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Bakgrund: Mellan år 1998 och 2008 ökade inläggningarna drastiskt inom den psykiatriska 

slutenvården. Ändå finns bristande kunskaper om patienternas upplevelser av densamma. För 

att kunna utveckla vården i rätt riktning, krävs att patienternas upplevelser beaktas. Syfte: Att 

beskriva patienters upplevelser av psykiatrisk slutenvård. Metod: En litteraturöversikt där 

kvalitativa vetenskapliga artiklar analyserats. Artiklarnas resultat delades upp i meningsbärande 

enheter, som sedan sattes samman till den nya helhet som bildade denna studies resultat. 

Resultat: Ur analysen framträdde sex teman: Förväntningar, Värdet av att få vara en egen 

individ, Begränsningar på avdelningen, Samtal och stöd på avdelningen, Kontakt och stöd 

patienter emellan och Tiden på avdelningen. Slutsats: Patienternas upplevelser skilde sig 

många gånger åt, men genomgående var att de alla önskade behålla sin autonomi och att få bli 

sedda och respekterade som egna individer. Önskan om att få vara delaktig i sin vård och få 

samtalsstöd, uttrycktes starkt. Dessa faktorer var av största vikt för att patienterna skulle kunna 

uppleva att de fick en god vård. 
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___________________________________________________________________________ 

Background: Between the year of 1998 and 2008 the hospitalisations of psychiatric inpatient 

care increased drastically. Despite that, the understanding of the patients’ experiences of the 

inpatient care is deficient. To develop the care in the right direction, the patients’ experiences 

need to be elucidated. Aim: To describe the patients’ experiences of psychiatric inpatient care. 

Method: A literature study of qualitative scientific papers. Seven articles were analyzed. The 

articles’ results have been divided into themes, which then have been put together to form the 

result of this study. Result: From the analyze six themes were formed: Expectations, The 

importance of being your own individual, Restraints on the ward, Dialogue and support on the 

ward, Contact and support between patients and The time on the ward. Conclusion: The 

patients’ experiences were in many cases diverged, but they were all in agreement that the 

valued to contain their autonomy and to be treated and respected as an own individual. The 

desire to participate in their own care and to have a dialogue with the nurses, were clearly 

expressed. For the patient to experience good care, these were the most important parts. 
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INLEDNING 
Psykisk ohälsa är ett problem som blir allt större bland befolkningen. När den psykiska ohälsan 

blir allt för allvarlig kan det krävas sjukhusvård. Att lida av psykisk ohälsa, och att dessutom 

vårdas inom psykiatrisk slutenvård, är något som är stigmatiserat i samhället. Kunskapen om 

hur patienter själva upplever att vårdas inom slutenvården är bristfällig, men allt eftersom 

psykisk ohälsa blir allt mer uppmärksammat går det att läsa i tidningar och på sociala medier 

om förhållandena inom den psykiatriska slutenvården. I Gefle Dagblad har Höglund (2015, 8 

juni) intervjuat personer som vårdats inom psykiatrisk slutenvård. I artikeln berättar en före 

detta patient att slutenvården inte handlar om vård, utan om förvaring. I en artikel i Aftonbladet 

(Edblom, 2011, 25 september) berättar en kvinna om hur det är att vara inlagd på en sluten 

psykiatrisk avdelning. Hon beskriver att personalen har all makt och att hon känner sig inlåst. 

Vidare berättar kvinnan om hur vissa avdelningar har mycket sträng personal och att det 

förekommer mycket tvångsmedicinering. Artiklar som dessa ger allmänheten en bild av den 

psykiatriska slutenvården som en mycket skrämmande och hård miljö. Det är därför viktigt att 

få en djupare förståelse för hur patienter upplever den psykiatriska slutenvården, med både 

positiva och negativa aspekter, och försöka skapa en bild av hur det är att vårdas inom den 

psykiatriska slutenvården. 

 

BAKGRUND 
Idag räknas psykisk ohälsa som ett stort folkhälsoproblem som dessutom ökar successivt. Enligt 

en folkhälsoenkät från Socialstyrelsen (2013a) visade det sig att 20% kvinnor och 14% män i 

befolkningen upplevde psykisk ohälsa. Tydligast sågs ökningen bland kvinnor i åldern 16–29 

år. Vårdtillfällena för personer mellan 15 och 24 år inom psykiatrisk slutenvård har ökat 

drastiskt från ca 900 vårdtillfällen per 100 000 invånare år 1998 till nästan 1 500 år 2008 

(Socialstyrelsen, 2010). Trots de ökade vårdtillfällena bland unga finns inte mycket forskning 

eller undersökningar gällande patienternas upplevelser av den psykiatriska vården. Detta då 

värdet av att efterfråga patienters upplevelser har betvivlats (Schröder, 2014), eftersom personer 

med psykisk sjukdom tidigare ansetts vara sin diagnos och därmed inte kunna föra egen talan 

(Lilja & Hellzén, 2014). 

I denna studie kommer begreppet ”patient” användas för personer som vistas inom den 

psykiatriska vården. 

 

Psykiatrisk slutenvård 
Psykiatrisk slutenvård definieras som vård av personer med psykiska sjukdomar eller psykisk 

ohälsa på antingen psykiatriska kliniker eller vid decentraliserade och hemliknande enheter. 

Vidare beskrivs att slutenvården antingen kan ges som frivillig vård enligt 
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hälso- och sjukvårdslagen (HSL), eller som ofrivillig vård enligt lagen om psykiatrisk 

tvångsvård (LPT) (SFS 1991:1128).  

Även om den psykiatriska vården i grunden är frivillig, finns det tillfällen då tvångsinläggning 

krävs. För att bli tvångsinlagd enligt LPT, som är noga reglerat, krävs att patienten lider av en 

allvarlig psykisk sjukdom som kräver dygnetruntvård. Förutsättningen är också att patienten 

själv motsätter sig vården eller att det anses att vården inte kan ges med patientens samtycke. 

Ytterligare ett skäl till tvångsvård är att patienten utgör fara för sig själv eller andra. 

Chefsöverläkare fattar beslutet om psykiatrisk tvångsvård (Allgulander, 2014). 

