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Sammanfattning 

Bakgrund: I Afrika är behovet av palliativ vård stort efter utbredning av HIV, samt cancer 

och andra sjukdomar. Den palliativa vården avser att öka livskvaliteten hos patienter och 

närstående, lindra lidande och behandla smärta. World Health Organization startade ett 

projekt för att utveckla palliativ vård i Afrika, ett projekt som önskar utveckla synen på 

palliativ vård, integrera den i vårdprogram och förbättra möjligheten till läkemedelstillgångar 

och utbildning. Sjuksköterskan är en central figur inom den palliativa vården och relationen är 

betydelsefull för patienten. För sjuksköterskan är mötet med den palliativa patienten både 

smärtsamt och stressfullt, och väcker starka känslor.  

Syfte: Beskriva sjuksköterskors upplevelse av palliativ vård i Tanzania. 

Metod: En empirisk studie och datainsamling i form av semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med åtta sjuksköterskor i Tanzania. Intervjuerna transkriberades och 

analyserades sedan enligt kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet presenteras i två huvudkategorier; Sjuksköterskans uppfattning av 

vårdandet och Utmaningar som sjuksköterskan möter i den palliativa vården. I dessa 

redovisas bland annat; betydelsen av relationer i vården, patientens behov, sjuksköterskans 

beskrivning av brister och hur tro kan påverka vården samt krav som ställs i mötet med 

patienter och närstående.  

Diskussion: Sjuksköterskornas reflektioner på relation och kommunikation diskuteras, 

tillsammans med synen på god relation och god vård. Sjuksköterskans invändningar på de 

anhöriga i vården kontra hur deras egen tro påverkar vården, samt reflektioner kring 

fokuseringen på fysiska symtom i relation till övriga behov gjordes. Studiens utförande 

diskuterades också.    

Nyckelord: Palliativ vård, vård i livets slutskede, omvårdnad, sjuksköterskors upplevelse, 

Afrika, Tanzania.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Abstract 

Background: In Africa, the need for palliative care is high after the prevalence of HIV, 

cancer and other diseases. The aim of palliative care is to improve quality of life for patients 

and families, to relieve suffering and to treat pain. World Health Organization launched a 

project to develop palliative care in Africa, a project that wishes to develop the perception of 

palliative care, to integrate in treatmentprograms and improve access to medicine and 

education. The nurse is playing a major part in palliative care therefor their relationship 

becomes important for the patient. For the nurse the meeting with the palliative patient could 

be both painful and stressful, and create strong emotions.  

Purpose: To describe nurses experiences of palliative care in Tanzania.  

Method: An empirical study and datacollection in the form of semi-structured interviews 

were conducted with eight nurses in Tanzania. The interviews were transcribed and then 

analyzed according to qualitative content analysis.  

Resultat: The results are presented in two main categories: Nurses perception of caring and 

Challenges that the nurse is facing in palliative care. These are, among others; the importance 

of relations, patient needs, nurse description of shortcomings in palliative care and how faith 

can affect the care, and also demands that is expected in contact with patients and relatives.  

Discussion: In the discussion nurses reflect on relations and communication together with 

their vision on good care. Nurses thoughts about the relatives and how their own beliefs affect 

the care, and reflections about focus on physical symtoms in relations to other needs were 

discussed. The study design was also discussed.   

Keywords: Palliative care, end of life care, nursing, nurses experience, Africa, Tanzania.  
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1 Inledning 

Uppsatsen bygger på en resa till Tanzania under hösten 2012, för datainsamling som berör 

sjuksköterskors upplevelse av den palliativa vården. Internationellt utbyte var en önskan vi 

förverkligade genom att resa som free movers till Tanzania och samla in material till vår 

uppsats.  

 Intresset för den palliativa vården bygger på en inblick vi fick om den snabba utveckling 

som området har gått igenom de senaste årtiondena, hur den successivt fått större plats inom 

sjukvården. Både i Sverige som internationellt är palliativ vård ett ämne som diskuteras flitigt 

men i många utvecklingsländer är utsträckningen av den palliativa vården fortfarande 

begränsad, orsaker kan vara bristande tillgångarna till läkemedel och utrustning men även 

brist på utbildning och kunskap. Den palliativa vården bör uppmärksammas eftersom ”döden 

kommer att angå oss alla”, skriver Socialstyrelsen. I Afrika har World Health Organization 

under 2000-talet startat ett projekt som har som mål att utveckla den palliativa vården i 

området, vilket väckte intresset att göra undersökningen i Tanzania.  

 

2 Bakgrund  

2.1 Palliativa vårdens idé och utveckling. 

Palliativ vård beskrivs som vård i livets slutskede och innefattar helhetsvård av patienten och 

dess närstående och går ut på att lindra (Jakobsson, Andersson & Öhlèn, 2009). Vi kommer 

hädanefter använda begreppen palliativ vård och vård i livets slutskede synonymt. 

 World Health Organizations (WHO) definition av palliativ vård avser att öka livskvaliteten 

hos patienten och de närstående i förhållande till de problem som framträder vid en 

livshotande sjukdom. I det ingår att lindra lidande och behandla smärta, så väl fysisk som 

psykisk, social och existentiell smärta, genom tidig identifiering och behandling. Palliativ 

vård innebär att varken påskynda eller skjuta upp döden, att hjälpa de berörda att bejaka livet 

och se döendet som en normal process, integrera andliga och psykologiska aspekter i vården 

samt erbjuda stöd för patienten och närstående, och arbeta i team för att tillgodose patientens 

behov (Harding & Higginson, 2005; Marchessault, Legault & Martinez, 2012; Onyeka, 2011; 

Sepulveda et.al., 2003; WHO, 2012a).  

 Definitionen och synen på den palliativa vården har sedan hospicerörelsen under 1960-talet 

breddats och rymmer idag fler beståndsdelar och lyfts nu fram som en viktig del i vården. 

Tidigare definitionen av hospicevården inkluderade nästan enbart cancerpatienter men nu 
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förväntas palliativ vård nå alla människor, oavsett diagnos, ålder, kön, etnicitet eller status 

(Harding & Higginson, 2005; Marchessault et al., 2012; Onyeka, 2011; Sepulveda et al., 

2003; Stajduhar, Funk, Jakobsson & Öhlén, 2010; Sveriges kommuner och landsting 2012; 

Twycross, 2007, WHO, 2012a).  

 I Sverige kom den palliativa vården att få en ny prioritet efter en utredning SOU (Sveriges 

offentliga utredningar) 1995:5 gjorde. Efteråt presenterades den palliativa vården som ett 

viktigt och prioriterat område och ingår numera i prioriteringsgrupp 1, tillsammans med bland 

annat livshotande akuta sjukdomar, och förslag lades fram på hur den palliativa vården skulle 

utvecklas och bli allmänt tillgänglig (Sveriges kommuner och landsting, 2012; Werntoft, 

2009). Även det internationella intresset har ökat och den palliativa vården är ett växande 

område inom hälso- och sjukvården och har erkänts som en grundläggande mänsklig rättighet 

(Kaasalainen et al., 2011; Onyeka, 2011). Trots utvecklingens framfart finns det fortfarande 

mycket som behöver förbättras. I ett globalt perspektiv betonar WHO (2012a) viktiga 

komponenter för en fortsatt utveckling av palliativ vård, likaså visas anledningar till varför 

utvecklingen måste fortsätta i ett flertal studier. De beskriver att tillgängligheten av palliativ 

vård är ojämn, att den fortfarande inte är tillgänglig för de flesta som behöver den och att det i 

många länder inte är en accepterad del av den medicinska professionen, samtidigt som 

behovet av palliativ vård ökar (Marchessault et al., 2012; Sepulveda et al., 2003; Twycross, 

2007; WHO, 2012b).  

 2007 levde 22,5 miljoner människor i södra Afrika med HIV och under samma år blev 1,7 

miljoner smittade med infektionen, samtidigt blir cancer och andra sjukdomar ett mer 

brådskande hälsoproblem. Studier visar att drastiska ökningar av dödsfall, orsakade av cancer, 

kommer att ske inom de närmaste årtiondena (Harding & Higginson, 2005; Selman et al., 

2011: Sepulveda et al., 2003; 2011; Twycross, 2007; WHO, 2012b). Många av dessa dödsfall 

är kopplat till ett lidande, som men rätta resurser skulle kunna ha lindrats och undvikits, 

därför är palliativ vård en viktig komponent i hälso- och sjukvården i södra Afrika (Sepulveda 

et al., 2003).  

 

2.2 Palliativ vård i Afrika 

Under början av 2000-talet startade WHO ett projekt för att nå en gemensam strategi för 

palliativ vård för HIV/Aids- och cancersjuka i Afrika. Målet med projektet är att bidra till en 

förbättrad livskvalitet för HIV/Aids- och cancersjuka i länder i södra Afrika, med andra ord 

stärka utvecklingen av ett palliativt vårdprogram så vården når en större andel av patienter 
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som lider av obotliga sjukdomar. Projektet går ut på att utveckla en helhetssyn på palliativ 

vård, en strategi för hur genomförande av policyutveckling, läkemedelstillgänglighet och 

utbildning ska ske, samt hur integreringen med den befintliga sjukvården ska förbättras 

(WHO, 2012b).  

 En stor orsak till utvecklingsbehovet av den palliativa vården i Afrika grundar sig i 

utbredningen av HIV/Aids, samtidigt som de äldre människorna också blir fler (Onyeka, 

2011; Twycross, 2007, WHO, 2012b). Varje år dör 2,5 miljoner människor av HIV och 0,5 

miljon av cancer i Afrika, och då är de som lider av andra sjukdomar, men som också är i 

behov av palliativ vård, inte inräknade. Behovet av palliativ vård i södra Afrika är brådskande 

(Onyeka, 2011; Selman et al., 2011; Sepulveda et al., 2003; WHO, 2012b).  

 Palliativ vård är relativt nytt i denna del av världen och det är viktigt att den involveras i 

ländernas vårdprogram för att lyftas fram och bli en integrerad del av vården. I många 

utvecklingsländer har olika modeller av palliativ vård utvecklats, som hemsjukvård, hospice, 

dagvård, sjukhem eller olika sorters stödteam (Onyeka, 2011). I Afrika utgörs större delen av 

den palliativa vården av hemsjukvård med de närstående som vårdgivare och är i resursfattiga 

områden kanske den enda möjligheten till vård och ett sätt att undvika överfulla sjukhus och 

involvera samhället i vårdandet (Harding & Higginson, 2005; Selman et al., 2011; Sepulveda 

et al., 2003; WHO, 2012b).  

 I Afrika möter den palliativa vården många hinder när det gäller utveckling, bland annat; 

pengabrist, som tillsammans med ohälsa är en påtaglig och kritisk situation för många 

familjer; brist på läkemedelstillgångar, något som leder till otillfredsställande smärtlindring 

som i sig leder till dålig livskvalitet; brist på kunskap, vilket är ett överhängande problem 

bland vårdgivare och närstående; ignorans inför ämnet bland myndigheter och övriga 

professioner, samt problem med sena diagnostiseringar av sjukdomar (Harding & Higginson, 

2005; Onyeka, 2011; Selman et al., 2011; Sepulveda et al., 2003; WHO, 2012b). Gällande det 

senare kan upp till 80 % av cancerpatienter i Afrika vara i ett obotligt stadium redan när de 

kommer till sjukhuset för första gången och blir diagnostiserade, något som är i motsats till 

målsättningen för palliativ vård. Ytterligare problem kan identifieras, ett kan vara patienters 

tro till sjukdomsorsaken, att de tror sjukdomen grundar sig i spirituella krafter (Hardings & 

Higginson, 2005; Sepulveda et al., 2003, WHO, 2012a). Detta understryker behovet av att 

varje land bör skräddarsy sina vårdprogram efter landets specifika resurser och 

förutsättningar, men också dess kulturella och sociala faktorer. I Sydafrika och Nigeria har 

sjukvården exempelvis involverat healers i den palliativa vården efter att patienter visat behov 
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av den sortens stöd, men utöver ländernas specifika egenskaper är det fortfarande elementärt 

med fysiskt, socialt, spirituellt, ekonomiskt och psykologiskt stöd (Harding & Higginson, 

2005; Onyeka, 2011; Selman et al., 2011; Sepulveda et al., 2003; WHO, 2012b). 

