålls är relevant och 

pålitlig, och på så sätt kan det undvikas att patienterna misstror eller inte litar på faktan som 

tillhandahålls (Moody, 2005). Att ha ett socialt medium som är nära kopplat till sjukhus och 

vårdenheter hade också underlättat det sökande av information som patienter redan utför som 

visat i Wikgren, 2003 då patienterna snabbt erhåller relevant och korrekt information, och på 

så sätt inte behöver göra fler och noggrannare undersökningar för att verifiera att 

informationen är korrekt och fullständig. 

Ett socialt medium som stöd för en patient med förmaksflimmer borde också innehålla ett 

forum för patienter att diskutera och utbyta information med varandra. Information som 

utbytes människor emellan via forum och sociala nätverk bidrar med både formell och icke-

formell information, och kan som enligt Wikgren 2003 både ge stöd rent känslomässigt och 

erfarenhetsmässigt. Vidare öppnar ett diskussionsforum en stor möjlighet att få svar på en 

fråga som är lite mer specifik då antalet människor som är motiverade att svar är större, som 

teorierna från Savolinen, 2001 stödjer. Många väljer att använda sig av det forum som 

granskats i studien, vilket tyder på att människor i liknande situationer vill dela med sig av 

upplevelser och kunskap och för att ta del av den information som delas.  

Då resultaten från datainsamlingen också visar att patienter kommer till respektive vårdenhet 

med många frågor som förblir obesvarade på grund av att patienten aldrig får tillfälle att 

fråga, eller vårdpersonalen helt enkelt inte har svaren på frågorna kan det också vara nyttig att 

genom ett socialt medium kunna fylla i en journal där patienten kan beskriva sin situation i 

hemmet men också skriva ner frågor som denne vill ha svar på till nästa besök. Detta för att 

datainsamlingen och granskningarna visar att patienter utöver de generella och vanligaste 

frågorna också kan ha mer specifika frågor så som hur förmaksflimmer påverkar graviditet 

och ålder- och könsrelaterade frågor. Frågorna kan till exempel skickas elektroniskt till 
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respektive vårdenhet där de slås samman med patienten journal. På så sätt får läkaren på 

respektive vårdenhet en möjlighet att förbereda svaren till patienten. I de fall att den aktuella 

vårdenheten inte har en information som krävs för att besvara frågorna, kan denne ta hjälp av 

kardiologspecialister som anslutna till nätverket. 

Ett förslag på hur ett socialt medium skulle kunna vara uppbyggt för att kunna tillfredställa 

och stödja patienter och anhöriga samt ge läkare en insikt i patientens personliga upplevelser 

av sjukdomen visas i Figur 1 nedan.  
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Figur 1 – Figuren visar hur ett socialt medium kan se ut för att användningen ska ge stöd till patienter, anhöriga samt läkare. 
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Figuren är uppdelad i en sektion med vita boxar och en sektion med gråskuggade boxar. De 

gråskuggade boxarna illustrerar att forumet ligger på en extern nivå och inte inom landstinget 

och vården som de vita boxarna gör. På så sätt ligger ansvaret för forumdelen inte hos läkare 

eller landsting, men kan ändå användas och övervakas av enskilda läkare och specialister och 

kan ge läkaren en möjlighet att ta del av patienters personliga upplevelser och frågor. En 

personlig hemjournal ger patienten en möjlighet att fylla i information som denne anser vara 

relevant för läkaren att ta del av, och ger också patienten en möjlighet att skriva frågor som 

denne vill ha svar på eller diskutera vid nästkommande sjukhusbesök. Detta ger också läkaren 

en möjlighet att planera vården innan besöket, och förbereda svar på patientens frågor. 