Trots att 20–40% av befolkningen uppger sig leva med psykisk ohälsa och 5–10% upplever sig 

vara i behov av psykiatrisk vård, är det ändå bara 3–4% av befolkningen som varje år söker 

psykiatrisk vård. Många av de personer som uppger att de lider av psykisk ohälsa söker sig 

därmed aldrig till den psykiatriska vården, utan vårdas inom primärvården eller går 

obehandlade (Socialstyrelsen, 2009a). Missbruk är en av anledningarna till att personer med 

psykisk sjukdom går obehandlade. När personer med psykisk sjukdom självmedicinerar med 

alkohol eller narkotika försvåras, eller omöjliggörs, både diagnostisering och behandling 

(Mattsson, 2014). Antalet inläggningar bland unga (15–24 år) har ökat drastiskt mellan åren 

1998 och 2008. Inläggningarna inom slutenvården utgörs främst av personer med missbruk. 

Därefter följer depressioner, ångest och schizofreni. Sett bland patienter i slutenvården som 

vårdas antingen enligt HSL eller LPT, så frivilligvårdas cirka 2/3 av patientantalet enligt HSL, 

medan resterade 1/3 vårdas enligt LPT (Socialstyrelsen, 2009a). 

Då HSL och LPT är svenska lagar, och förutsättningar och bestämmelser kan skilja sig från 

dessa i andra länder, kommer istället begreppen ”frivillig” och ”ofrivillig” vård att användas i 

denna studie.  

 

Patienters upplevelser av slutenvård 
Genom historien har den psykiatriska slutenvården handlat om att begränsa och isolera 

patienterna på olika sätt. Begränsningar och isolering förekommer fortfarande i stor 

utsträckning inom slutenvården, och är ett ämne vars för- och nackdelar ofta debatteras. Låsta 

dörrar och gallerförsedda fönster och balkonger kan ses både som ett sätt att skapa en trygg 

miljö, skyddad från världen utanför, och som ett sätt att sätta patienten i underläge och ge denne 

en känsla av att vara inspärrad och fråntagen sin autonomi (Salzmann-Erikson, 2014). 

När en person, på grund av psykisk sjukdom, mår så dåligt att endast öppenpsykiatrisk vård inte 

är tillräcklig, kan dygnetruntvård vara ett måste för att komma på fötter igen. Slutenvården ska 

då fungera som en trygg plats där patienten kan behandlas och få rutiner, för att på sikt bli bättre 

och kunna komma ut i samhället igen med fortsatt hjälp av öppenvården (Allgulander, 2014). 

Socialstyrelsen (2009b) beskriver att patientens delaktighet inom psykiatrin ska eftersträvas 

”när så är möjligt”. Det finns alltså, som känt är, tillfällen inom den psykiatriska vården där 

patientens delaktighet inte är möjlig att beakta och där det är tvunget att vårdarna fattar besluten. 

För att utveckla och stärka patienters delaktighet krävs att deras åsikter efterfrågas, något som 

McCann, Baird, Clark och Lu (2008) menar blir allt vanligare i och med att antalet patienter 

med psykisk ohälsa ökar. McCann et al. (2008) beskriver vidare att patienterna med psykisk 

ohälsa har större kunskaper i vad som behövs för att utveckla den psykiatriska vården än vad 

yrkeserfarna inom psykiatrin har. Får patientens deltagande i sin egen vård ett större utrymme 
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inom psykiatrin, minskar troligtvis behovet av inläggningar på sjukhus (Simpson & House, 

2003). 

 

Att leva med psykisk sjukdom 

Att leva med psykisk sjukdom kan försvåra och få konsekvenser i livet. Sociala relationer, 

familjebildande och arbetsliv, är exempel på delar i det vardagliga livet som kan komma att 

försvåras när en person drabbas av psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2013b). Psykisk sjukdom 

kan påverka och förändra livsvärlden i det dagliga livet, men än mer när personen hamnar inom 

psykiatrisk slutenvård och därmed fråntas den vardag han eller hon är van vid (Karlsson, 2010). 

Livsvärlden, som filosofiskt begrepp, kan beskrivas som människors medvetna verklighet och 

hur de upprätthåller ett meningsfullt sammanhang i förhållandet till sin omvärld (Honoré, 

2012). I begreppet livsvärld ingår fyra existentialer: den levda kroppen, det levda rummet, de 

levda relationerna och den levda tiden (van Manen, 1997). När en person läggs in inom 

psykiatrisk slutenvård uppstår givet förändringar i den miljö och rutin som personen tidigare 

levt i och känt som sin egen. Det är då viktigt att vården trots detta kan ge patienten möjlighet 

att ha kvar förhållandet till sin livsvärld och sitt sammanhang i tillvaron (Dahlberg & Segesten, 

2010). Möjligheten att behålla livsvärlden, sammanhanget och förhållandet till omvärlden 

varierar från avdelning till avdelning. De avdelningar där yttre stimuli och sysselsättningar för 

patienterna begränsas eller helt tas bort, har patienter svårare att upprätthålla förhållandet till 

tillvaron och sitt förhållande till omvärlden (Lauveng, 2008). Att leva med psykisk sjukdom 

kan även innebära stigmatisering, där personen med sjukdomen blir sedd som en stereotyp och 

diskrimineras i samhället. Även självstigmatisering kan bli en konsekvens, då den drabbade 

accepterar och tar till sig fördomar som finns i samhället (Hansdotter, 2014). 

 

PROBLEMFORMULERING 
I takt med att inläggningarna inom psykiatrisk slutenvård ökar bland befolkningen, samtidigt 

som begränsade kunskaper om patienters upplevelser av psykiatrisk slutenvård finns, blir det 

allt viktigare att patienternas upplevelser av den psykiatriska slutenvården sätts i fokus. Att leva 

med psykisk sjukdom är ofta förenat med stigma, och att vårdas inom slutenvården kan 

ytterligare förstärka stigmat. Då okunskapen kring psykisk sjukdom är stor, och fördomarna 

många bland befolkningen, behöver patienternas egna berättelser om upplevelser av 

slutenvården lyftas fram. Dessutom kan patientberättelserna bidra till att förbättra och utveckla 

vården. Genom att ta del av patienternas upplevelser av psykiatrisk slutenvård kan det skapas 

en bättre bild av hur omvårdnaden bör utformas inom psykiatrin. Detta kan i sin tur bidra till en 

ökad förståelse hos sjuksköterskor för hur patienterna upplever vården. 