 Behovet av utbildning och träning för vårdgivare i Afrika är stort då brist på utbildad och 

medveten sjukvårdspersonal stävjar utvecklingen av den palliativa vården. Utbildning 

tillsammans med forskning är betydande för att öka livskvaliteten för patienter. Många 

vårdgivare i utvecklingsländer försöker ofta skydda patienten från sanningen om deras 

situation, vilket är i stark kontrast till den trend som utvecklade länder menar är kärnan i 

palliativ vård, nämligen patientens autonomi, att vara delaktig i vården och att ha en öppen 

och ärlig diskussion om sina känslor. I södra Afrika fokuserar vårdgivare i hög grad på 

läkemedel och fysiska symtom, vilket gör att den holistiska vården förbises och livskvaliteten 

försämras, vilket även det går i strid med målen för palliativ vård (Harding & Higginson, 

2005; Onyeka, 2011; Selman et al., 2011) 

 

2.3 Sjuksköterskan i palliativ vård  

Sjuksköterskan spelar en nyckelroll i den palliativa vården och står patienter och deras 

närstående närmast och det ökande antalet som är i behov av vård ställer krav på att 

sjuksköterskorna har goda kunskaper och färdigheter (Gama, Barbosa, Vieira, 2012; 

Sepulveda et al., 2003). Sjuksköterskans relation till patienter i palliativ vård skiljer sig från 

andra vårdformer genom att en ständig påminnelse om döden finns genom hela vårdandet, det 

oundvikliga lidandet är ständigt närvarande och vården förutsätter en nära och intim relation, 

vilket kan vara krävande (Gama et al., 2012; Kaasalainen et al., 2011; Mok & Chi Chiu 2004; 

Weigel, Parker, Fanning, Reyna & Brewer Gasbarra 2007; Österlind, Hansebo, Andresson, 

Ternestedt & Hellström 2011). 

 Förståelse för palliativ vård och för vårdens begränsningar möjliggör för en fortsatt 

utveckling och förbättring, de sjuksköterskor som förstår betydelsen av en välfungerande 

relation med patienten har förmågan att förmedla bättre vård. Genom dessa kunskaper har de 

insikter om patientens lidande, oro och vad resurserna är för att lindra. Behovet av kunskap, 

support och stöd för att kunna förmedla god palliativ vård är stort och genom att lyckas med 

det kan sjuksköterskan växa som människa och i sin yrkesroll (Österlind et al., 2011). När 

sjuksköterskan skapar en relation till patienten, byggd på tillit och trygghet, kan patienten 

prata öppet om rädslor och tankar kring döden. Oavsett hur lång tid en patient har kvar i livet 

är det viktigt att sjuksköterskan ser till att patienten känner sig viktig och att det märks i 
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vårdandet. Att ha en nära relation till sjuksköterskan kan för patienter vara avgörande för 

känslan av mening och frid under deras sista tid. Detta förtydligar vikten av relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten, där patienten får chans att uttrycka sina behov och där 

relationen byggs på förståelse och respekt och inte enbart fokuserar på en symtominriktad 

vård (Mok & Chi Chiu 2004; Weigel et al., 2007; Selman et al., 2011).  

 Vårdandet kan vara påfrestande för dem som tar emot vården men även för sjuksköterskan 

som ger den. Tid för reflektion med andra kollegor i vårdteamet bör få större plats än vad den 

har idag för att sjuksköterskorna ska ha chans att ventilera sina tankar och på så sätt kunna 

bemöta patienterna på ett personligare plan. Om inte möjlighet finns för reflektion kan 

sjuksköterskor skapa ett undvikande beteenden och en distans i sitt vårdande. Betydelsen av 

att sjuksköterskor har en medvetenhet om sina fördomar och får chans att uttrycka sig verbalt 

skapar förutsättningar för att vården blir så god som möjligt (Gama et al., 2012; Weigel et al., 

2007; Österlind et al., 2011). En stor del av de palliativa patienterna vårdas i hemmet med 

assistans av den egna familjen och kraven skiljer sig från när vården sker på sjukhus. Vården 

ställer höga krav på sjuksköterskornas kunskaper och trygghet i sitt yrke eftersom de ofta är 

ute ensamma hos patienterna. Sjuksköterskornas ansvarsområde är stort, både specifik vård 

till patienten och stöd till de närstående ska förmedlas på ett personligt och intimt sätt 

(Sepulveda et al., 2003; Stajduhar et al., 2010).  

 I vårdandet av palliativa patienter kan det vara svårt för sjuksköterskor att separera sitt 

privatliv med sin profession då starka känslor ofta följer med hem, och därför behövs 

strategier som möjliggör för en skillnad mellan dessa. Sjuksköterskor beskriver mötet med 

palliativa patienterna som den mest smärtsamma och stressfulla delen av yrket och mer 

erfarenhet och tid för vården behövs för att vårda dessa patienter (Gama et al., 2012).  

Sjuksköterskors attityder och tankar om palliativ vård påverkar hur kommunikationen och 

informationen ges till patienter och närstående vilket kan hindra och påverka vårdandet av 

patienten negativt. Utvecklingen av vårdformen bör innehålla processer som möjliggör för 

sjuksköterskor att reflektera då det visat sig att deras attityder påverkas av detta (Boyd, 

Merkh, N. Rutledge, & Randall, 2011). 

 

3 Problemformulering 

Antalet människor i behov av vård ökar världen över, och en stor grupp av dessa är patienter i 

behov av palliativ vård, inte minst i Afrika där dödliga sjukdomar som HIV och cancer ökar 

drastiskt. Forskare har under senare år studerat det palliativa behovet i Afrika, samtidigt 
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driver WHO projektet ”A community health approach to palliative care for HIV and cancer 

patients in Africa”, med målet att öka livskvaliteten och integrera palliativ vård i hälso- och 

sjukvården. I och med det ökade intresset världen över har den palliativa vården erkänts som 

en grundläggande mänsklig rättighet, men trots det är den palliativa vården fortfarande 

oetablerad i stora delar av Afrika på grund av bland annat brist på material och kunskap, 

vilket leder till att patienter inte får den vård de har rätt till. 

 Inom den palliativa vården bär sjuksköterskan ett stort ansvar och har den närmsta 

kontakten med patienter och närstående, därför är deras upplevelser viktiga att dokumentera 

för att förbättringar och förändringar snabbare ska kunna genomföras.  

 

4 Syfte 

Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av palliativ vård i Tanzania, Afrika.  

 

5 Teoretisk referensram 

Travelbee betonar i sin omvårdnadsteori vikten av patienters upplevelser och erfarenheter av 

vårdandet. För att förstå vad omvårdnad är och bör innehålla måste vi förstå vad som händer 

mellan sjuksköterskan och patienten. Viktiga begrepp inom teorin är människan som individ, 

lidande, mening, mänskliga relationer och kommunikation (Travelbee, 1971, s.119-130). Den 

enskilda individen står i centrum i Travelbees teori och upplevelsen är dennes egen, något 

som sjuksköterskan måste förstå och respektera för att kunna förmedla god vård utifrån 

patientens behov. Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa patienten att finna mening i dennes 

lidande och sjukdom genom att skapa en förtroendefull relation med patienten i fokus. 

Sjuksköterskan kan inte förstå patientens upplevelser utan att få höra denne berätta själv, 

vilket betonar vikten av att skapa sig en egen relation till patienten. Travelbee menar att en 

mellanmänsklig relation uppstår då två parter reagerar på varandras mänsklighet, och där 

tydliga roller som sjuksköterska och patient är utsuddade. När förståelsen för båda parternas 

behov finns blir vårdandet humant och på bådas villkor. Den mellanmänskliga relationen är 

ett mål som uppnås efter att parterna gått igenom interaktionsfaserna; det första mötet, 

framväxten av identiteter, empati, sympati, ömsesidig förståelse och kontakt. I det första 

mötet är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om sina fördomar om patienten och de 

intryck hon får för att förmå sig att upptäcka individen bakom sjukdomen. Med tiden kommer 

denna interaktion leda till att personligheter och identiteter framkommer och ett band 

etableras dem emellan som bidrar till att fasta roller försvinner. Empati uppstår i relation med 
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en eller flera människor där parterna delar förståelse för den andres tankar och känslor, i detta 

skede blir de olika parterna personliga och närhet skapas vilket resulterar i att de kan förutse 

den andres handlingar i förväg när djupare förståelse finns. Sympati kan ses som en produkt 

av den empatiska processen där önskan om att få lindra lidande blir framträdande hos 

sjuksköterskan. Sympati ses som en äkta känsla och ett sätt att tänka och känna som kommer i 

uttryck genom vårdandet. Genom förmedlandet av sympati får patienten uppleva att 

sjuksköterskan bryr sig om dennes lidande och att de inte är själva sin situation (a.a.). I den 

mellanmänskliga relationens sista steg har en ömsesidig kontakt och förståelse mellan de båda 

parterna uppstått genom att båda utvecklats och stärkts i de föregående faserna. Travelbee 

menar att kommunikation är en förutsättning för att målet med omvårdanden ska kunna 

uppnås, för i kommunikationen delar vi tankar och känslor vilket skapar förståelse. 

Interaktionen äger i stor utsträckning rum via kommunikationen och är en målinriktad process 

som möjliggör för sjuksköterskan att etablera en mellanmänsklig relation till patienten. 

Kommunikationen kan ske verbalt men även ickeverbalt genom färdigheter sjuksköterskan 

lärt sig i sin utbildning (Travelbee, 1971, s. 96-106). 

 

6 Metod 

Studien genomfördes efter medgivande av handledare och studierektor på Ersta Sköndal 

Högskola. På plats i Tanzania valdes åtta sjuksköterskor ut för intervju, alla arbetandes på 

sjukhuset, där syftet var att ta del av sjuksköterskornas upplevelser av palliativ vård.  

 

6.1 Urval 

Efter mailkontakt med chefsjuksköterskan (nursing supervisor) på sjukhuset beslutades på 

förhand att tio sjuksköterskor skulle intervjuas. Kraven var att sjuksköterskorna skulle arbeta 

på avdelningar där patienter i livets slut vårdades, då sjukhuset inte hade en specifik palliativ 

avdelning. Chefsjuksköterskans val av sjuksköterskor grundade sig i att de hade tillräckligt 

goda språkkunskaper i engelska och att alla hade erfarenhet av att vårda patienter i livets slut. 

Väl på plats valdes åtta av de tio sjuksköterskorna ut för att delta i studien, de andra två valdes 

bort på grund av kommunikationssvårigheter. De åtta sjuksköterskorna gav alla muntligt 

samtycke till intervjuerna. Efter att intervjuerna påbörjats valde en av sjuksköterskorna att 

hoppa av, detta av okänd orsak, men ersattes av en annan sjuksköterska. Bland de deltagande 

sjuksköterskorna var sju kvinnor och en man.  
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6.2 Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer gjordes med syfte att uppmuntra sjuksköterskan att prata fritt 

kring frågorna i intervjuguiden, se bilaga 2, (Polit & Beck, 2010, s.339-343). Alla deltagande 

sjuksköterskor fick innan intervjuerna en skriftlig beskrivning på studiens syfte, se bilaga 1, 

och i början av intervjuerna förklarades syftet återigen samtidigt som de informerades om 

ljudinspelningen samt att de var anonyma och hade rätt att avbryta. Utöver sjuksköterskorna 

närvarade båda studiens författare under alla intervjuer och turades om att vara intervjuare 

samtidigt som den andra skötte teknik, antecknade och ställde eventuella följdfrågor. 

Intervjuguiden, som var utformad på förhand tillsammans med handledare, användes som 

mall under intervjuerna, den följdes inte punktligt men de flesta frågor berördes. Intervjuerna 

började med några bredare frågor för att uppmuntra sjuksköterskorna till att vilja berätta, 

vidare fortsatte intervjuerna med djupare frågor som berörde studiens specifika syfte (Kvale 

& Brinkmann, 2009, s.144).  

 Varje intervju hölls med en sjuksköterska i taget och varje dag genomfördes två intervjuer. 

Intervjuerna varierade i längd, 26-42 minuter, och innehöll tillsammans 13658 ord, se bilaga 

3. Samtliga intervjuer spelades in i två inspelningar, en med hjälp av diktafon och en via 

iphone. Varje dag transkriberades dagens intervjuer, detta gjordes direkt efter att intervjuerna 

avslutats.  

 

6.3 Analysmetod 

Materialet analyserades med kvalitativ analysmetod, mer bestämt en kvalitativ 

innehållsanalys. Syftet med metoden är att analysera det berättande materialet och förstå 

innehållet utifrån personens egna perspektiv (Dahlborg-Lyckhage, 2012; Kvale & Brinkman, 

2009, s.39-40). En innehållsanalys syftar till att finna teman och mönster i materialet och 

metoden passar vid studier som utgörs av berättande data, exempelvis intervjuer (Polit & 

Beck, 2010, s.463-471).  

 Analysen började med transkribering där författarna transkriberade varsin intervju och 

efter att materialet var nedskrivet byttes intervjuerna emellan och gicks igenom av motsatt 

författare med ljudinspelningen som grund, detta för att säkerställa att information inte gått 

förlorad. Efter att båda intervjuerna gåtts igenom spelades ljudinspelningen återigen upp med 

båda författarna lyssnandes och eventuella sista justeringar gjordes. Intervjuerna 

transkriberades nästintill bokstavligt, dock har ord och företeelser som ”mm”, ”eh”, pauser, 

emotionella uttryck och det ickeverbala språket som gester och miner inte registrerats. Efter 
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transkriberingen lästes intervjuerna om och om igen för att få djupare förståelse och för att 

kunna bryta ner intervjuerna i mindre delar. Ur texten lyftes meningar ut som svarade upp mot 

syftet, efter det delades meningarna in i mindre kategorier. Meningarna delades in i nya 

grupper flera gånger om för att se hur, och om de kunde fungera i olika kategorier. 