Kunskapsbasen i exemplet är tillgänglig för patienter och anhöriga, och är en faktabaserad bas 

med svar på de vanligaste frågorna kring förmaksflimmer och att leva med sjukdomen. Detta 

för att göra patienter och anhöriga säkrare i sina situationer, genom att själva slippa söka upp 

information som de inte kan vara säkra är pålitlig (Wikgren, 2003). Denna delen av det 

sociala mediet kan också innehålla tips på litteratur eller länkar till sidor med relevant och 

säker information. 
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8 Allmän diskussion   

Syftet med studien var att undersöka vilka frågor som är aktuella och intressanta för patienten 

att diskutera och ha mer kunskap om, och genom syftet försöka besvara de tre 

frågeställningarna. Frågeställningarna behandlade hur en typisk person som kran drabbas av 

förmaksflimmer ser ut, vilka frågor och funderingar en person som nyligen drabbats av 

förmaksflimmer har samt om användningen av sociala medier skulle kunna stå till stöd för 

förmaksflimmerpatienter i framtiden. 

Det framkommer i studien att vem som helst kan drabbas av förmaksflimmer, oberoende ålder 

och bakomliggande orsaker. Patienter som drabbas av förmaksflimmer har lite kännedom om 

sjukdomen efter de blivit diagnostiserade. Studien ger ett ganska så entydigt svar på frågan 

om patienter med förmaksflimmer, speciellt de nyligen diagnostiserade, vet mycket om sin 

sjukdom; svaret är nej. Det kanske inte är så konstigt att en person som precis fått reda på att 

denne är sjuk inte kan så mycket om sjukdomen i sig, men eftersom resultaten pekar åt att 

vårdenheterna inte bistår med relevant information, vaken i början eller under sjukdomens 

förlopp är det viktigt att undersöka varför och vilken information de behöver för att bland 

annat undvika osäkerhet och psykologisk stress, som i sin tur leder till en sämre livskvalitet. 

Studien visar att patienter ofta kommer till sjukhus eller annan vårdenhet med många frågor, 

men går därifrån utan att ha fått dessa besvarade. Alltså är det viktigt att ta reda på vilka dessa 

frågor är. Denna information är viktigt att ha för både patient och vårdgivare eftersom ingen 

av parterna gagnar någonting på att vara ovetandes.  

De frågor som visat sig vara vanligast hos patienter med förmaksflimmer är tillsynes ganska 

så förväntade frågor, och de tankar som det för med sig är givetvis varför vården inte hittat ett 

bra och tillfredställande sätt att informera patienten om vad denne behöver och kan tänkas 

vilja veta. Dessa frågor och funderingar bör också kunna besvaras av samtliga vårdenheter så 

patienterna kan känna sig säkra oavsett var de vänder sig. Någonting som kom fram i studien 

var att vårdcentraler har en tendens att inte vilja ha med hjärtsjuka patienter att göra utan 

hellre skriver en remiss till ett sjukhus och en specialist. Detta finner jag underligt eftersom 

alla läkare, med undantag från de som specialiserar sig inom ett område, har samma kunskap 

och utbildning om sjukdomar, behandlingar och mediciner, och borde således kunna 

informera och behandla patienter oavsett var de vänder sig. 
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Då situationen ser ut som den gör idag, har jag genom den kunskap och information jag 

samlat på mig genom studien lagt fram ett förslag om att använda sociala medier inom 

sjukvården och mer specifikt för att förhålla mig till studien, för patienter med 

förmaksflimmer. Utformningen av mediet sätter patienten i fokus, och denna själv kan 

bestämma hur och när den vill använda sig av tjänsten. Mediet innehåller tre huvuddelar; ett 

forum som kan samla människor i liknande situationer för öppna samlat och diskussioner om 

allt som har med sjukdomen att göra. Då tidigare forskning tyder på att människor gärna 

använder sig av sådana forum och diskussionsplatser för utbyte av erfarenheter och kunskap 

tyckte jag det var viktigt att ha med det i förslaget. En till stor anledning till att ett forum är en 

del av förslaget är att så mycket viktig och relevant data i studien kom från just ett forum för 

förmaksflimmerpatienter. Dock har det forumet inte någon förankring till sjukhus eller 

vårdenhet och kan på så sätt inte kan ge svar på många av de frågor som ställs. Jag tror det är 

viktigt att forumet övervakas och används av personer med kompetensen att säkerställa den 

information som utbyts, så som läkare och kardiologer.  