 

SYFTE 
Att beskriva patienters upplevelser av psykiatrisk slutenvård. 
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METOD 
Den metod som valts är en litteraturöversikt. Denna metod förklaras av Friberg (2012b) som 

ett sätt att skapa en uppfattning om den kunskap som finns inom ett visst område. Översikten 

skapas genom att söka kvalitativa vetenskapliga artiklar och därefter analysera och 

sammanställa dessa, för att få fram en bild av den kunskap som finns inom området. En 

litteraturöversikt kan även hjälpa till att kartlägga om kunskapen är tillräcklig eller om mer 

forskning behövs inom ämnet (Friberg, 2012b). I denna studie kommer endast kvalitativa 

artiklar att analyseras. Detta i syfte att få fram upplevelser och erfarenheter hos patienterna och 

därefter kunna sammanställa dessa.  

 

Urval 
I studien inkluderas patienter över 18 år som vårdats inom psykiatrisk slutenvård, antingen 

frivilligt enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), eller enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård 

(LPT). Patienter som vårdats enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) har exkluderats, då 

denna lag innebär att patienten har begått brott. Även artiklar från länder där den psykiatriska 

vården skiljer sig allt för mycket från den svenska, har exkluderats. Sju artiklar har granskats 

(Bilaga 3). För att säkerställa forskningsaktualiteten, har endast artiklar mellan år 2008 och 

2017 inkluderats. Dessa artiklar var Peer Rewiewed, eftersom de då var granskade av andra 

forskare inom området (Karlsson, 2012). Endast artiklar ur patientperspektiv har inkluderats.  

 

Datainsamling 
Datainsamlingen har skett via CINAHL, då utbudet av vetenskapliga artiklar inom området är 

brett. Sökorden som använts är inpatient, patient, psychiatric, care, ward, in-ward, psychiatry, 

participation och experience (Bilaga 1). Sökorden haft sin grund i studiens ämne och syfte. För 

att specificera sökresultatet har sök-operatorn AND använts (Östlundh, 2012). Nio artiklar 

valdes ut, varav två valdes bort efter granskning, då dessa inte besvarade studiens syfte. 

Kvalitetsgranskningen av de kvarvarande artiklarna gjordes enligt Fribergs (2012a) 

granskningsmall för kvalitativa artiklar (Bilaga 2). 

 

Analys 
Analysen av artiklarna har genomförts enligt Fribergs (2012a) beskrivning av analysgång. 

Därmed har analysen utförts som en process med tre steg: textens helhet, textens delar, och ny 

helhet. I första steget lästes artiklarna i sin helhet för att få en övergripande bild av textmassan. 

Artiklarnas innehåll delades därefter upp i delar utifrån vad som var meningsbärande. När de 

meningsbärande enheterna plockats ut ur artiklarna sattes dessa ihop i tredje steget, och bildade 

där en ny helhet som besvarade studiens syfte och bildade resultatet (Friberg, 2012a).  

 

Etiska överväganden 
Etiska överväganden har genomförts genom att kontrollera om de vetenskapliga artiklar som 

används blivit godkända av etiska kommittéer samt om det tydligt går att utläsa hur studien har 
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genomförts. I de fall där patienter intervjuas eller på annat sätt deltar i undersökningen måste 

information ges ut till patienten om undersökningen och om att deltagandet är frivilligt och när 

som helst kan avbrytas. Det ska även framkomma att all information ska förvaras oåtkomlig för 

obehöriga så att personuppgifter etc. inte avslöjas. (Kjellström, 2012). För att försäkra att 

artiklarna som valdes ut var granskade av andra forskare inom ämnet, har de valda artiklarna 

alla varit Peer Rewiewed (Karlsson, 2012). 

Då författaren av denna studie själv har erfarenheter av psykiatrisk slutenvård kunde analysen 

av artiklarna färgas av detta, då synvinklar och tolkningar kunde skilja sig från om författaren 

hade haft annan bakgrund. Målet var dock att åsidosätta de egna tankarna och på ett opartiskt 

och troget sätt framföra vad de kvalitativa artiklarna som analyserats kom fram till. För att 

säkerställa att resultatet inte färgats av författarens förförståelse, granskades resultatet av två 

opartiska sjuksköterskor.  

RESULTAT 
Ur resultatet framträdde sex teman, med tillhörande subteman. Dessa var Förväntningar, 

Värdet av att få vara en egen individ, Begränsningar på avdelningen, Samtal och stöd på 

avdelningen, Kontakt och stöd patienter emellan och Tiden på avdelningen. 

Förväntningar  
Förväntningarna på vården som skulle ges när patienten blev inlagd på en avdelning, visade sig 

inte alltid överensstämma med verkligheten. Patienterna förväntade sig att få hjälp, stöttning 

och vägledning av sjuksköterskorna, men kände sig i vissa fall istället övergivna och 

nonchalerade (Stenhouse, 2011; Stenhouse, 2013; Stenhouse, 2014). En del patienter, som hade 

tidigare erfarenheter av psykiatrisk slutenvård och livet på avdelning, upplevde att inläggning 

på avdelning var förknippat med ensamhet och tomhet. I dessa fall var förväntningarna på 

vistelsen inte positiva eller förhoppningsfulla, som hos de patienter som saknade tidigare 

erfarenheter av psykiatrisk slutenvård (Lilja & Hellzén, 2008). 

Att känna sig trygg och skyddad, både från sig själv och andra, var också en förväntan som 

patienterna uttryckte. Detta uttrycktes dock inte bara som en förväntan, utan även som en 

rättighet som alla patienter borde ha på avdelningen (Kontio et al., 2012; Stenhouse, 2013; 

Stenhouse, 2014). Att vara skyddad från sig själv, vid exempelvis självmordstankar och 

självskadebeteende, var en förväntan som patienterna uttryckte. När patienter ändå lyckades ta 

livet av sig på avdelningen, blev denna förväntan till en osäkerhet och rädsla bland kvarvarande. 

Även känslan av att systemet svikit de personer som kunnat genomföra självmord, uttrycktes. 

Detta eftersom patienterna hade fått det garanterat av sjuksköterskorna att de skulle vara säkra 

på avdelningen (Stenhouse, 2013). När det väl var dags för utskrivning från avdelningen, kunde 

de ouppfyllda förväntningarna skapa känslan av att ha blivit lurad och att bara ha hållits i 

”förvar” (Stenhouse, 2014). 