Meningarna, som kunde vara både kortare meningar eller längre stycken, utgjorde 

subkategorier som sedan tillsammans med andra subkategorier bildade ett större tema 

(Dahlborg-Lyckhage, 2012; Polit & Beck, 2012, s.463-471).  

 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

Tre dagar innan intervjustart delades information ut, i pappersform via chefssjuksköterskan, 

som innehöll bakgrund till studien och studiens syfte till alla de deltagande sjuksköterskorna, 

se bilaga 1. Innan intervjuerna startade hölls en provintervju med chefsjuksköterskan som fick 

möjlighet att ge synpunkter så eventuella språkliga missförstånd inte skulle uppstå. Tillgång 

till rummet som var planerat för intervjuerna gavs dagen innan den första intervjun. Rummet 

var beläget mitt i sjukhusområdet och var lyhört, så med oron över att sjuksköterskorna skulle 

känna sig hämmade byttes rummet mot ett annat beläget i utkanten av sjukhusområdet.  

 Innan varje intervjustart delgavs sjuksköterskorna informationen om studiens syfte igen 

och de att de när som helst under intervjuns gång kunde avbryta utan några konsekvenser. De 

informerades även om att deras namn och plats för inspelningen skulle behandlas 

konfidentiellt. När materialet transkriberades uppstod viss problematik då vårt boendehus ofta 

var fullt av folk, så som hushållerska, andra som lånade köket eller övriga gäster. Huset låg 

inom sjukhusområdet och de flesta, främst sjukhuspersonal, ville gärna dela stor del av tiden 

med oss och vi var därför sällan ensamma. I byn kände alla varandra vilket försvårade 

transkriberingsprocessen, att försöka spela upp och transkribera intervjuerna medan folk 

befann sig i huset gjorde uppgiften att behandla materialet konfidentiellt svårt, då chansen var 

stor att någon skulle känna igen rösten i det inspelade materialet.  
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Tabell 1. Nedan följer ett exempel på hur kategoriseringen gick till: 

Meningsbärande enheter Subkategorier Kategorier 

“I Think, if we would have all the material and supply it 

would go smoothly, but there is a challenge in our hospital 

about supply and materials”. 

“The situation in needed of more education and training”. 

“We need these stuff, we have a shortage of staff and we 

need more more people with that knowledge and then it 

would be easier for us”. 

 

 

 
Konsekvenser i vården till följd av 

brist på resurser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Utmaningar som 

sjuksköterskan möter i 

den palliativa vården 

 

 

 

 

“But if God’s intuition is for him to die then he are going to 

die”. 

“In my own feelings, the best thing to do is to call the 

pastor, so that they can talk about the spiritual, because this 

body is no longer reversible, so they can talk about the soul 

that is going somewhere”. 

“What you tell them is different from what they believe”. 

 

 

 
Trons inverkan på vården 

 

 

 

“I feel very painful. But I am supposed to encourage them 

and the relatives. So we try to be stronger then them in 

order to help them to manage the situation”. 

“But you have to be prepare to be aware”. 

“Yes, my concerns are my opportunists to give my patients 

what they need”. 

 

Sjuksköterskans krav på sig själv 

och hur de påverkas av dessa 

 

7 Resultat  

Resultatet presenteras i två huvudkategorier: Sjuksköterskans vård och Utmaningar som 

sjuksköterskan möter i den palliativa vården och är indelade i två respektive tre subkategorier.  

 

7.1 Sjuksköterskans vård 

Sjuksköterskorna beskriver vårdandet och hur vårdandet påverkar patienten. I denna kategori 

presenteras två subkategorier: 

 Sjuksköterskans relationer till och inverkan på patienten 

 Sjuksköterskans erfarenheter av patientens behov 

 

7.1.1 Sjuksköterskans relationer till och inverkan på patienten.  

Många sjuksköterskor betonar vikten att dela med sig av sina erfarenheter till kollegor i syftet 

att förbättras som sjuksköterskor och hjälpa patienten. Flera pratar om att det är bra att prata 

med personal på sjukhuset för att få support, dela idéer och lära av varandra för att utvecklas. 

I mötet med annan personal är det några som tar upp hur viktigt det är med tillit till varandra 
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och att förtroende måste finnas för att de ska kunna prata öppet, ”talk from our heart”. En 

sjuksköterska anser att det är viktigt att säga vad man känner och inte hålla det inom sig, för 

annars kommer det att påverka dem negativt. En annan sjuksköterska menar att de bör hålla 

känslorna för sig själva och inte diskutera med varandra för att det lätt vid tveksamheter 

skapas diskussion i gruppen kring sjuksköterskans insats istället för att de stöttar varandra. 

Flera sjuksköterskor beskriver god relation och kommunikation till patienter och deras 

närstående som en viktig del i vad de uppfattar som god vård. När en nära relation till 

närstående finns menar flera sjuksköterskor att vårdandet kan bli nära och personligt. En talar 

också om att det är viktigt att veta patientens historia för att förstå behoven och en 

sjuksköterska menar att om patienten kan prata så måste man lyssna på vad de vill säga så att 

de kan få vad de vill. Några nämner att det är viktigt hur de pratar med patienterna, en berättar 

att om de pratar på ett normalt sätt så kommer patienten att berätta allt som sjuksköterskorna 

behöver veta för att ge en tillfredställande vård, men om de pratar ”som en sjuksköterska” så 

kan patienten utesluta viktig information. Några sjuksköterskor pratar om hur viktigt det är att 

berätta sanningen för patienten, även om det inte finns någon väg ut är det ingen idé att dölja 

den. En sjuksköterska poängterar att om de berättar sanningen så kan patienten fråga om 

medicin när de behöver. Flera sjuksköterskor pratar om kommunikationen som viktig för att 

kunna tillgodose patientens behov och beskriver hur samtal med patienten skapar möjligheten 

att assistera patienten på ett riktigt sätt. De talar om hur viktigt det är att ge support och hjälpa 

patienten med deras behov, allt ifrån att de får hjälp med att ringa närstående till att få hjälp 

med matning. En sjuksköterska beskriver hur viktigt det är att visa för patienten att de vill 

hjälpa till, så att patienten kan lita på dem, för då kan patienten öppna sig och berätta om sina 

tankar. Även om patienten inte är medveten så menar en sjuksköterska att de måste fortsätta 

prata med patienten, en annan förtydligar genom att förklara att en patient i dåligt skick ändå 

kan förstå och att man därför alltid ska fortsätta prata och beskriva vad man gör. Oavsett om 

patienten inte verbalt kan uttrycka sina behov så kan sjuksköterskorna lära sig vad han eller 

hon vill ha genom att vara nära:”If you are close to the patient you can learn to understand 

them even if they dont’t speak more then one word. You can get them what they want, like a 

banana, for us as nurses it’s very important”.  

 I kommunikationen med närstående menar några sjuksköterskor att det är viktigt att berätta 

allt de gör med patienten så de närstående inte kan klaga i efterhand, istället ska 

sjuksköterskorna ge all information så närstående kan ställa frågor och känna sig delaktiga. 

Några sjuksköterskor berättar att det känns bra när de kommunicerar med närstående om 
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situationen: ”When it’s good communication, the information we have given is all the 

information we have and the care for the patient will be better”. Flera sjuksköterskor berättar 

att de har kommit till insikt att det är bättre att berätta sanningen även för närstående så de 

tillsammans kan göra den sista tiden för patienten så bra som möjligt. Flera uttrycker specifikt 

att det är extra viktigt för närstående att få veta allt om patientens tillstånd för att reducera 

stigmatisering och för att de ska bli medvetna om situationen. En sjuksköterska menar att 

kommunikationen med närstående är betydande för att deras oro inte ska påverka patienten. 

Några uttrycker en oro kring att närstående ska klaga på hur sjuksköterskan vårdar patienten 

och undra vad denne gjort, en annan menar att det beror på vilken typ av närstående de 

handskas med men att vissa blir väldigt arga och kan anklaga sjuksköterskan, ”ah, that nurse 

is giving the drug that is causing death”. Några sjuksköterskor uttrycker oro över att 

närstående ska gå till rätten. En sjuksköterska förklarar att det känns bra att ha de närstående i 

vården, så att de är tillsammans i arbetet och att de tillsammans kan förbereda för vad som 

kommer i och med döden. En beskriver god information och god kontakt som nödvändiga 

förutsättningar för ett gott samarbete. De närståendes delaktighet är till fördel så de närstående 

kan lära sig hur de ska ta hand om patienten och även se för sig själva vilket tillstånd 

patienten befinner sig i så att de kan förbereda sig, anser några sjuksköterskor. En 

sjuksköterska menar att patienter som har de närstående nära i livets slutskede och som inte 

lider av allvarlig smärta, de kan dö i frid, andra nämner dock problem kopplat till att ha 

närstående närvarande i vårdandet och en berättar om en händelse där en närstående började 

slå personalen då patienten avled. 

 

7.1.2 Sjuksköterskans erfarenheter av patientens behov 

Flera sjuksköterskor betonar vikten av att förstå de specifika behov en patient har för att 

uppnå en god vård. Några sjuksköterskor sa att de vill använda all kunskap och alla förmågor 

som är möjligt för att ge vård till patienter och speciellt till patienter i livets slutskede. 

Övervägande för sjuksköterskorna var att de ansåg att smärtlindring var de viktigaste för 

döende patienter, de menade att ingen ska behöva dö i smärtor. En sjuksköterska menar att det 

är av betydelse att patienten äter ordentligt för att inte påskynda döden och flera andra talade 

om hur viktigt det är att byta kläder på dem, tvätta dem och ändra position i sängen så att de 

inte får liggsår under vårdtiden. De anser att god vård är att använda sin kunskap och känsla 

för att kunna ge patienterna en bra sista tid i livet, där alla behov är tillfredsställa.  
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7.2 Utmaningar som sjuksköterskan möter i den palliativa vården. 

Gemensamt för sjuksköterskorna var att de alla uttryckte utmaningar i vården, både deras 

personliga tillsammans med utmaningar som orsakas av samhället och kulturen. Under denna 

kategori presenteras tre subkategorier: 

 Konsekvenser till följd av brist på resurser 

 Trons inverkan på vården 

 Sjuksköterskans krav på sig själv och hur de påverkas av dessa 

 

7.2.1  Konsekvenser till följd av brist på resurser  

De flesta sjuksköterskor uttrycker upplevelser av brist på kunskap och utbildning. Många talar 

också om bristen på personal och andra om den mer specifika bristen på utbildad personal. De 

menar att de inte vet hur de ska vårda patienter i dessa situationer, en sjuksköterska tar upp 

viss problematik kring den okunskapen, att vårdpersonal kan tro att lidande är normalt i livets 

slut och att man låter patienten dö med ett lidande istället för att lindra lidandet. Flera 

poängterar även de närståendes eller ”the communitys” okunskap, några nämner hur 

uppfattningar kan leda till förställningar om att de inte behöver vårda mer eftersom patienten 

”ändå ska dö”. En sjuksköterska berättar hur närstående kan ta patienten till sjukhuset för att 

själva bli fria från skuld då de har insett att patienten kommer dö.  

 En sjuksköterska berättar att ”de” (they), vårdpersonalen, inte vet vad en patient i livets 

slut behöver, att de inte förstår att patienten behöver specialiserad vård. Några sjuksköterskor 

poängterade behovet av utbildning och träning för vårdpersonal, mer specifik kunskap om den 

palliativa vården. De flesta talade om utmaningar kopplade till brist på material och 

utrustning, en sjuksköterska menar att vårdandet, med rätta tillgångar, skulle gå smidigare 

men att sjukhuset inte har de tillgångarna. De flesta uttrycker också att läkemedelsbehovet är 

stort och flera talade specifikt om problem kring medicinering, trots att det inte går att bota en 

palliativ patient så kan de lindra lidandet och minska på stressen och smärtan med medicin. 

 Några sjuksköterskor berättar om hur de försöker och vill göra sitt bästa trots hinder, och 

en säger att det är en svår situation för de vill inte misslyckas på grund av brist på utrustning 

medan en annan säger att de faktiskt inte lyckas göra allt, på grund av bland annat 

personalbristen, de säger att med utbildning och personal skulle det bli lättare. Några andra 

sjuksköterskor nämner behovet av att myndigheterna utvecklar policys när det gäller hur man 

bör vårda palliativa patienter, de berättar att sådana policys behövs men att de saknas för 
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tillfället. Andra uttrycker svårigheter i att annonsera information till samhället och till 

närstående om hur de ska vårda patienten, de menar att de krävs både tid och pengar. 