Förslaget innehåller också en del dedikerad till kunskap och information. Då resultaten av 

studien visar att patienter som drabbas av förmaksflimmer är mycket osäkra i sin situation och 

ofta inte får svar på frågorna de har innefattar delen svar på vanliga och återkommande frågor 

som patienter och anhöriga kan ta del av i strävan efter svar och säkerhet. Då mediet är nära 

kopplat till sjukvården säkerställer detta åter igen att den information som kan fås är adekvat 

och korrekt, och bör innehålla så pass mycket och bred information att patienten eller den 

anhöriga känner sig så säkra att vidare information inte behöver letas upp.  

Tillsammans med forumet och informationsbasen innehåller också förslaget på mediet en del 

som riktar sig till patientens nästkommande besök hos vårdenheten. Då studien har visat att 

patienter har många frågor som ibland kan vara väldigt specifika för enskilda patienter, ger 

det sociala mediet en möjlighet att beskriva hur sjudomen framskridit sedan tidigare besök 

genom kompletterande uppgifter som patienten väljer att ha med. Dessa uppgifter kan handla 

om allt från olika tester tagna i hemmet till en beskrivning av hur patienten har mått på en 

dag-till-dag basis. Här ges också patienten en chans att skriva frågor om sjukdomen och sitt 

tillstånd som denne vill ha svar på vid nästa läkarkontakt. Detta ger patienten en möjlighet att 

i egen takt komma på och ställa frågor, samt att det ger den vårdande läkaren en inblick i 

patientens vardag med sjukdomen, samt en möjlighet att förbereda svar och information kring 

patientens frågor. 
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Effekterna som detta förslag skulle föra med sig om det implementerades i sjukvården hade 

blivit att patienter och anhöriga från början hade kunnat känna sig säkrare i sin sjukdom och 

på så sätt undvika mycket av den mentala påfrestning en kronisk sjukdom kan föra med sig. 

Det ger också vården en möjlighet att få in inblick i hur patienter tänker och vad de har för 

frågor och funderingar kring sjukdomen, och kan på så sätt bli bättre och effektivare genom 

att från början ha svar på frågor de förväntar sig att få. Konsekvensen av detta blir kort och 

gott effektivare sjukvård och säkrare patienter. 
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9 Slutsatser och framtida forskning 

Den huvudsakliga slutsatsen man kan dra genom denna studie är att patienter som blir 

diagnostiserade med förmaksflimmer från början vet lite om sjukdomen och dessvärre 

fortsätter att veta lite om sjukdomen såvida de inte söker upp informationen själv. Jag har 

genom denna studie försökt framhäva de vanligaste frågorna en patient som blir 

diagnostiserad med förmaksflimmer har. Dessa frågor borde alla vårdenheter kunna svara på 

direkt på plats för att lugna och göra en patient lite säkrare i sin sjukdom. Jag har också lagt 

fram förslag på hur ett socialt medium skulle kunna vara uppbyggt för att ge stöd åt patienter 

på ett adekvat och tillfredställande sätt. Förslaget kan på många sätt liknas vid de tjänster som 

redan finns idag, så som NetDoktor och Mina Vårdkontakter, med undantaget att detta förslag 

ämnar stödja en specifik grupp människor med en enda diagnos, och kan på så sätt utformas 

för att möta de krav som sjukdomen kräver att den möter. 

I en nära framtid borde det forskas mer om hur hjärtsjukdomar, som förmaksflimmer, 

påverkar den psykologiska hälsan då detta är ett område som det inte är forskat speciellt 

mycket och ingående om idag. Studien har gett mig den insikten att människor som drabbas 

av en sjukdom så som förmaksflimmer i mångt och mycket inte kan undvika stress, oro och 

ängslighet vilket leder till att dessa blir en stor del av deras liv, ibland till den grad att det tar 

över hela vardagen. 

Som framtida forskning ser jag också att förslaget om ett socialt medium för personer med 

förmaksflimmer testas i praktiken, då jag tror att det kan visa sig vara mycket hjälpfullt och 

användbart, och inte minst ge stöd och säkerhet till förmaksflimmerpatienter. Om det senare 

visar sig vara användbart och effektivt i praktiken ser jag en framtid hos sociala medier, inte 

bara för förmaksflimmer, men för det flesta kroniska sjukdomar som påverkar ett stort antal 

människor.  
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