 

Värdet av att få vara en egen individ 
Att få behålla sin autonomi i så stor utsträckning som möjligt, framkom som en viktig del i 

patienternas upplevelser av vistelsen inom den psykiatriska slutenvården (Kontio et al., 2012; 

Lilja & Hellzén, 2008; Stenhouse, 2014; Stewart et al., 2015; Voogt, Goossens, Nugter & van 

Achterberg, 2015). Trots att de flesta patienter var införstådda med att sjuksköterskorna var 
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tvungna att upprätthålla regler på avdelningen för att hålla ordning och hålla patienterna säkra, 

fanns varierande åsikter gällande hur de upplevde de strikta reglerna. Flera patienter upplevde 

att sjuksköterskorna hade all makt på avdelningen och kunde hota med straff ifall patienterna 

inte ville eller kunde följa reglerna. Straffen uppgavs kunna utgöras av allt ifrån tillsägelser, hot 

om våld eller bli skickad till sitt rum, till extra medicinering eller bältsäng (Kontio et al., 2012; 

Lilja & Hellzén, 2008; Stewart et al., 2015). Det framkom även åsikter om att reglerna på 

avdelningarna upplevdes som meningslösa och endast fanns till för att skapa distans mellan 

patienter och sjuksköterskor (Lilja & Hellzén, 2008). När regler och behandlingar påtvingades 

patienterna utan vidare förklaring, uppstod känslan av att bli fråntagen sitt självbestämmande. 

Detta kunde skapa stora konflikter mellan patienterna och sjuksköterskorna, och snarare göra 

att patienterna vägrade följa reglerna. När patienterna istället gavs förklaringar till de regler 

som fanns på avdelningen, samt tilläts att ha åsikter om dem, blev det lättare att följa dem och 

känslan av bibehållen autonomi skapades (Voogt et al., 2015).  

Många utav patienterna menade att det var viktigt att sjuksköterskorna såg dem som egna 

individer, där alla hade olika förutsättningar när det gällde exempelvis regler och krav som 

ställdes på dem. Därför uppskattades när sjuksköterskorna förstod att vissa regler var tvungna 

att kunna justeras utifrån patientens möjligheter och förutsättningar, samt utifrån stundande 

situation. På så sätt fick patienten möjligheten att känna sig som en egen individ. Andra 

patienter ansåg snarare att det skapade missförtroende mot sjuksköterskorna om vissa patienter 

tilläts justera reglerna, medan andra patienter var tvungna att strikt följa dem (Stewart et al., 

2015; Voogt et al., 2015).  

Att vara patient, upplevdes som att förvandlas från en egen individ till att endast bli del av ett 

kollektiv, där patienten var sin diagnos och sina beteenden. Detta skapade känslan av att inte 

vara betrodd eller lyssnad på. En del patienter upplevde även att de blev dömda av 

sjuksköterskorna utifrån den diagnos de hade. Trots att det uttrycktes av patienterna hur viktigt 

det var för dem att bli behandlade som egna individer, var det få som upplevde att de faktiskt 

blev det (Lilja & Hellzén, 2008; Stenhouse, 2014; Voogt et al., 2015). Även i mötet med läkare 

på avdelningen upplevde patienterna att de blev behandlade som sin diagnos och inte som en 

egen individ. Läkarmötena upplevdes som en löpandeband-verksamhet, vilket gav patienterna 

en känsla av att de inte hade något egenvärde. Att patienterna upplevde att de blev behandlade 

som om de var sin diagnos, beskrevs som en konsekvens av den traditionella psykiatriska 

vårdens synsätt (Lilja & Hellzén, 2008). 

Dock uttrycktes av enstaka patienter att de, någon gång under vistelser inom psykiatrisk 

slutenvård, hade upplevt att någon specifik sjuksköterska behandlade dem som egna individer. 

Med den specifika sjuksköterskan kände de att de kunde samtala om det mesta och att de blev 

sedda och respekterade. Enkla gester från sjuksköterskornas sida, såsom att sätta sig ned en 

stund för att samtala eller komma med en kopp te, uppskattades mycket av patienterna (Kontio 

et al., 2012; Lilja & Hellzén, 2008; Stenhouse, 2011; Stenhouse, 2014; Stewart et al., 2015). 

Begränsningar på avdelningen 

Delade meningar rådde om begränsningarna 

Det rådde delade meningar bland patienterna gällande de begränsningar, regler och restriktioner 

som fanns på avdelningarna. När både frivilligt och ofrivilligt vårdade patienter vistades på 

samma avdelning hölls dörrarna ut från avdelningarna låsta. Vissa fann det som en trygghet att 

dörren hölls låst (Kontio et al., 2012; Stenhouse, 2013; Voogt et al., 2015), medan andra ansåg 
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att de ofrivilligt blev fråntagna sin frihet (Kontio et al., 2012; Stenhouse, 2013; Stenhouse, 

2014; Voogt et al., 2015). De som var missnöjda med att dörren ut från avdelningen hölls låst, 

menade att de tvingades be om lov att gå ut, trots att de var inlagda frivilligt. De ogillade även 

att de varje gång blev ifrågasatta av sjuksköterskorna innan de tilläts gå ut (Voogt et al., 2015). 

Detta ifrågasättande upplevdes å andra sidan som positivt av andra patienter, som såg det som 

betryggande och omtänksamt av sjuksköterskorna att fråga vad de tänkte göra ute och när de 

tänkte komma tillbaka till avdelningen. Dessa patienter kände sig även trygga av att dörren 

hölls låst, och upplevde att det var ett sätt att hålla dem trygga från världen och människorna 

utanför.  (Stenhouse, 2013; Stenhouse 2014; Voogt et al., 2015).  

En del av patienterna upplevde reglerna och begränsningarna på avdelningarna som positiva. 

De menade att reglerna skapade en rutin som de behövde för att hantera sin vardag och kunna 

rehabiliteras (Voogt et al., 2015). Vissa patienter upplevde även att bli satt i isolering, var 

förknippat med lugn och trygghet, och att de där fick möjlighet att lugna ner sig och få ostörd 

tid (Kontio et al., 2012; Voogt et al., 2015). Majoriteten av patienter upplevde å andra sidan att 

isoleringen var förknippat med någonting negativt. Återkommande var att det gavs för lite 

information och förklaring till varför och hur länge patienten skulle vara i isolering, samt att 

sjuksköterskorna använde tvång för att få patienten dit de ville (Kontio et al., 2012).  