 

7.2.2 Trons inverkan på vården   

En återkommande oro hos flera sjuksköterskor är närståendes tro, hur den påverkar patienten 

och vården. En sjuksköterska uttrycker oro över att de närstående ska ge något som dödar 

patienten. Några berättar om problem med ”local herbs” och ”local medicine” som 

närstående ger till patienten, en beskriver att närstående inte förstår sig på eller litar på den 

västerländska medicinen och att vårdpersonalen försöker förklara för dem hur tillståndet för 

patienten är och hur viktigt det är för dem att lita på den västerländska medicinen och inte 

deras egna (local). Några sjuksköterskor säger att informationen inte når fram till de 

närstående, ”What you tell them it is different from what they believe” berättar en 

sjuksköterska. En del sjuksköterskor berättar om svårigheter med att närstående tror på vård 

och behandling utifrån deras tro, en nämner att de tror på ”witchcraft”, och att ändra deras 

sätt att tänka är svårt. En sjuksköterska beskriver vissa närstående som skyller på den 

västerländska medicinen när patienten dör, en annan berättar att närstående kan fråga sig 

varför Gud gjorde detta och varför Gud straffar dem och sjuksköterskorna får då förklarar för 

dem att de kan hända alla. 

 Flera sjuksköterskor pratar om att böner används i vården, antingen att de själva ber 

tillsammans med patienten eller att de hämtar en pastor som ber för patienten. En 

sjuksköterska berättar att om patienten ber till Gud så kommer de hitta ett sätt att möta 

situationen. Några sjuksköterskor berättar att det känns jobbigt om patienten dör men säger att 

om det är Guds vilja så är det; ”I feel sorrow, then I will try to help in order to support until 

God is deciding to take him” och ”But if God ś intuition is for him to die then he are going to 

die”. 

 Några sjuksköterskor pratar om livet efter döden, att det är något som patienten måste reda 

ut och en sjuksköterska menar att de kan ringa pastorn för att hjälpa patienten. En 

sjuksköterska berättar om hur de vid utmaningar och svårigheter känner tryggheten i att ”Gud 

vet”, och ytterligare en sjuksköterska förklarar att de känner sig trygga i det spirituella stödet. 

Många sjuksköterskor tog upp spirituella behov som viktiga för vad de ansåg vara en god 

vård, att det är viktigt att prata med patienten om deras spirituella behov så att de kan ringa 

pastorn och så att patienten och närstående kan få hjälp att förberedda sig på vad som komma 

skall. Flera sjuksköterskor uttrycker hur viktigt de tycker det är för patienten att prata med en 



 

 

 
 

 

 

15 (59) 

pastor så att de tillsammans kan prata om själen och vart den tar vägen. Två sjuksköterskor 

berättar att när de möter en patient med en annan tro än sin egen så försöker de hitta någon 

annan som kan prata med patienten; ”according to the religious”. En annan sjuksköterska, 

som är evangelist berättar att om medicinerna inte hjälper kan de se efter ”en annan väg” och 

be till Gud om patienten önskar, men om de inte har samma tro får de pröva ytterligare en 

annan väg. För att hantera svåra situationer som de möter i vården beskriver en sjuksköterska 

att de går i kyrkan för att be om förlåtelse och få hjälp då jobbet kan vara svårt.  

 

7.2.3 Sjuksköterskans krav på sig själv och hur de påverkas av dessa 

Flera sjuksköterskor pratar om hur viktigt det är att ha goda kunskaper och att vara förberedd 

på vad som kan hända i vården med palliativa patienter. En menar att man måste vara mentalt 

förberedd på att de här patienterna inte kommer att leva så länge, några säger att de måste 

vara förberedda ifall exempelvis en närstående börjar gråta. En sjuksköterska beskriver att de 

måste vara kompetenta, ge mod och uppmuntran till patienten och dennes närstående, att de 

måste vara förberedda både fysiskt och psykiskt på att de kommer möta patienter som kan 

påverka dem psykologiskt och då måste de vara redo att ändå kunna hjälpa patienterna. En 

annan anledning till förberedelsen är att de själva ska slippa känna sig ”dåliga”, en annan 

sjuksköterska menar att om de inte känner sig ”dåliga” har de blivit bättre sjuksköterskor. 

 Flera belyser vikten av att inte gråta inför patienterna, att inte visa känslor även om det 

känns jobbigt för sjuksköterskan. Flera sjuksköterskor menar att det gör ont men att de 

förväntas stötta patienterna och närstående så de måste försöka vara starka. En sjuksköterska 

beskriver hur svårt det kan vara att vårda dessa patienter men att de måste göra det för att det 

är deras jobb och det kan stärka dem som sjuksköterskor. ”But I am a nurse, what can I do”, 

säger en sjuksköterska och förklarar att de måste göra allt de kan för patienten.  

 De flesta sjuksköterskorna tar upp betydelsen av att utvärdera sig själva för att kunna 

utvecklas och bli en bättre sjuksköterska. Flera berättar hur de brukar utvärdera sig själva om 

vad som var bra och vad som var dåligt och tänka igenom om de glömde något i vårdandet, 

för att kunna utvecklas för patienternas skull. En sjuksköterska pratar om att de måste försöka 

bli bättre för varje gång i relationen med närstående, som måste vara god för att kunna ge god 

vård. De flesta sjuksköterskor ansåg att all vårdpersonal behöver mer utbildning inom denna 

vårdform, för även om patienterna inte kan botas så måste alla veta hur de ska assistera 

patienterna till att känna sig bra (feel good). En berättar att även de sjuksköterskorna med 

utbildning behöver mer kunskap. En del av sjuksköterskorna säger att de ofta tänker på om 
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det fanns något de hade kunnat göra annorlunda och en sjuksköterska berättar att om de 

kommer på något så söker de svar på sina frågor i vårdböcker (nursingbook).  

 Flera sjuksköterskor beskriver svårigheterna i att möta patienter i livets slutskede och hur 

det känslomässigt påverkar sjuksköterskan. Några beskriver känslan över att inte kunna hjälpa 

alla, att det påverkar sjuksköterskan psykiskt. En annan menar att alla inom hälso- och 

sjukvården blir påverkade av jobbet, på ett eller annat sätt, eftersom vi alla är människor och 

har känslor. Flertalet sjuksköterskor berättar hur de känner sorg och smärta för patienterna 

medan en sjuksköterska säger att det alltid finns något att göra för patienten, att denne är en 

människa trots att döden väntar och att så länge patienten andas finns det något att göra för 

dem. ”Initialt brukade det kännas jobbigt, men eftersom jag har mött så många så har jag 

blivit van, van med dem som ska dö” beskriver en sjuksköterska om hur det känns att vårda 

patienter i livets slutskede. Några sjuksköterskor berättar om hur deras oro är störst för dem 

som blir kvar (remains/left behind), oron för de som dör är inte den stora, en uttrycker det 

som bra för patienten att dö då patienten lidit tillräckligt länge, några beskriver dock att när 

det gäller unga människor som dör, då gör det extra ont. Några sjuksköterskor beskriver oron 

som uppkommer när de inte kan ge patienterna vad de behöver, att det inte känns bra när de 

inte kan möta patientens behov, exempelvis att förse patienten med de mediciner som behövs. 

Flera tar upp hur jobbigt det kan kännas att inte få visa sin sorg och en beskriver att när 

arbetsdagen är slut så känner sig sjuksköterskan ofta ledsen.  

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Uppsatsen består av en empirisk studie med syftet att undersöka sjuksköterskor i Tanzania, 

deras upplevelse av palliativ vård. En kvalitativ metod användes med anledning av intresset 

att undersöka intervjupersonernas egna upplevelser och den semistrukturerade intervjuformen 

är passande vid kvalitativa studier med liknande syften och önskar att uppmuntra 

intervjupersonen att pratar fritt (Kvale & Brinkmann, 2009, s.17, s.43; Polit & Beck, 2010, 

s.341). Varje intervju skedde med en sjuksköterska i taget, detta med anledning till syftet; att 

undersöka deras upplevelser. För att få ut så mycket som möjligt av varje sjuksköterska och 

för att låta deras upplevelser bevaras som deras egna kändes det lämpligt att intervjua varje 

sjuksköterska en och en, detta med önskan om att de också skulle öppna sig mer.  

 Vid varje intervju användes en diktafon och en Iphone för inspelning. Inspelning, vilket 

oftast rekommenderas vid kvalitativa intervjuer, var att föredra framför att anteckna under 
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intervjuerna med tron om att mycket av intervjuerna skulle gå förlorat om de inte spelades in, 

likaså möjligheten att lyssna på intervjuerna i efterhand (Dalen, 2008, s.33-34).  

 Att intervjua personer över kulturella gränser och landsgränser kan skapa viss problematik, 

exempel om intervjuaren inte är förberedd och påläst om ämnet och kulturen, men likaså kan 

språket ställa till med stora problem. Beslutet om kvalitativa intervjuer togs med 

informationen om att sjuksköterskor talade god engelska, vilket visade sig vara aningen 

missvisande. Intervjupersonerna talade engelska men med stora och varierande begränsningar, 

vilket skapade problematik under intervjuerna. Vissa frågor upplevs som att de kan ha 

misstolkats på grund av språkliga brister. Frågan kan ställas om en tolk skulle vart lämpligt. 

Tolken är till för att hjälpa med kommunikationen mellan intervjuaren och intervjupersonen 

och hade möjligen kunnat förhindra att språkliga missförstånd skett men risken kändes 

överhängande att intervjuerna med tolk inte skulle bli de samma. En tolk ska inte ta över 

någons roll men risken är att en tolk lägger sig i samtalet eller inte har tillräcklig med kunskap 

för att förstå ämnet, vilket kan leda till att tolken inte översätter intervjuarens ord och text på 

ett korrekt sätt (Dalen, 2008, s.34-35; Kvale & Brinkmann, 2009, s.160). Med tolk kändes 

risken stor att intervjupersonerna inte skulle känna sig trygga nog att prata fritt under 

intervjun, än mer i en by som denna där alla känner alla och tolken troligen skulle varit en 

vän, släkting eller annan bekant.  

 Valet att inte skicka intervjuguiden på förhand grundade sig i tanken att intervjuerna skulle 

bygga på varje intervjupersons egen upplevelse och att vi därför inte ville ge dem chansen att 

diskutera frågorna gemensamt med risk för att de skulle påverka varandra och att vi inte 

skulle få tillgång till varje persons egna perspektiv på frågorna. I efter hand kan vi fråga oss 

om eventuella språkliga missförstånd hade reducerats om vi skickat intervjuguiden i förhand, 

samtidigt fick vår kontaktperson på plats ta del av intervjuguiden och en provintervju 

genomfördes och i och med detta ansågs intervjuguiden fungera som utgångspunkt och vi kan 

därför enbart spekulera i frågan. Intervjuguiden var en fungerande mall för intervjuerna, dock 

hade kortare frågor föredragits i vissa fall. Frågan; ”How do you wish and prefer to care for a 

patient in the end of life, do you have the oppertunities to give care that way?”, blev en 

komplicerad fråga för många intervjupersoner och en förkortning eller specificering av frågan 

hade varit läglig, eller kanske att helt stryka frågan. Frågan kvarstod trots allt då vi ansåg den 

var viktig för undersökningens syfte, vilket möjligen kan grunda sig i vår ovana som 

intervjuare och oförståelse för hur vårt agerande var avgörande för intervjuns resultat. En 

annan del, bortsett intervjuguiden, som påverkar resultatet är hur pass vi lyckades lyssna och 
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ta in intervjupersonens berättelse (Kvale & Brinkmann, 2009, s.150-152). Om att lyssna och 

invänta pauser diskuterades innan, men i efterhand är känslan att pauserna möjligen skulle ha 

fått verka än längre, då de ofta är pauserna som ger intervjupersonerna en möjlighet till 

reflektion. Istället kan ovana intervjuare lätt vilja föra en intervju framåt, att situationen 

möjligen upplevs som oproduktiv och intervjun inte går framåt och istället ställs en ny fråga 

(Dalen, 2008, s.39-40). 

 Under alla intervjuer var båda författarna närvarande, turen skiftade dock mellan att en 

ledde intervjun och den andra höll koll på tekniken och ställde eventuella följdfrågor. Att vi 

delade på uppgiften att leda intervjun kan ha minskat möjligheten för en av oss att samla mer 

erfarenhet och bli skickligare intervjuare, men istället valde vi att dela på uppgiften då ingen 

sedan tidigare hade färdigheter i intervjuteknik och vi ansåg att erfarenheten växte oavsett 

vilken roll vi intog (Kvale & Brinkmann, 2009, s.33).  

