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Sjuks köte rskan  
tipsar: 
JOFFEN KLEIVEN 
Specialistsjuksköter-
ska i psykiatri, När-
hälsan Opaltor-
get Vårdcentral 
Göteborg.  

—  Jag rekom-
menderar serien 
Det blodröda fältet. Det är ett 
brittiskt krigsdrama som alla 
sjuksköterskor bör se. Det är 
en fantastiskt bra serie som är 
mycket välspelad med duktiga 
skådespelare. Den är lika aktuell i 
dag som den var på den tiden det 
utspelar sig runt 1915 i Frank-
rike med hur hårt sjuksköterskor 
kämpar i vardagen. I serien får vi 
följa tre brittiska sjuksköterskor 
som vill hjälpa till vid fronten. 
Sjuksköterskor som kastas ut i 
en okänd värld av brutal verklig-
het. Många av soldaterna lider av 
psykisk ohälsa efter skador från 
kriget som sjuksköterskorna måste 
ta hand om.   

— Den visar hur hårt sjukskö-
terskor måste kämpa för att bli 
accepterade av läkare, andra sjuk-
sköterskor och hierarkier inom 
vården. Såklart är en av karaktä-
rerna en bitter översjuksköterska 
som skapar mycket otrevligheter 
för de andra sjuksköterskorna. 
Många av dessa scener kan nog 
jämföras med det vi ser i dag inom 
den tuff a covid-19-vården. Man 
kan följa sjuksköterskors hopp 
och samtidigt måste det vara lite 
kärlek i serien. 

 Ur BBC-serien Det blodröda fältet.

Lida 
Skräck/thriller (1990, USA)

Den framgångsrike författa-
ren Paul Sheldon råkar ut för en 
svår bilolycka. En kvinna räddar 
honom, sjuksköterskan Annie 
Wilkes (Kathy Bates), och när 

han vaknar upp i hennes 
hem ett par dagar senare 
berättar hon att hon är 
hans största beundrare. 
     Men med tiden börjar 
Paul inse att allt inte står 
rätt till med Annie. Den 
gastkramade skräck-
fi lmen bygger på en 
bok av Stephen King 
och sägs ha inspirerats 

av barnsjuksköterskan Genene 
Anne Jones som mördade fl era 
spädbarn i USA under 1980-talet.  

Gökboet
Drama (1975, USA)

Randle Patrick Mc-
Murphy (Jack Nicholson) 

vill komma ifrån det hårda 
arbetet i fängelset genom att 

spela galen. När han hamnar 
på ett mentalsjukhus försöker 

han liva upp stämningen genom 
att spela kort och basket med de 
andra patienterna.  
     Det uppskattar inte Syster 
Ratched (Louise Fletcher) och 
det hela utvecklas till en katt-
och-råttalek mellan McMurphy 
och Syster Ratched där den ena 
ständigt försöker övervinna den 
andra. 

Den engelske
patienten
Drama (1996, USA)

En fl ygare (Ralph Fiennes) 
hittas svårt brännskadad efter 
att ha blivit nedskjuten i Sahara 
under andra världskriget. Då 
hans plan var engelskt tas han för 
engelsman och hamnar så små-
ningom 
i Italien 
mot 
slutet av 
kriget. 
     I ett 
övergivet 
kloster 
vårdas 
han svårt 
skadad av 
den fransk-kanadensiska sjukskö-
terskan Hana (Juliette Binoche) 
samtidigt som hans minnen 
sakta kommer tillbaka. 

Släkten är värst
Komedi (2000, USA)

Den manliga sjuksköterskan 
Greg Focker (Ben Stiller) tänker 
fria till fl ickvännen Pam (Teri Polo) 
men hennes pappa är svåröver-
talad. En rad komiska olyckshän-
delser gör Greg till en katastro-
fernas mästare och han måste 
dessutom ständigt försvara sitt 
yrkesval, speciellt i jämförelse 
med Pams systers blivande make 
som är läkare. 

Magnolia 
Drama (1999, USA)

Filmen skildrar ett dygn i 
några personens tragiska liv 
i staden San Fernando och 
här gör skådespelaren Philip 
Seymour Hoff man en av sina 
mest uppskattade roller som 
sjuksköterskan Phil Parma. I den 
enorma lyxvillan vårdar Phil den 
döende Earl med varsamma 
händer och får också uppdraget 
att hitta Earls vuxne son. 

Saint Maud
Drama/skräck (2019, Storbritan-
nien). Premiär 20 november

Maud är en hängiven sjuk-
sköterska som blir besatt av att 
rädda sin döende patients själ. 
Men olycksbådande krafter, och 
hennes eget syndiga förfl utna 
hotar att sätta stopp för hennes 
heliga kall. 

Barnmorskan
i East End 
(2012, Storbritannien)
Antal säsonger: 9 

Serie som följer en grupp barn-
morskor som jobbar i det fattiga 
området East End i London un-
der 1950- och 60-talet. Baserad 
på Jennifer Worths självbiografi .

Nurse Jackie 
(2009, USA)
Antal säsonger: 7 

Akutsjuksköterskan Jackie 
Peyton (Edie Falco) tar hand om 
traumapatienter, handleder stu-
denter och håller koll på läkarna 
samtidigt som hon underhåller 
sitt allt svårare 
drogmissbruk 
genom 
att ha en 
aff är med 
sjukhusets 
apotekare. 

Lita på mig
(2017, Storbritannien)
Antal säsonger: 2 

Sjuksköterskan Cath stjäl sin 
bästa väns identitet och påbörjar 
en ny tillvaro som läkare vid ett 
sjukhus i Edinburgh. Hur långt är 
hon beredd att gå för att hindra 
att hennes gamla liv hinner ikapp?  

Ratched 
(2020, USA)
Antal säsonger: 1 

Denna Netfl ixproducerade 
thrillerserie är en spin-off  på 
Gökboets sjuksköterska Ratched. 
Här spelar Sarah Paulsen den 
känslokalla sjuksköterskan innan 
hon börjar arbeta på det ökända 
mentalsjukhuset där Gökboet 
utspelar sig. Kanske kan serien 
ge ledtrådar till varför hon agerat 
så kallt.

Sjuksköterskor
på vita duken

... och 
 i seri er

Sjuksystrarna 
på Fredenslund
(2018, Danmark)
Antal säsonger: 2 

Serien utspelar sig i Köpen-
hamn på 1950-talet, då man 
under en period med stor brist 
på sjuksköterskor på försök antar 
män till utbildningen. De manliga 
sjuksköterskeeleverna får brottas 
med den äldre generationens 
fördomar om manliga sjuksköter-
skor samt med sin egen önskan 
att ge sitt bästa för patienterna. 
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