 

Samtal och stöd på avdelningen 

Bristande stöd från sjuksköterskorna 

Det fanns delade åsikter gällande hur patienterna upplevde sjuksköterskornas tillgänglighet på 

avdelningarna. Den vanligaste åsikten var dock att sjuksköterskorna var så upptagna med, bland 

annat, administrativt arbete, att de inte hade tid att samtala eller umgås med patienterna (Kontio 

et al., 2012; Lilja & Hellzén, 2008; Stenhouse, 2011; Stenhouse, 2014; Stewart et al., 2015). 

Exempelvis uttrycktes att patienterna blev tilltalade kort och ovänligt, och endast när det gällde 

formella saker, såsom medicinering och stundande psykisk status (Stewart et al., 2015).  

Trots att patienterna hade fått det förklarat för dem, att de alltid kunde komma och samtala med 

sjuksköterskorna, var det endast ett fåtal gånger som detta upplevdes möjligt. Detta kunde bero 

på att sjuksköterskorna var för upptagna med administrativt arbete, eller att de hade en attityd 

som patienterna uppfattade som att sjuksköterskorna medvetet distanserade sig från dem eller 

inte brydde sig om dem (Stenhouse, 2011; Stenhouse, 2014; Stewart et al., 2015). En patient 

beskrev att hon kände sig försummad, då ingen sjuksköterska lade märket till henne (Stenhouse, 

2014). Den vanligaste anledningen till att patienterna inte kände det stöd de hade förväntat sig 

från sjuksköterskorna, var dock att de upplevdes som allt för upptagna. Upptagenheten ledde 

till att patienterna inte vågade närma sig, då de upplevde att de endast ökade bördan för 

sjuksköterskorna genom att ta upp tiden med samtal (Stenhouse, 2011).  

Trots att många patienter upplevde att sjuksköterskorna inte hade tid eller lust att umgås med 

dem, fanns det även ett flertal patienter som upplevde sjuksköterskornas arbete och 

engagemang bra. Dessa patienter upplevde att sjuksköterskorna fanns tillgängliga när 

patienterna behövde dem och att de skapade en trygg och terapeutisk miljö. De hade förståelse 

för att sjuksköterskorna ibland var tvungna att gå iväg för att sköta det administrativa arbetet, 

men menade att det inte inverkade negativt (Lilja & Hellzén, 2008; Stenhouse, 2014). 
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Bristen på information 

Många patienter upplevde att de inte fick tillräckligt med information från sjuksköterskorna om 

exempelvis medicinering, vårdplan och behandlingar (Kontio et al., 2012; Voogt et al., 2015). 

Detta skapade osäkerhet, eftersom de inte kände sig delaktiga i vad som skulle hända. Flertalet 

patienter beskrev, att om sjuksköterskorna gav dem mer information och förklaringar, skulle 

det skapa mindre motstånd och öka förståelsen och delaktigheten bland patienterna (Voogt et 

al., 2015). Patienterna ansåg även att sjuksköterskorna inte uppfyllde sin plikt, då de inte gav 

patienterna den information de hade rätt till (Kontio et al., 2012; Stenhouse, 2013). Den 

bristande informationen upplevdes också då patienterna först blev inskrivna på avdelning. De 

menade att de inte fick någon information eller förklaring gällande hur avdelningen fungerade, 

vilka rutiner som fanns eller hur de förväntades bete sig. Denna osäkerhet upplevdes främst av 

patienter som var inskrivna på avdelning för första gången, eftersom de inte hade tidigare 

erfarenheter av psykiatrisk slutenvård (Stenhouse, 2014; Voogt et al., 2015). 

Medicinering istället för samtal 

Upplevelserna gällande medicinering visade sig vara, att patienterna kände att de blev tilldelade 

mediciner för sitt mående, istället för att få samtalsstöd av sjuksköterskorna. Medicinering 

upplevdes, med andra ord, som en ersättning för den mänskliga kontakten (Lilja & Hellzén, 

2008; Stenhouse, 2014). Även i möten med läkare på avdelningen, upplevde patienterna att de 

inte fick gehör och att ingen dialog fanns. Istället skrevs det ut läkemedel (Lilja & Hellzén, 

2008). Att patienterna sedan fick ställa sig i kö för att få sina dagliga mediciner på avdelningen, 

kunde upplevas som förnedrande och skapade känslan av att vara institutionaliserad 

(Stenhouse, 2014). 

Patienterna uttryckte dock, att de inte hade någonting emot medicinering, men att de önskade 

att den skulle ges i rimliga doser och utifrån patientens behov och önskningar – något som de 

inte upplevde i nuläget. De önskade även att medicineringen inte skulle vara en ersättning för 

samtal och mänsklig kontakt, utan att dessa istället skulle kombineras (Lilja & Hellzén, 2008). 

Medicinering kunde även användas som straff om patienten inte uppförde sig som 

sjuksköterskorna önskade. Detta upplevdes i många fall som ett mycket hårt straff, framför allt 

när det gavs utan någon förklaring (Kontio et al., 2012; Stewart et al., 2015).  

 

Kontakt och stöd patienter emellan 

Stöttande relationer  

För att få det stöd och kontakt patienterna behövde, vände de sig istället till varandra och 

skapade stöttande relationer. Detta sågs som det enda sättet att fylla samtals- och stödbehovet, 

då sjuksköterskorna inte hade tid. Relationerna mellan patienterna upplevdes byggas upp 

snabbt, eftersom de levde så nära inpå varandra och dessutom var i liknande situationer. Detta 

kunde vara både positivt och negativt. Det positiva ansågs vara att nära kamratskap uppstod där 

patienterna kunde finna stöd och trygghet i varandra. Det negativa upplevdes vara att 

patienterna blev beroende av varandra, vilket kunde leda till att de tog på sig för mycket av sina 

kamraters bördor. Dessutom kunde det skapa en stor tomhet och ensamhet när patienter skrevs 

ut eller flyttades till andra avdelningar (Lilja & Hellzén, 2008; Stenhouse, 2011; Stenhouse, 

2014). Känslan av att patienterna hade bättre koll på varandra än vad sjuksköterskorna hade på 

patienterna, uttrycktes också. Detta blev extra tydligt då exempelvis självmord begicks inne på 

avdelningarna. I ett fall beskrev patienterna att de visste om hur illa ställt det var med patienten 
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som senare tog sitt liv, men att sjuksköterskorna inte uppmärksammade detta tillräckligt 

(Stenhouse, 2013). 