 Inspelning av intervjuerna ansågs som bäst passande för vårt syfte, men inspelningar kan 

även vara problematiska. I översättning från muntligt tal till skriven text försvinner 

interaktionen mellan intervjuperson och intervjuare, och tonfall och känsloyttringar faller bort 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s.193-204). ”Mm”, pauser och liknande uttryck togs bort då vi 

ansåg att känsloyttringar inte går att spegla på ett rättvist sätt i text och att den ickeverbala 

kommunikationen kan ha många olika betydelser i olika länder (Eide & Eide, 2009, s.99-100) 

Transkribering är även en mycket tidskrävande process och det kräver stort fokus av 

intervjuarna så att inga stora skillnader syns i utskrifterna. Transkriberingen utfördes av båda 

intervjuarna, dock ej tillsammans till en början, det kan även påverka att utskrifterna skiljer 

sig, men genom att båda korrekturläste utskrifterna minskade vi risken för stora skillnader 

(a.a). Annan problematik kring transkriberingen var situationen kring anonymiteten för 

intervjupersonerna. I och med att byn var liten var det alltid folk omkring och i vårt hus. 

Genom större delen av transkriberingen användes hörlurar för att undvika detta men när sista 

korrekturläsningen skulle ske med båda lyssnandes behövdes högtalare och vi blev då 

tvungna att avbryta uppspelningarna flertalet gånger på grund av människor i omgivningen, 

risken finns att människor hört delar av materialet. Tiden för transkriberingen var till stor 

nytta när vi skulle inleda analysen, vi hade då en djupare insikt i materialet (a.a).  

 Under en intervju blev vi störda av en kvinna som ville tala med oss, huruvida det 

påverkade intervjun är svårt att säga men hon kom in under en relativt lång paus vilket kan 

ses som något mindre störande än om hon klivit in mitt under intervjupersonens berättelse, 

dock får vi aldrig veta om det kan ha påverkat informanten. 
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8.2 Resultatdiskussion  

Resultatet diskuteras utifrån de fem subkategorier som tagits fram.  

 Under Sjuksköterskans relationer till och inverkan på patienten diskuterar många 

sjuksköterskor om teamarbetet som en viktig förutsättning för god vård. Arbetet inom 

palliativ vård påverkar de flesta inblandade på olika plan och vårdteamet kan fungera som en 

trygg punkt där vårdare kan uttrycka sina känslor. Teamet i den palliativa vården kan innefatta 

sjuksköterskor och andra vårdprofessioner men bör även inkludera närstående och patienten 

själv, och som många i studien berättar är det ofta närstående som vårdar patienten i livets 

slut. Den palliativa vården innefattar utöver det praktiska vårdandet även ett stort emotionellt 

engagemang vilket kan öka behovet av stöd från kollegor. Barnard, Hollingum och Hartfiel 

(2006) fann att teamarbetet ansågs som en unik del i den palliativa vården och pekar på 

betydelsen av det emotionella stöd som teamet ger varandra. I vår studie menar en 

sjuksköterska att det vore bättre att hålla känslorna för sig själv och inte diskutera känslor 

med risk för att bli ifrågasatt, något som Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva och Berggren 

(2010) menar gynnar förhållningssättet till döende patienter och deras närstående. Att hålla 

känslor inom sig kan skapa en distans mellan vårdare och vårdtagare, och vården kan bli 

lidande. Barnard et al. (2006) beskriver en god död som när alla medlemmarna i ett team 

arbetar tillsammans. Sjuksköterskorna måste våga lita på kollegor och se fördelarna med att 

reflektera över situationer tillsammans, detta är inte bara viktigt för sjuksköterskorna själva 

utan höjer även vårdkvaliteten för patienten.  

 Det framgick att god vård var relaterad till en god relation, såväl mellan sjuksköterskor 

som närstående och patienter. En god relation bygger oftast på en god kommunikation som 

skapar förutsättningar för sjuksköterskor att förstå patientens behov och samarbeta med 

närstående. En god sådan är centralt i palliativ vård och kan skapa lättnad, både emotionellt 

och psykologiskt för patienter, och är en egenskap som anses uppskattad bland 

sjuksköterskor, vilket påpekas i vår studie i likhet med Wessel & Rutledges (2005) som även 

betonar bristen av utbildning i kommunikationsfärdigheter inom palliativ vård. Travelbee 

(1971) trycker på betydelsen av att kunna kommunicera verbalt och ickeverbalt efter 

patientens behov och att dessa färdigheter ska ingå i utbildningen. Betydelse ligger även i hur 

du kommunicera med patienter, en sjuksköterska talar om att du som sjuksköterska får ut mer 

information om du bemöter patienter på ett personligt plan, vilket också ökar patientens 

förtroende för sköterskan. Om du klär av dig den professionella rollen kan du komma 

patienten närmare och en nära relation bidrar till en personligare och öppnare vårdrelation. 
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För att förstå patientens alla behov krävs det att gå utanför sin sjuksköterskeroll, att våga 

öppna sig själv inför patienten, att som sjuksköterska möta patienter på ett humant plan 

öppnar upp för en relation som bygger på empati och sympati, som kan jämföras med ett av 

Travelbees (1971) begrepp; mellanmänskliga relationer. Likt Travelbees teori anser vi att 

sjuksköterskor inom palliativ vård bör i mötet med patienter våga vara personliga och 

reflektera över sina fördomar för att mötet ska bli individanpassat. I studien tar flera upp vad 

god relation bygger på men går inte in på varför vi eftersträvar denna relation mer än vad 

några nämner; för att förstå patientens behov. Att förstå patienten är grundläggande för att 

kunna tillgodose behoven, men det bör även anses viktigt att förstå patientens specifika 

önskningar. Upplevelsen är att de talar om behoven som mer generella behov och inte 

individanpassade önskningar.  

 En stor del av en relation bygger på god kommunikation, en del för att kunna förstå 

patientens behov, en del för att kunna inkludera närstående och för ett fungerande samarbete 

sjuksköterskor emellan. Sjuksköterskorna trycker på vikten av att berätta sanningen både för 

patienten så väl som för de närstående. Här skiljer sig resultatet i vår studie i förhållande till 

vad andra studier (Harding & Higginson, 2005; Onyeka, 2011; Selman et al., 2011) antyder, 

nämligen att vårdgivare i utvecklingsländer oftare försöker skydda patienten från sanningen 

om situationen, istället går detta i likhet med de utvecklade ländernas kärna för den palliativa 

vården, patientens delaktighet och autonomi. Hur sjuksköterskornas erfarenhet om att berätta 

sanningen hänger ihop med viljan att göra patienten delaktig eller inte är dock oklart. Att 

berätta sanningen skapar känsla av delaktighet och sammanhang för patienten, och det bidrar 

till att patienten kan förbereda sig mentalt och önskningar kan tillfredsställas i livets slut, 

likaså reflekterar de över hur sanningen kan göra att närstående blir delaktiga i vården. 

Däremot hur man delger sådan information för människor som befinner sig i svåra situationer 

är komplext och kan orsaka lidande, därför bör även deras tankar gå till hur man berättar 

sanningen. Det var ingenting som någon reflekterade över, istället framställdes det som en 

enkel och oproblematisk handling. Angående närståendes delaktighet i vården finns det 

delade meningar om, en del ansåg att sanningen skulle berättas för att öka de närståendes 

engagemang medan andra uttrycker sig på ett sätt som får det att låta som att de vill berätta 

för att inte kunna bli anklagade för otillräcklig vård. Frågan är om de reflekterat själva över 

varför de berättar sanningen för närstående? Som en del tog upp så kan det gynna patientens 

vård och reducera stigmatisering men samtidigt uttrycker sig flera sjuksköterskor som om de 

oroar sig för att bli skuldbelagda och därför berättar för att rentvå sig från eventuella 
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misstankar. Det framkommer även oro över att närstående kan ta situationen till rätten, vilket 

de försöker skydda sig från genom att alltid se till att göra ”sitt bästa”. Oenighet i vårdandet är 

inte ovanligt men att närstående skulle drar det så långt som till en rättslig process känns 

främmande i liknande situationer. Att föra dialog och arbeta för en god relation med de 

närstående är ofta ett positivt förebyggande för att undvika klagomål men samtidigt är det ett 

dilemma, precis som Karlsson et al. (2010) tar upp, när sjuksköterskan ska försöka tillgodose 

både patientens och närståendes önskningar samtidigt som de ska följa vårddirektiv.  

 

I subkategorin; Sjuksköterskans erfarenheter av patientens behov ligger stort fokus på basala 

åtgärder och praktiskt handlande, saker som självklart är betydande i livets slutskede men som 

till viss mån blir mindre viktiga i senare stadiet av palliativ vård. Att även den döende 

patienten har behov är självklart men dessa behov förändras. Arbetet för en bra sista tid 

innefattar handlingar som klädbyten, tvättning och lägesändringar, alla dessa saker görs för att 

minska risken för lidande, eller åtminstone onödigt lidande, men när några sjuksköterskor 

talar om att patienten behöver träna och äta känns det utanför ramarna för den palliativa 

vården. Nutrition ska självklart inte bortprioriteras men när det närmar sig slutet är det 

sekundärt för många patienter som inte kan ta åt sig näring på samma sätt och att det istället 

kan orsaka ett lidande, fokus bör istället ligga på andra behov. ”So you can assist them with 

food so the nutritionstatus is good, so we not speeding up the time for death”, säger en 

sjuksköterska, vilket väcker funderingar över deras syn på palliativ vård. Denna syn bygger 

troligtvis på deras brist på kunskap i ämnet och uttryck som sådana blir ett sätt för dem att 

visa att de vill gott och göra sitt bästa. En av informanterna nämner specifikt att de inte 

arbetar för att bota utan för att lindra symtomen, vilket visar på insikt i den palliativa vårdens 

tankesätt, men de andra diskuterar främst hur de ska tillfredsställa patientens behov, vilket 

förmodligen är i gott syfte men frågan är vilka behov de talar om. Syftar de till behov som 

träning och nutrition ifrågasätter vi kunskapen om det sena steget inom palliativ vård och 

vilka behov som då dominerar. Att samtala med patienten om hur denne mår i slutet verkar 

inte heller förekomma, en av anledningarna kan vara att patienten inte vill eller kan samtala 

med sjuksköterskan, men det är inte vår uppfattning till varför dessa samtal uteblir. En 

möjlighet är att sjuksköterskorna anser att livet efter döden är ett självklart faktum och att 

samtal med patienten därför är onödiga. Oavsett om patienten vill prata eller inte, eller om 

orsaken hänger ihop med sjuksköterskans tro på liv efter döden eller inte, är det viktigaste att 

sjuksköterskorna är medvetna om att situationen ser olika ut för varje patient och att de alltid 
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måste utgå ifrån patientens specifika behov för att uppnå en individanpassad vård (Travelbee, 

1971). Utbildningen är emellertid avgörande för att betona vikten av samtal med patienten, 

något sjuksköterskorna till stor sannolikhet inte tagit del av och kan vara ytterligare en orsak 

till varför samtal med patienten inte sker i den utsträckning som det bör. 

 Näst intill ingen nämner den palliativa vårdens uppgift att lindra lidandet hos patienten, 

men övervägande tar upp smärtlindring som en av de viktigaste åtgärderna vilket kan 

översättas till tanken om att minska lidandet. Det känns inte som innebörden har fått fäste 

men trots det reflekterar de över en av det viktigaste inslaget i denna vårdform, att lindra 

smärta. Orsakerna till detta kan vara många, att de inte har kunskapen kan vara en, men 

kanske är den mest betydande orsaken att resurserna inte räcker till, exempelvis att de inte har 

tillgång till morfin.  

 

Under; Konsekvenser i vården till följd av brist på resurser diskuteras hur bristen på 

utbildning och kunskap påverkar vårdandet och på så sätt vårdkvaliteten. Eftersom 

vårdformen i Afrika fortfarande befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium är det inte 

förvånande att kunskapen brister. Undersökningen bekräftar att behoven och önskan om ökad 

kunskap är stor. Deras uppfattning kring palliativ vård kan säkerligen skilja sig med hänsyn 

till att begreppet är relativt nytt för dem, trots det väcks nyfikenhet kring frågan vad 

okunskapen mer kan bero på. Okunskapen påverkar hur de vårdar patienten och medför att 

vårdpersonalen är ovetande om hur de ska lindra lidande och vad lidandet har för inverkan på 

patienten, visar det sig i undersökningen. Att inte lindra på grund av tanken ”patienten ska 

ändå dö” är befängt, en sådan kunskap bör ingå i vanligt sunt förnuft anser vi. Begreppet 

palliativ vård kan vara nytt för dem men de har trots allt vårdat patienter i livets slut tidigare, 

vilket alla bekräftat under intervjuerna. Frågan är om okunskapen även bygger på samhällets 

inställning till döden, eller kanske religionens påverkan? Finns det en ovilja hos personalen, 

eller är det så enkelt som att pengar inte räcker till för utbildning? De hänvisar till närstående 

som inte har tillräcklig kunskap för att vårda patienten, att närstående har föreställningar om 

att patienten ”ändå ska dö” och därmed slutar att vårda. Om närstående inte har kunskap, vem 

ska då ge dem kunskapen? Det bör vara vårdens ansvar att se till att information och kunskap 

sprids, ännu viktigare i samhällen där närstående ofta agerar vårdgivare.  

 En intressant aspekt är en sjuksköterskas uttalande om ”de andra”, och deras okunskap om 

vad patienter behöver i livets slut. I det här sammanhanget syftar ”de andra” till annan 

sjukvårdspersonal vilket skapar klyftor i vårdarbetet. Att uttala ”jag kan” är inte etiskt 
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försvarbart, att arbete inom vården är till stor del att arbeta i team där alla tillför en pusselbit 

och det bör vara allas ansvar att se till att vården är kompetent och inte enbart skydda sig 

själv. Det får inte tydligt påverka en patient vem vårdaren är, alla ska få lika vård. Bristen på 

utbildning resulterar i en vård som inte håller måttet. Wessel och Rutledge (2005) och 

Wallerstedt och Andershed (2007) tar upp behovet av utbildning inom palliativ vård, de enas 

också om att utbildning är något som kontinuerligt måste pågå under hela ens arbetsliv för att 

upprätthålla kompetens och för att säkra vården. Bortsett kunskapsbristen som 

sjuksköterskorna uttrycker upplever de även en stor utmaning i och med brist på material, 

något de menar inte ska få påverka kvaliteten på vården, men något det tyvärr gör. 

Sjuksköterskorna menar att de måste ha tillgång till läkemedel och instrument för att kunna ge 

en god vård till patienterna, något forskningen också visar, att med rätt resurser kan lidandet 

undvikas och en god palliativ vård uppnås (Sepulveda et al., 2003). Situationen i Afrika 

kräver en utveckling av palliativ vård så sjuksköterskorna får tillgång till kunskap och 

utbildning inom ämnet, vilket de själva också anser är avgörande för att en god vård ska 

förmedlas. Några sjuksköterskor nämner myndigheternas ansvar i frågan, att det inte finns 

några nationella riktlinjer för hur vården ska bedrivas, något som kan ligga till grund för en 

osäkerhet bland vårdpersonal men som också väcker känsla av att sjuksköterskorna gärna 

önskar att någon annan bär ansvaret. Den palliativa vården håller på att etablera sig i Afrika 

genom WHOs projekt och i det ingår att länder ska utveckla policys för den palliativa vården, 

vilket är en väg mot ett gemensamt förhållningssätt. Riktlinjer gör det lättare för 

sjuksköterskor men även utan nationella riktlinjer går det att skapa konsensus i grupper. 

Upplevelsen bland sjuksköterskorna är att de gärna inte vill bära ansvaret och väljer att se vad 

de saknar istället för att se möjligheter som de själva skulle kunna skapa, de ser hellre till vad 

andra inte gör eller pratar om att kunskapen inte finns istället för att själva söka den. En 

sjuksköterska berättar om hur kunskapstörsten leder till sökande i böcker, sökandet efter svar 

för utveckling, något som bör vara ett intresse hos flera för ett utvecklande så väl individuellt 

som för hela vården. Likaså bör varje sjukhus driva egna diskussioner för att tillsammans hitta 

gemensamma riktlinjer för hur de vill bedriva vården, detta bör göras på alla sjukhus istället 

för att sitta och vänta på nationella riktlinjer. Även med nationella riktlinjer och tydliga 

policys så behöver varje sjukhus hitta sätt, för dem, att bedriva vård. Samtidigt finns en 

positiv del i att sjuksköterskorna sätter krav på myndigheterna då den palliativa vården i lång 

utsträckning har ignorerats.  
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I subkategorin Trons inverkan på vården talar många sjuksköterskor om närstående i vården, 

vilka ofta får en större roll som vårdare i utvecklingsländer, och hur deras tro påverkar vården 

för patienten. Risken att närståendes agerande äventyrar patientens liv är det många som tar 

upp men ingen reflekterar över deras egen tros inverkan på vården, istället låter det som att 

deras synsätt är det rätta och att de anhörigas tro är fel, alternativt något som de inte alls tar 

hänsyn till. Men vilken tro är rätt om alla har en tro? Tas det hänsyn till patientens tro eller 

vårdar sjuksköterskorna utifrån vad de själva anser vara bäst, alltså deras tro? Tro är enligt oss 

en subjektiv upplevelse hos en enskild individ men känslan är att sjuksköterskorna anser att 

deras tro fungerar som objektiv sanning, de pekar ut de anhörigas tro som nästintill enbart 

problemfylld medan deras tro fungerar som mall för vårdandet. Några trycker på hur viktigt 

det är att närstående tror på den västerländska medicinen, vilket egentligen kanske inte 

handlar om att få dem att acceptera sjuksköterskans ”tron” utan mer ett sätt att göra dem 

medvetna om hur vården bedrivs, och att det inte grundar sig i någon trosuppfattning alls. 

Sjuksköterskorna talar knappt om deras tro i förhållande till vårdandet, upplevelsen är att det 

är en så pass integrerad del av vården att de aldrig ifrågasätter dess inverkan. 

Sjuksköterskorna refererar ofta till Guds vilja och patientens öde framställs som förutbestämt 

av Gud, vilket sjuksköterskan väljer att accepterar istället för att ifrågasätta hur ett sådant 

synsätt påverkar patientens vård. Kan sjuksköterskors tro resultera i ett passivt vårdande? Och 

om varje människa har ett förutbestämt öde, vad är då meningen med vården? Kanske är detta 

enbart ett problem ur västvärldens, eller den icketroendes ögon, eller så är det något som 

kräver sjuksköterskornas ökade medvetenhet om att varje människa har en egen livsåskådning 

och att den skiljer sig från individ till individ och att det ställer krav på sjuksköterskorna att 

vara medvetna om deras egen tro och hur den faktiskt kan påverka patienten och 

sjuksköterskans agerande. Livet efter döden används som ett tröstande av patienten, kanske 

till och med som något patienten bör uppleva som tacksamhet, men om döden enligt 

vårdpersonalen för med sig ett bättre liv men patienten ändå känner rädsla och oro, hur möter 

de då patientens känslor? Vi upplever inte att sjuksköterskorna reflekterar över sådana 

möjligheter, vilket de bör eftersom vården ska utgå från patientens behov. Det är något vi 

också reagerade över när sjuksköterskorna beskrev deras bemötande av patienter med någon 

annan tro, att de valde att finna någon annan som kunde hjälpa patienten. Sjuksköterskor 

uppmanas ofta att vara medvetna om sina egna fördomar och sig själv som privatperson, att 

finna någon med ”samma tro” till patienten kan ses som individanpassad vård, men 

upplevelsen av sjuksköterskornas sätt att uttrycka sig handlade det mer om att de inte kunde 
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möta patienten på grund av deras tro. Ett sådant agerande är inte att ha ett professionellt 

förhållningssätt, det grundar sig på sjuksköterskans privata åsikter. Frågan är hur en sådan 

situation påverkar patientens vård, vad händer exempelvis om de inte finns någon med samma 

tro som patienten, blir denne utan möjlighet till samtal och reflektion? Vården kan inte utgå 

ifrån sjuksköterskans livsåskådning utan måste alltid i första hand utgå ifrån patienten. 

 

I subkategorin; Sjuksköterskans krav på sig själv och hur de påverkas av dessa tar många 

sjuksköterskor upp betydelsen av att vara förberedd, så väl fysiskt som mentalt, för att kunna 

hjälpa patienten med dennes behov. Förberedelsen som sjuksköterskorna talar om ger antydan 

om att de separerar sig från sitt privatliv och går in i den professionella rollen som 

sjuksköterska. De nämner att de ska ge mod och uppmuntran till både patienten och 

närstående och att de inte får gråta eller visa om de upplever situationen jobbig. De beskriver 

rollen som sjuksköterska och att gå in i rollen förlikas med att avskriva sig sina känslor, något 

som går emot Travelbees (1971) teori om att du som sjuksköterska kan komma närmre 

patienten genom att kliva ur den professionella rollen. Tanken att som sjuksköterska inte visa 

för starka känslor för närstående och patienten låter rimligt, vilket de flesta verkar medvetna 

om och anser vara en del i att vara en bra sjuksköterska. En sjuksköterska uttrycker dock att 

om man som sjuksköterska inte längre tycker det känns jobbigt då har man utvecklats till det 

bättre, en annan har blivit van och upplever det inte lika jobbigt, men är det nödvändigtvis 

bättre att inte känna något? De säger att det är deras jobb och att de måste fullfölja deras 

uppgifter även om det är jobbigt. Att tycka att något är jobbigt eller svårt behöver i våra ögon 

inte betyda att det skulle göras bättre om dessa känslor inte fanns. Karlsson et al. (2010) 

menar att en vårdare som vågar möta sina egna känslor lär sig också att på så sätt vara 

närvarande och lägga egna farhågor åt sidan i mötet med patienten, vilket tyder på att 

sjuksköterskan måste lära sig kontrollera sina känslor, inte vara utan dem. Känslor tillhör 

människan och kommer alltid vara närvarande, sjuksköterskor kämpar också med dessa 

känslor i arbetet, Karlsson et al. (2010) menar att det visar att sjuksköterskorna tar sitt arbete 

seriöst. Likaså upplever vi sjuksköterskornas inställning i undersökningen, att deras arbete är 

viktigt och att de vill visa att de tar det på allvar. Både Gama et al. (2012) och Karlsson et al. 

(2010) menar att den palliativa vården väcker starka känslor och att det är oundvikligt för 

sjuksköterskan, istället behövs strategier för att hjälpa sjuksköterskan att hantera situationen. 

Att utvärdera sig själv är ett effektivt sätt att lära om sig själv och hur man själv hanterar 

situationer, bland de allra flesta sjuksköterskorna talades det om att våga utvärdera sig själv. 
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Utvärdera sig själv för att utvecklas och ge en bättre vård. En nämner tydligt att även erfarna 

sjuksköterskor behöver mer utbildning och kunskap, vilket stärker tanken om att alla 

sjuksköterskor måste få kunskap och utbildning men också att utbildning aldrig tar slut, det är 

något som måste ske ständigt för att sjuksköterskan ska bibehålla god kompetens (Wessel & 

Rutledge, 2005).  

 Flera sjuksköterskor uttrycker känslor, att de känner oro eller sorg när de vårdar döende 

patienter, vilket känns mänskligt att bli påverkad av situationen, dock är det bara en som 

nämner en personlig strategi för hur känslorna hanteras. Trots att studier visar att om 

sjuksköterskor inte får reflektera över känslor kan de istället skapa ett avvikande beteende mot 

patienten och trots frågan i intervjuguiden om hur de hanterar situationen är det ingen som 

uttrycker att de pratar med någon hemma eller handskas med det på andra sätt. Nyfikenheten 

väcks om hur de hanterar svårigheter. I intervjuerna upplever vi det som att sjuksköterskorna 

talar om patientfokuserade situationer med kollegor men de privata känslorna diskuterar de 

inte gärna utan håller hellre för sig själv. Känslan är att det nästintill är fel att prata om så 

privata saker och att det inte ingår i att vara sjuksköterska, något som går emot vad Källström 

(2008) kommit fram till i sin studie; att tala om sina känslor är avgörande för sjuksköterskors 

välmående och att skapa sig personliga strategier och hitta sätt för att hantera känslor och 

tankar som uppkommer. Sjuksköterskorna måste i sitt arbete få möjlighet att bygga upp egna 

strategier för att bli medvetna om sina egna tankar om döden och som i längden gör dem till 

bättre vårdare. Möjlighet till reflektion och uppmaningar till samtal bör prioriteras, något vi 

anser vara en chefsjuksköterskas ansvar att uppmuntra till. 
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Bilaga 1: Informationsblad till informanter 

Background for this study 

Palliative care is a type of care given to patients in the last stages of life when remedial 

treatment is no longer possible. World health organizations (WHO) definition of palliative 

care aims to a care that is intend to increase the quality of life with the patients and the 

relatives in relation to the problems that appears with a lifetreating disease.  

The aim of the palliative care is to relieve suffering and to treat pain, both psysical, social, 

psychological and spiritual pain. According to World Health Organization the palliative care 

is neither for speed up or to push forward death, instead it is for helping the patients to see and 

think about their life and to see the death as a normal process of life, it is also to involve the 

spiritual and psychological aspects in care, and to offer support for the patient.  

 

The definition of palliative care, aswell as the palliative care as a own form of care is 

expanding globaly and therefor we are interested in examine nurses experience and feelings 

about this kind of care in Tanzania.  

 

Aim 

The purpose of this study is to learn about nurses experience of caring for palliative ill patient 

at Mchukwi hospital. What your feelings is for dying patients and what experiences you have 

from working with palliative patients.  

 The interviews are going to be transcripted and used in our study. All of the interviews is 

going to be handled confidentially and as a participant you can choose to withdraw at any 

time during the interview. We are seeking to understand your feelings so there is no right and 

wrong answers.  