Negativa upplevelser av andra patienter 

Relationer patienter emellan visade sig kunna vara positiva och stärkande, men det var i många 

fall även förknippat med oro, rädsla och osäkerhet att vara inlåst tillsammans med främmande 

människor. Patienterna beskrev att de exempelvis inte var säkra på om de vågade ha 

ögonkontakt eller tilltala andra patienter (Stenhouse, 2014; Voogt et al., 2015). Denna känsla 

uppstod då patienterna upplevde att andra patienter med psykiska sjukdomar kunde vara 

oförutsägbara och farliga. Det visade sig att patienterna såg andra patienter som annorlunda än 

sig själva, och refererade till dem som ”patienterna”, ”den sortens patienter”, eller ”en sådan 

patient”. Rädslan och osäkerheten gentemot andra patienter förstärktes extra när patienterna 

tvingades dela rum. I vissa fall upplevde patienter direkta hot eller våld från andra patienter. 

Det kunde utgöras av förföljelse, fysiskt våld eller hot om fysiskt våld (Stenhouse, 2013; 

Stenhouse, 2014). En hierarki beskrevs finnas mellan patienterna på avdelningarna och de 

patienter som utövade våld eller hotade, hade mer makt än de andra patienterna. Dessa patienter 

kunde även ha viss makt över sjuksköterskorna (Lilja & Hellzén, 2008). 

En del av patienterna opponerade sig mot att förhållandevis friska patienter, vistades på samma 

avdelningar som de svårast sjuka. När patienterna blandades på detta sätt, upplevde de att 

sjuksköterskorna endast fokuserade på de svårt sjuka patienterna, och att de friskare hamnade i 

skymundan. Detta kunde bidra till att de friskare patienterna kände att de var tvungna att skapa 

problem för sjuksköterskorna för att få den uppmärksamhet de ville ha (Lilja & Hellzén, 2008). 

 

Tiden på avdelningen 

Vistelse präglad av tristess 

Patienterna verkade vara överens om upplevelsen av tristess på avdelningarna. De kände sig 

understimulerade och hade ingenting att sysselsätta sig med. En känsla av att endast vara hållen 

i ett slags förvar, upplevdes av några patienter (Kontio et al., 2012; Lilja & Hellzén, 2008; 

Stenhouse, 2014; Stewart et al., 2015). 

I vissa fall spelade sjuksköterskorna spel, lade pussel eller hittade på andra aktiviteter med 

patienterna, men då sjuksköterskorna i de flesta fall upplevdes som allt för upptagna, lämnades 

patienterna åt att sysselsätta sig själva (Lilja & Hellzén, 2008; Stewart et al., 2015). I brist på 

sysselsättning, upplevdes livet på avdelningarna väldigt inrutat kring de rutiner som fanns, 

exempelvis måltider, medicinutdelning och möten. Patienterna upplevde även att förbindelsen 

med omvärlden försvann (Lilja & Hellzén, 2008; Stenhouse, 2014). Ett vanligt sätt för 

patienterna att hantera tristessen på avdelningen och få tiden att gå, var att försöka sova sig 

igenom dagarna (Lilja & Hellzén, 2008). En del patienter menade att bristen på sysselsättning 

skapade argumentationer mellan patienterna, som kunde leda till bråk och oroligheter eller till 

triggat självskadebeteende (Kontio et al., 2012; Stenhouse, 2014). 

I motsats till ovanstående upplevelser, beskrevs även hur patienter såg vistelsen på avdelning 

som en fristad, där de kunde vila upp sig och känna sig trygga, utan för mycket stimuli. 

Avdelningen var då en säker plats för återhämtning, och bristen på sysselsättning ansågs då inte 

som ett större problem (Kontio et al., 2012; Lilja & Hellzén, 2008; Stenhouse, 2014). 
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Resultatsammanfattning 

Patienterna hade förväntningar på vården och vistelsen inom slutenvården. Dessa förväntningar 

uppfylldes ofta inte. Betydande var att patienterna ville få behålla sin autonomi och bli 

behandlade som egna individer, och inte som sin diagnos. Att få känna stöd från 

sjuksköterskorna på avdelningen, samt att få samtala med dem vid behov, uttrycktes också som 

viktigt. Samtidigt upplevde patienterna att det sällan fanns möjlighet till samtal, då 

sjuksköterskorna ofta var upptagna med administrativt arbete. I stället för samtal tilldelades 

patienterna mediciner, när de mådde dåligt. Medicineringen kunde även ges som straff, om 

patienterna inte uppförde sig eller inte följde de regler som fanns på avdelningen. Andra straff 

kunde exempelvis vara isolering eller andra former av begränsningar. Att bli begränsad och 

hamna i isolering upplevdes av de flesta patienter som negativt. Vissa patienter såg dock dessa 

begränsningar som en trygghet, där de blev skyddade från sig själva eller från andra. Att känna 

sig otrygg bland de andra patienterna på avdelningen, var en återkommande upplevelse, som 

ofta grundade sig i att patienterna såg på andra patienter som oförutsägbara och farliga. Å andra 

sidan kunde de patienter som kom väl överens, skapa starka band och utgöra ett stöd för 

varandra på avdelningen. Tiden på avdelningen upplevdes vara präglad av tristess, då få 

sysselsättningar fanns att fördriva tiden med. Detta upplevdes som negativt av de flesta 

patienter, då de menade att tristessen ledde till ökade konflikter patienterna emellan.  

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

Metoden som användes i denna studie var en litteraturöversikt, där kvalitativa artiklar 

granskades och analyserades. Kvalitativa artiklar valdes, då syftet med denna studie var att få 

fram patienters subjektiva upplevelser och erfarenheter av den psykiatriska slutenvården. För 

att säkerställa forskningsaktualiteten inkluderades endast artiklar skrivna mellan år 2008 och 

2017. Därmed har artikelsökningen begränsats till dessa årtal. De artiklar som valdes ut, 

granskades enligt Fribergs (2012a) granskningsmall för kvalitativa artiklar (se Bilaga 2). Av de 

nio utvalda artiklarna, valdes två bort, då de inte besvarade studiens syfte. Återstående sju 

artiklars resultat lästes flertalet gånger, för att skapa en helhet av texternas innehåll. Därefter 

markerades texternas olika meningsbärande enheter, vilka sammanfogades och bildade en ny 

helhet till denna studies resultat (Friberg, 2012a). När de sju artiklarnar granskats uppfattade 

författaren ett likstämmigt resultat och ansåg därmed att ingen sekundär sökning behövdes för 

att kunna bygga resultatet. Hade tidsramen för studiens utförande inte varit begränsad, hade en 

intervjustudie kunnat genomföras. Detta hade resulterat i att författaren kunnat möta patienterna 

själv och därmed kunnat göra en förstahandsanalys av berättelserna. 