 In our study and in these interviews we will be talking about this palliative patients as 

“patients in the end of life”. When we talk about patients in the end of life we mean patients 

that is in need of care in the end-of-life, patients that are suffering from lifetreating diseases 

and no longer can be cured. This includes all kinds of patients regardless of the patients 

diagnosis.  

Bilaga 2: Intervjuguide 

Professional: 

 

What education do you have?  
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For how long have you been working as a registred nurse? 

 

Care given:  

 

Can you describe what kind of work you have in this hospital? 

 

How often do you meet patients in the end of life at this hospital? 

 

How do you experience to meet a patient in the end of life? 

 

Can you describe the care for a patient in the end of life? 

 

What do you feel is the most important to do as a nurse for this patient? 

 

Can you describe your feelings about relatives and the relatives participation in the care? 

 

How do you wish and prefer to care for a patient in the end of life, do you have the 

oppertunities to give care that way? 

 

Can you describe the most challenge situations in the work with patients in the end of life?  

 

How do you manage this challenges? 

 

How is this experiences effects you as a nurse? 

 

When you experience challenging situations, do you have the oppertunite to discuss this 

experiences with the other nurses? 

 

What do you think is “good care” in the end of life? 
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Bilaga 3: Intervjuer 

Interview 25/9 2012. 

What education do you have? 

I am registered nurse. 

For long have you been working as a registered nurse? 

I have been worked for twenty years now, as a registered nurse.  

How many years did you go to school? 

In general six years, as in nursing for four years, you know for long time we are trained for 

four years to be nurses, then I went to be ready for diploma.  

Can you describe what kind of task you have on the hospital? 

Me I am working as in charged and supervisor and also as a educator, it is good in nursing. In 

order to educate in patient care, to provide healthy care to patients. Then for counselling the 

HIV- patients.  

What's your task with these patients? 

To continue to living with the hope, they are worrying about the future so we are continue to 

giving them education and counselling, and how to live with the hope, in to provide nursing 

care with the participants. To give them drugs. 

At this hospital how often do you meet patients in the end of life? 

I meet many patient according to the long time I have been working.  

Do you meet a lot of patient that are going to die? 

Yes, many of them are living with HIV, and some cases like malaria, anaemia and TBE.  

How do you experience to meet these patient in the end of life? 

My experience and how a feel? 

Yes. 

I am very sorry, sorry because it’s very difficult situation to meet a patient that are at the end 

of their life. I like to do, if it’s possible to do in order to help them. You know I am only a 

humanbeing I can’t manage according to the situations; all the time it is coming patients with 

the conditions that is in need of palliative care. But it is a difficult situation to meet them at 

that point.  

How do you feel and what do you do with these feelings? 

I try but it’s depends in symptoms in which it appears to the patients. According to our 

hospital sometimes it’s difficult to manage because of loss of some instrument but we try our 

best to do everything especially if they are complaining of much pain so we try to give them 
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antipain in order to finish the end to a peaceful death. And sometimes when they have 

difficulties with breathing we give them oxygen in order to help breathing, but sometimes we 

don't give. And sometimes when they start to shout or to try to move, so you come close in 

order to help.  

Is there in any other way you give care to the patients? 

I try to make privacy for him or her and so the care is given in privacy. And when we try 

medicine without any improvement so we look another side, especially me, I am a evangelist 

so I try also to talk with my patient about the spiritual life, if she or he agree I pray to God for 

him, if its not in my believe, maybe Islam, so I try another side. So we try to see the spiritual, 

mental if they have problems, some patients are confused before death, so then I inform the 

psychiatric nurse, so that they can help the patient. 

So what do you feel is the most important to do as a nurse for those patients? 

The most important things is to know the specific needs for that patients in order to help them 

to feel okey, so that they can rest in peace. To know and to help.  

Can you describe your feelings about relatives to these patients and their participation 

in the care? 

You know before the education in palliative care we are not very close to the relatives, 

because at that last stage some relatives they are afraid, because they don´t know what's in the 

end. Some they are go outside, some they are looking fare away. But now I got to that point 

that its better to tell the truth, that your patient now is near to die, it is the ending of life. 

Maybe you have something to talk or to do with her before she dies, so it is good for me to 

tell them that the condition of the patient is in the end of life. In order also to be aware that at 

any time the patient can die. Also I suppose to be with them at that period, and even after 

time, after the patient’s death.  

So you think it is important to make the family participating in the care? 

Yes. It is important also for the family to know everything there is to know, anything which is 

good.  

Could it sometimes be hard with the relatives? In that case, how? 

Sometimes it is difficult, it depends on the type of the relatives, some they are very angry 

when you are continue with the other procedure they can say “ah that nurse is giving the drug 

that is causing death”. So sometime it depends, but I think it is also associated with no 

communication between the healthy-provider and the relatives. When it is good 

communication, the information we have given is all the information we have and the care for 
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the patient will be better. Then the relatives know that something can happen, so we need 

good relationship. So when the relationship is good the good communication continues on the 

hospital.  

What opportunities do you have to care for these patients in the end of life, in a way you 

wish and prefer?  

Opportunities, yes challenges to take care in a way you wish. I think I try but it’s difficult 

because sometimes according to the shortage of the staff, sometimes are supposed to do so 

many thinks at the same time. So I go and check the other patients and then maybe someone 

call- nurse I need you, maybe a patient is vomiting, then you have to go there. We like to do 

and we try to do everything but we don't succeed because of the short amount of staff.  

Can you describe the most challenges thinks in the care for a patient in the end of life? 

Challenges.. Up until now don't have drugs, example morphine, but we are expected do get 

that soon. Also like I said the shortage of the staff, also adequate instruments. Also we need 

more educations about palliative care. You know here it was not introduced before. It’s very 

important. So we need more education so we know how to practise. Now we are opening a 

unit on this hospital for palliative patents. The next time you will come you will find the unit, 

we are welcoming you to work with us in that unit. 

Can you describe if its any personal challenges to work with patients that are going do 

die? For you as a person? 

It’s so difficult time to work with a patient that are going to die. I feel very painful. But I am 

supposed to encourage them and the relatives. So we try to be stronger then them in order to 

help them to manage the situation. So God helps, but sometimes I feel sad and cry, and feel 

pain because we sometimes share so much with the patients, we maybe eat and talk to them, 

so you want them to improve. Hard to see them die, yes. 

Do you feel that you can talk with the other nurses about these hard or sad feelings? 

When I meet with these difficulties I go to the other staff in order to get some support. So next 

time when you meet with these difficulties you can do like this or this, or you talk with them 

in order to get relief, very good. And if there is any nurses that fail in order to reach their goal 

maybe you can help them find the problem in order to improve as a nurse. Every friday we 

have meetings in which you can express your feeling, all things, and we are talking about the 

rapports, what is difficult for you in order to improve. And after morning prayer we are going 

in the room and get the rapports on who did past away in order to improve the service. 

How is all of this experiences effects you as a nurse? 
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How its effects me? 

Yes does it make you more stronger? 

In a stronger way. Sometimes I try do improve the service. When you are working as a nurse 

you have to evaluate your self, what was good and what was wrong and what was right. And 

the bad things I try to do better, maybe to get some books and ask my fellow in order to 

improve. Looking at my self as a nurse, how I took care of that patient. I want to provide good 

care for that patient up to the end, anything that he wants I try to get him. Relationship with 

the relatives most be good, so I try to think that the next time I meet with this situation I will 

try do better.  

What do you think is a good care for a patient in the end of life? If you had all 

opportunities, what would good care be for you? 

Good care for that patient? 

Yes. 

The patient most be handled in a privacy room, witch where there are many instruments to 

take care of the patients. The drugs must be present according to the patients situation. Also a 

nurse and doctor has to be available at any time. Good relationship with the relatives and the 

nurses. To know if the patients can talk or not, you most talk with them if they want anything 

specially. If they maybe call my mother or son. And the drugs most be available so that the 

patient can die in a peaceful way without any difficult situations. If you are nursing you don't 

like when the patients do die, you want all patients to heal and to go home. But when their 

isn’t you shake and feel very painful. If I would lose a patient now and I was close to the 

relatives and I meet them at later after the patient died I feel very sorry for them.  

 

Interview 25/9 2012 

What education do you have? 

I am a nurse officer. I was employed since 2009, but I was started in Abora and worked as a 

nurse officer, but 2011 I was shifted from Abora to Mchukwi, so I have a lot of experience of 

nursing, so I am a nurse officer. 

So for how long have you been working as a registered nurse? 

For three years now. Because I was registered since in 2009, in august, witch I was 

certificated from Abora and I stayed there, and in 2011 I checked in to Mchukwi, so now 

three years of working.  

How many years do you have in school? 
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Yes, I have four years.  

Can you describe what tasks you have on the hospital?  

What? 

What kind of work do you do with the patients on the hospital? 

Me, I give service to the patient and nursing care for the patient while they are in the hospital, 

and also I can work like a midwife, because in Abora I was working in the maternity ward for 

one year and also I worked six months as a pharmaceut.  

How often do you meet patients in the end of life in this hospital? 

So many times you meet this patients. So many times, since I started to work I have met a lot 

of patients in different conditions, also, in compare to Abora, it is so many more patients I met 

here that need that kind of care. So many patients, every day. For example in this hospital 

there is patients that are HIV-positive and there is patients with cancer, especially elderly 

people, and that is so much care with them. 

How do you experience to meet a patient in the end of life? What do you feel? 

Yeah, I feel good. Sometime you can get blamed from the relatives, because, we do not have 

the number of staff that is not enough, so the time when you walk the wards you can meet this 

different types of relatives and then the other patients needs different support then the support 

and care that patients need in the end of life. Sometimes you might help them to call someone, 

and sometimes you find that the relatives is not there when the patient is going to die and then 

maybe you can stay with them, sit and encourage them, but for some, the relatives come to 

visit them when they are very sick, and they can not bare it because they  

don´t know anything special about care for patient. 

So when the relatives are not there with the patient, what do you feel? 

Other patient’s relatives are there, and they have knowledge about, and can explain about that 

patients condition, but they can not give nursing so you have to be there and be tolerant. As 

patient and relative, they do not understand what to expect. If you can´t find out the patients 

symptoms you can find other people that can help you to explain more of what they want.  

Do you feel sad? 

No, I can not feel sad. For example the patient on the hospital that is going to die, he need 

support and maybe need to call someone and then you need to help him. You are also going to 

feed that patient and give help to that patient, so you can be supporting but you can not feel 

sad.  

What do you think and feel when the relatives is participating in the care? 
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It is not good, because the most relatives is to much in the care. Maybe if it is for one day or 

two they can stay but when it is a week or longer they can´t stay, because you don´t know 

when the patient is going to die. Like I said, you have to tell the truth. Sometimes they can 

start to cry in the hospital, so if you are going to talk do them you have do be aware, be aware 

that anything can happen. You should encourage the relatives to be near and when the patient 

dies and the relatives is there it is no more questions about the death. Sometimes you can feel 

bad for the patient but you can not cry.  

Do you spend a lot of time to support the relatives? 

Yeah, it can take time. It depends on the relatives education, if they have no knowledge about 

this, they may ask everything. But with some you can sit and discuss the situation with the 

patient and they will understand.   

Do you think that relatives are somehow stopping you from perform the care for the 

patient?  

Yeah, some, not all, some can disturb you, but as a nurse you have to know how to handle 

people. They can be harsh on you. You have to encourage them to stay with the patient. They 

can ask: Why are God doing this to me, why do God punishing me? But it is nothing you do 

bad, everybody can get it, even me.  

Can you describe the care for a patient in the end of life? 

About the care for a patient in the end of life I have experience. You have to tell the truth, 

especially to the relatives, you have to tell the truth. But you can find other nurses that doesn´t 

have the same experience, they can not tell the truth, they think it is hard to think that the 

patient is going to die. But you have to be prepare to be aware. Here in Mchukwi we been 

talking about to meet the patients spiritual side too, and sometime you can encourage to be 

spiritual. My experience tell me that a patient that is going to die, need to die in a lonely 

room, and with relief. A lots of things, like if the patient have severe pain you can give 

morphine, if the pain is very strongly, because you don´t want the patient to die in pain. Then 

you have do prepare the relatives, they have do be aware that the patient can die. You have to 

help the patient to the end of life. And here in Mchukwi we are going to start that unit, that 

palliative care unit, and there we are going to have doctors and nurses, and we will have 

morphine so the people can die without pain.  

What do you feel is the most important to do, as a nurse, for this patients? 

It is very important with pain relief. For the patients that are very sick they have to have help 

with the pain. You have to know what the patient need if they can’t talk. Important to listen to 
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what they want. You can find out on the morning round. And with that patients that is really 

sick you have to stay for a long time to let them tell what they need, and then assist them in 

the needs. Don´t stand there in five minutes and think “ah yesterday I was here”, no, let us 

stay and prepare and listen to details of the patients need. They need to be better, they need to 

eat, they need to sleep, even if they can´t talk, if you stay long enough sometimes they say 

something, not much, but some words. If you are close to the patient you can learn to 

understand them even if they don't speak more than one word. You can get them what they 

want, like a banana, for us as nurses it is very important.  