Bland de utvalda artiklarna ingick tre artiklar av Stenhouse. Detta skulle kunna ses som en 

svaghet i studien, då samma författare stått för tolkningarna i tre av sju artiklar. Dock framkom 

ur analysen, att Stenhouse studerat patientberättelserna ur olika perspektiv och att olika 

upplevelser och berättelser har framkommit i de olika artiklarna. Därmed ansågs alla de tre 

artiklarna vara av värde att ta med i denna studie. 

Då författaren av denna studie arbetat ensam, samt har egen erfarenhet av psykiatrisk slutenvård 

och därmed en förförståelse, har två opartiska sjuksköterskor granskat resultatet som framkom 

i denna studie. Detta för att öka trovärdigheten och säkerställa att resultatet inte färgats av 
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författarens förförståelse. För att ytterligare stärka denna studies pålitlighet, har författaren följt 

Priebe och Landström (2012) beskrivning av hur förförståelse bör hanteras av författaren. I 

enlighet med denna beskrivning, har författaren reflekterat över sin egen förförståelse, samt 

diskuterat den med oberoende parter. För att bedöma studiens överförbarhet har författaren 

vidtagit de åtgärder som beskrivs av Wallengren och Henricson (2012). Därmed har, som ovan 

beskrivet, studiens trovärdighet och pålitlighet stärkts genom att ta in opartiska parter för att 

granska resultatet, samt genom att reflektera över och diskutera förförståelsen. Samma åtgärder 

har vidtagits för att stärka studiens bekräftelsebarhet, samt att datainsamling och analysgång 

har redovisats, dels i Metoden och dels i medföljande bilagor. 

I och med att författaren genomfört denna studie ensam, kan diskuteras huruvida tolkningen, 

och sammanställningen av resultatet hade utfallit annorlunda om det sammanställts av två eller 

fler författare. Styrkan med att studien genomförts av endast en författare, med egen erfarenhet 

av psykiatrisk slutenvård, kan ses vara den ökade förståelsen och insikten inom området. Det 

kan även anses öka studiens trovärdighet att författaren haft egen erfarenhet. Hade författaren 

samarbetat med ytterligare en författare, hade dock resultatets pålitlighet kunnat stärkas genom 

att båda författarna kunnat föra en dialog kring analysgång, förförståelse och resultat. Dessa 

delar har ändå kunnat säkerställas, då två opartiska sjuksköterskor granskat resultatet.  

Resultatet som framkom kan ses vara användbart för sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

inom psykiatrin för att öka förståelsen för patienterna och hjälpa till att utveckla och förbättra 

vården. 

Resultatdiskussion  

Då patientupplevelserna som framkom i artiklarna innefattade både frivilligt och ofrivilligt 

vårdade, skrevs resultatet som en blandning av dessa patientgruppers upplevelser. Nämnas ska 

att de patientberättelser som innefattade tvång eller våld var upplevelser av ofrivilligt vårdade, 

då de som vårdas frivilligt inte får utsättas för sådan behandling enligt lag.  

Enligt Stenhouse (2014) kunde de förväntningar som patienterna hade på vården, innan eller 

under sin vistelse på de psykiatriska avdelningarna, skapa känslan av att ha blivit lurad eller 

bara hållits i förvar, när det väl var dags för utskrivning. De flesta patienter uttryckte önskan 

om att inte bli behandlad och bedömd som om de var sin diagnos. Trots den uttryckta önskan 

visade resultatet av flertalet patienter upplevde att de ändå blev bemötta utefter de diagnoser de 

hade (Lilja & Hellzén, 2008; Stenhouse, 2014; Voogt et al., 2015). Att denna syn på 

psykiatripatienter existerade, menade Lilja och Hellzén (2008) var en konsekvens av den syn 

på psykisk sjukdom som funnits genom historien. Denna syn, menar Jones och Crossley (2012), 

samt Redding, Maguire, Johnson och Maguire (2017), inte bara framkom inom den psykiatriska 

slutenvården, utan även kvarstod när patienten skrivits ut från avdelningen. Därmed kunde ses, 

att det stigma som psykisk sjukdom gav, följde patienten även i vardagslivet. Redding et al. 

(2017) beskriver exempelvis hur en patient upplevt att hennes chef blivit rädd för henne, då 

denne fick reda på att hon varit inlagd på en psykiatrisk avdelning för sin schizofreni. Vidare 

beskrevs hur patienter ifrågasatt sin identitet efter att de skrivits ut från avdelningen. Här kan 

spekuleras i, huruvida sjuksköterskornas bemötande av, och syn på, patienterna på avdelningen, 

kan ha betydelse för patientens fortsatta känsla för sin identitet efter utskrivning. Den 

stigmatisering av psykisk sjukdom som Hansdotter (2014) beskriver kan ses påverka 

patienternas vardagsliv negativt. Även de levda relationerna, som beskrivs av van Manen 

(1997), kan påverkas när patienterna utsätts för samhällets fördomar och diskriminering.  
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Återkommande och tongivande i resultatet var patienternas önskan om att bli behandlade och 

bemötta som egna individer. Även om detta inte alltid uppfylldes, framkom ändå att många 

patienter hade upplevt detta goda bemötande från enskilda sjuksköterskor under någon eller 

några av sina vistelser inom den psykiatriska slutenvården. (Kontio et al., 2012; Lilja & 

Hellzén, 2008; Stenhouse, 2014; Stewart et al., 2015; Voogt, et al., 2015). Nämnas bör, att 

upplevelserna skilde sig mellan olika avdelningar, eftersom olika avdelningar hade olika 

personal, rutiner och regler.  

Ur resultatet framträdde delade åsikter gällande regler och begränsningar på avdelningarna 

(Kontio et al., 2012; Stenhouse, 2013; Stenhouse, 2014; Voogt et al., 2015). Då både patienter 

som vårdades frivilligt respektive ofrivilligt vistades på samma avdelningar, skapades en 

komplexitet när patienternas upplevelser skulle beskrivas. Eftersom de artiklar som 

analyserades inte gjorde skillnad i om de patienter som intervjuades vårdades frivilligt eller 

ofrivilligt, blev denna studies resultat en blandning utav båda patientgruppernas upplevelser. 

Detta skulle kunna ses som en svaghet, då resultatet kanske blivit tydligare, eller skiljt sig från 

nuvarande, om endast en av patientgrupperna studerats. Då studiens syfte var att beskriva 

patienters upplevelser av psykiatrisk slutenvård, och därmed inte fokuserade på någon enstaka 

patientgrupp, kan resultatet ändå ses vara överensstämmande, då det belyser båda 

patientgruppernas upplevelser. 

Patienternas upplevelser av mötet med andra patienter visade sig kunna skilja sig åt, beroende 

på vilka som för tillfället vistades på avdelningen. När mötet med andra patienter fungerade 

väl, upplevdes det som stärkande och positivt. Patienterna kunde till och med känna större 

stöd i varandra, än i sjuksköterskorna (Lilja & Hellzén, 2008; Stenhouse, 2011; Stenhouse, 

2013; Stenhouse, 2014). Denna upplevelse påvisas även av Borge och Fagermoen (2008), 

som beskriver att samtal med andra patienter kunde upplevas som lättare än samtal med 

sjuksköterskor. Detta då patienterna upplevde att de talade samma ’språk’. Å andra sidan 

visade resultatet, att patienternas relationer med varandra kunde resultera i konflikter, oro och 

rädsla. Även detta stödjs av Borge och Fagermoen (2008) som, precis som Stenhouse (2014) 

och Voogt et al. (2015), menar att patienterna kunde uppleva ökad rädsla och konflikter i och 

med att patienterna vistades så tätt inpå varandra. I resultatet framkom att vissa patienter 

opponerade sig mot den blandning av relativt friska och svårt sjuka patienter som förekom på 

avdelningarna (Lilja & Hellzén, 2008). En fundering kan då vara huruvida relationerna 

patienterna emellan hade fungerat bättre – med mindre oro och rädsla – om inte både patienter 

som vårdades frivilligt respektive ofrivilligt befunnit sig på samma avdelning, utan istället 

delats upp. Kanske skulle patienternas levda relationer bli mer harmoniska och leda till en 

ökad trygghet (van Manen, 1997). 

En åsikt som framkom hos patienterna, var att tiden på avdelningarna präglades av brist på 

sysselsättning. För några patienter sågs detta som positivt, då de uppskattade att inte utsättas 

för så mycket stimuli. Majoriteten av patienterna såg dock bristen på sysselsättning som en 

negativ på verkan av den levda tiden. Dessa patienter ansåg att det, bland annat, ökade risken 

för konflikter. Dyer (2011) menar att patienter behöver stimuli, och att sysselsättningarna kan 

bidra till ökat självförtroende och välmående hos patienterna.  

Patienternas upplevelser av medicinering dominerades av att medicineringen sågs som ett 

straff, snarare än en hjälp, samt att den användes istället för samtal. De menade även att de 

upplevde liten, eller ingen, delaktighet i den medicinering som gavs. Patienterna uttryckte att 
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de inte hade någonting emot att läkemedel gavs, men menade att det behövde ske som ett 

komplement till samtal och mänsklig kontakt, samt i samråd med patienten (Kontio et al., 

2012; Lilja & Hellzén, 2008; Stenhouse, 2014; Stewart et al., 2015). Även Stewart, Anthony 

och Chesson (2010) menar att få patienter upplevde delaktighet i sin medicinering, samt att 

det aldrig gavs som alternativ att få vara delaktig. Detta kan också ses som en del i den 

bristande information från sjuksköterskorna, som patienterna upplevde på avdelningen 

(Kontio et al., 2012; Stenhouse, 2013; Voogt et al., 2015). 

Som bifynd i studien påvisades en skillnad mellan patienternas upplevelse av manliga, 

respektive kvinnliga, sjuksköterskor (Stenhouse, 2013). Här framkom att de manliga 

sjuksköterskorna upplevdes kunna hantera det fysiska våldet och hoten bland patienterna bättre 

än de kvinnliga, och att det kändes som en fysisk trygghet med manliga sjuksköterskor på 

avdelningen. De kvinnliga sjuksköterskorna upplevdes, å andra sidan, vara bättre på att hantera 

och bemöta patienternas känslomässiga bekymmer och behov, samt att få dem att känna sig 

trygga och omhändertagna. Därmed kan slutsatsen dras, att en jämn fördelning av manliga och 

kvinnliga sjuksköterskor på avdelningen var mest uppskattat, där både den fysiska och den 

psykiska tryggheten tillgodosågs. Detta bifynd har inte tagits upp i resultatet, då författaren inte 

ansåg detta vara av stor vikt för resultatet.  

Konklusion 
Patienternas upplevelser skilde sig många gånger åt, men genomgående var att de alla önskade 

behålla sin autonomi och att få bli sedda och respekterade som egna individer. Önskan om att 

få vara delaktig i sin vård och få samtalsstöd, uttrycktes starkt. Dessa faktorer var av största 

vikt för att patienterna skulle kunna uppleva att de fick en god vård. 

Kliniska implikationer och förslag till utveckling 
Ur det framkomna resultatet kan ses att patienternas känsla av delaktighet i sin vård måste 

stärkas. Även det stöd som patienterna önskar få i form av samtal och mänsklig kontakt, 

behöver arbetas fram på avdelningarna. För att uppnå detta behöver sjuksköterskorna ges mer 

tid till patientnära arbete. Dessutom bör sjuksköterskornas informationsplikt ses över, så att 

patienterna ges mer information, och därmed görs mer delaktiga. 

Vidare kan undersökas vilka upplevelser som framkommer om endast patienter som vårdas 

frivilligt, alternativt ofrivilligt, studeras. Då resultatet i denna studie visade båda 

patientgruppernas upplevelser, kan vidare studier göras för att belysa eventuella skillnader 

mellan patientgruppernas upplevelser och åsikter om den psykiatriska slutenvården. Det bifynd 

som framkom i studien gällande genus, kan ses som ett vidare undersökningsområde, där 

fördelningen av manliga, respektive kvinnliga, sjuksköterskors påverkan på patienternas 

tillvaro kan undersökas.  
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