Do you talk about death and dying with the patients?  

Yes you can talk about the situation with the patients, if there are no way out of life, don't 

hide that for them, you have to tell the truth. According to the situation, tell the truth so that 

they can ask for drugs if they need it. In hospital the patient need to have support, to be cured.  

What opportunities do you have to care for patients in the end of life as you wish and 

prefer? 

Yes, my concerns are my opportunists to give my patients what they want and what they 

need. We lack of material, like drugs and morphine. If there are no way out, according the 

situation if there is no drugs I am concerned for them. Make sure that my patients are taking 

care in spiritually and for encouragement.    

Can you describe the most challenging situations in the care work with the patients in 

the end of life? 

Yes sometimes there are some challenges, example when they are staying in a long time they 

need more drugs. The relatives can be very tired of caring for the patient. If the patient have 

severe pain, it’s hard to help them. And other challenges is that we are also often short on 

staff. And the patients that are in the hospital need more drugs, when they have serious killing 

pain they need drugs. There is a problem that the patients are staying at the hospital for a long 

time.  

When you talk about these challenges, how do you personal feel? 

My feelings are not good for me as a nurse, especially when I want to help my patients with 

the drugs. When a patient don't get the drugs I feel sad. But I can encourage them to be strong. 

That is a challenge.  

How do you manage this challenges? 
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I can find counsellor at this hospital. You can try to sit and discuss your feelings with the 

counsellor. It can be hard because of the patients with the different condition, like the patient 

that are HIV-positive.  

All these experiences how does it effects you as a nurse? 

For me as a nurse I feel good, to help these patients. It’s a challenge but you have to do it 

because it´s my work. It is making me stronger as a nurse. It is hard to see patient that is 

alone, and when they can´t sleep at night.  

Can you talk to the other nurses about your feelings? 

Every friday we meet all the nurses and discuss our feelings and problems with others units 

and departments Even in the morning-sessions we can talk about our feelings. About 

challenge and experiences we meet at the hospital. If you have any questions you can get 

support from the other nurses. You can get answers on how to do from the more experienced 

nurses and doctors. They can help you get throw it.  

What do you think is good care in the end of life?  

Here on this hospital we have lack of nurses and educated people and that is sad. And maybe 

if we can expand this program for our own unit, our own nurses and our own drugs. 

Specialized nurses is needed for this patients. The situation is needed of more education and 

training. You have to give pain-relief and the care and the machines. It has to be more 

morphine in the hospital. But the patient does not only need drugs, he needs to be able to 

discuss all, he needs your counselling, he need to discuss current needs. And for us here, 

education is still a problem and we need more, especially in the working with the patients in 

the end of life. Even me with education need more when I am with a patient I think “where to 

start where to start?!”. Now after this education about palliative care we know that we have to 

tell the truth, even to the relatives.  

 

Interview 26/9-12  

What education do you have? 

My education is in nursing, I am a diploma nurse.  

For how long have you been working as a registered nurse?  

I have been working in almost five years, I started at 2008.  

Can you describe your tasks on this hospital? 

My task is to take care of patients and to supervise all workers who are working in the 

hospital. I am like a mentor.  
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How often do you meet patient that are in the end of life? 

Many times I have met that kind of patients.  

Can you describe the care for a patient in the end of life? 

I will help the patient to get care by, for example, giving him IV-fluid and oxygen and also to 

do things like give a catheter to help the patient.  

When you meet that patients, how do you feel? 

I feel sorrow, then I will try to help in order to support until God is deciding to take them. I 

will try to use all my knowledge to help them, you see? And to help them together with my 

other workers, even doctors, and all in healthcare staff.  

Can you describe that feeling? 

In my mind I feel to help this patient and to tell the word of God, you see? It is better to talk 

to the patient according to the situation if they are fully conscious. You know, we are here and 

one day we will not be, one day we will die. Before that we have to understand that there is 

other life’s after death.  

What do you feel as a nurse, is the most important things to do for these patients?  

The most important I feel to do for these patient’s is to help her or him according to the 

situations. And I will try to use my skills, for example when the patient is in the ward and is 

given care and we give drugs and there is no respond, I suppose to feel ”What did I do? What 

other actions am I suppose to take?”. So I will use my experience and my feelings to give 

care. My feeling is that I want to help the patient because I love to care. I want to use all my 

skills to help them, especially when they are in the end of life, I want to help them.  

What is your feelings about relatives to these patients and the way that they are 

participating in the care? 

I will tell the relatives for this patient, that she is in end of life and that the condition is bad 

and we are trying to use all our knowledge and education to help her. And to give assurance 

to the relatives that we are doing everything we can. And I feel sorry for them and the patient.  

Can you sometimes feel that it is hard to take care of the patient when the relatives are 

involved? 

Yes, I will try to express and tell the relatives how I was caring for the patient, how I give 

treatment and how I use my knowledge of this diseases. To tell them that everyone at some 

time, when the time is ready, everyone will die.  

What feelings do you have when you arrive at home, after a day at work? 

I can feel sad, and sometimes I cry. But I can never cry with the patient because I have to 
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encourage them, but in my heart I feel bad. You want to encourage them and tell them that 

everybody is going to die.  

What opportunities do you have to care for a patient in the end of life as you wish and 

prefer? 

My opportunities to give for the patient, first of all is to help her. Then to take care, and to try 

to take care even if she is not fully conscious, you still have to talk with her. And I will 

encourage them and that we are here to help her. Those are my feelings, and to give that good 

care to her. 

To take care of a patient in the end of life, how is that effects you as a nurse? 

It´s helps me to be stronger, it inspires me, according to the situation. I feel good when I care 

for patients and when I help them in the end of life, it makes me feel strong. 

Can you talk about your feelings with other nurses? 

Yes I will tell the other nurses what I am feeling about this patients. We can share our minds 

and talk from our heart.  

Can you describe the most challenge situations in the work with the patients in the end 

of life? 

Sometimes the instrument we use are not enough and sometimes it is lack of them. But I am 

trying, it’s difficult and we don´t want do fail because of the lack of instrument. According to 

the work it is short of staff. It´s hard to help these patients in dying stages. For example the 

patient need oxygen or drugs, it is not absent.  

Do you have a personal way to handle these feelings? 

M: I manage by nursing with the available instrument to give care. I think that is hard.  

What do you feel is good care in the end of life? 

Good care.... Good care is to keep the body in good condition, I prepare the room nice , then I 

will tell the relatives, I will tell the relatives about end of life and how I have been working 

with the patient.  

So that is after death, what do you think is good care before death? 

I want do give painrelief and oxygen to help breathing, the patient need separate room in 

order to do anything that is in need to do without being disturb. Then we need more workers 

to care, then we can be with the patients and also knowledge of what is in need, the patients 

need. It's important to talk to the patient to know his or her needs, then it´s very, very 

important to have a good communication, it is good.  
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Interview 27 sep -12 

What education do you have? 

Diploma in nursing from Kinga College. 

For how long have you been working as a diploma nurse? 

For five years. 

For how long did you study? 

For secondary school I study for four years and in college for four years.  

What kind of tasks do you have on the hospital? 

My tasks in the hospital is right now to deliver the mother but I also have experience from 

other units, I take care of patients with malaria, TBE, aneamia and other diseases. I have also 

before worked with post-surgical patients.  

How often do you meet patients that is in the end of life? 

Many times, right now on my ward I don´t see them everyday but before I meet them 

everyday.  

And how do you experience to meet patients in the end of life? 

When I see that patient and I meet them, I feel bad. I know that we are not always going to 

live in this world but when I see patient who is in that stage I feel bad. But I am a nurse, what 

can I do? So I must care for the patient and help him or her in order to make sure that they 

feel good.  

Can you describe how you care for a patient when you know that a patient is dying? 

When I see a patient in that stage and they have been in the hospital for a long time. I help 

her, to give food, and check bodycondition and pressure, and check general vital-signs, if it is 

not in a good way I give them fluids and drugs.  

Do you care for them in any other way too? Can you describe. 

Yes, we try to help them in spiritual ways, we can call the pastor so he can come and talk to 

her or him, and if she is able to talk she can explain how she feels, what she need, maybe she 

need the relatives, or she need to call the relatives at home, sons or daughters, always we do 

so. I call the relatives so they can be near.  

As a nurse, what do you feel is the most important things to do for a patient in this 

stage? 

For those patients that are going do die? 

Yes. 
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First I must prepare myself. I can prepare myself in mind and in pshysical way. Because when 

you coming to the hospital and you see patients in that condition you can maybe be 

psychological effected, so you must prepare yourself as a nurse and you also have to prepare 

for the patient in that stage, so you are ready in that situation when you need it so you can 

help the patient. When the patient is in that condition you have to talk to the doctor so that 

you can share together, the team, the whole team.   

Can you describe your feelings about relatives and when they are participating in the 

care? 

Me or relatives? 

Your feelings about relatives and their participation in the care? 

Ah, It is good. When the relatives coming we are together on how to care the patient. For me 

as a nurse it is good, because then they can see that the condition is not good and we can do 

this and this, maybe prepare at home together when the patient dies, so they feel good. So I 

feel good to have the relatives near. For myself, but I don´t know for others, I feel good when 

we are together, I know that “oh, we are together”.  

Can it sometimes be hard? 

It is a challenge, but you have to meet with the challenges. When the patient is on the hospital 

for a long time and the patient dies and without inform the relatives, they can complain: “why 

didn´t you tell us? Why didn´t you inform us about that condition?” so they complain. And 

sometimes they want an explanation: “what have you done to the patient?”. So it is better to 

give good information and have a good contact with relatives, so you can coop with them, 

because we feel bad when they complain. Sometimes we are afraid that they go to court.  

Can you describe the most difficult or challenging situations in that care of patient in the 

end of life? 

Of course we meet the challenges according to the situation. Now a days to care for the 

patients we need many machines, for example to control the vital-signs and oxygen. It is hard 

to give a good care when the surrundings, like when the electricity isn´t available at all time, 

but we doing our best and we try. Now a days it is better because we have complained to the 

goverment and now we have some more machines. But it is still problem without all the 

drugs, we need more drugs and still we need more machines.  

Is there any personal challenges? 

Tiredness. I am tired and I feel bad when I go home, maybe I feel bad when someone died. 

Sometimes you need refreshments.  
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And how do you manage that challenges? 

Ah, I take refreshments to my home, I switch on the computer for some good songs and 

resting. Sometimes I go to the church to pray and ask for forgivness and ask the lord to help 

me. We have to ask for forgivness everyday, because you see, work is so difficult for us.  

When you meet all this challenges, can you meet and talk to your coworkers, the other 

nurses? 

Yes we meet and share our feelings, we discuss if someone has died, the cause of death and if 

it was something we could have done different. And everyone is suppose to play their part in 

the care and talk about their challenges and if we didn´t do in a good way. But it is difficult to 

say “ah, it was my fault”, but we try according to our situation and we are encourage by our 

nurse-matron to talk about our feelings. It is important that we nurses can trust each other so 

we can express our feelings, and our matron is good in reminding us.  

After all this experience, how do you feel that has effects you as a nurse? 

It has effected me to be prepare and to do well to the patient. So I can find where I did wrong 

and then I go to the book, the nursingbook. So I can learn from my experience. And I have 

learned that patient is dying in different ways, some in the sleep and other are screaming and 

shouting: “help me!”. Then you have to be prepared so that I am not going to feel bad. But if I 

am not feeling bad I have learned to be a better nurse, I think, what other thinks, I don´t know.  

If you can describe what a “good care” would be for a patient in the end of life?  

We need a lot of instruments and machines, and we need more nurses and we need things to 

be present, if so then we can help them. And of course it would be without tiredness and no 

worries, but of course there is still going to be challenges but it will be less, so it is better. 

When you care the patient that are dying you have to improve yourself. For a good care we 

can use education. If we continue to educate ourself we will be better to care, and even if you 

have education you need to keep educate yourself. Books that has expire and things that have 

changes is important to have knowledge about and you have to read the new books. 

Sometimes you meet nurses that don´t know about new education and then you can fail to do 

something. So we need education and reminds us and sometimes meeting so we can discuss 

where we have done mistakes so that we can connect ourselfs. The big issue is that we need 

more education, according to our situation, and to know about the futurebooks.  

Is there anything else you think is needed in a good care? 

Yes, more. Like in the meeting with the patient it is important that you speak with the patient 

so that she can understand, and take good care of her in the hospital. You need to know the 
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history about the patient and you have to use a polite language with the patient and then you 

also have to tell the realtives about the condition of the patient, because you don´t want the 

anxiety among the relatives to effect the patient.  

 

Interview 28 sep -12 

What education do you have? 

Secondary education. I am a diploma nurse, advanced diploma.  

For how long have you been working as a diploma nurse? 

Almost 26 years now.  

Can you describe what kind of work you do on the hospital? 

For now I am working the nightduty on maternityward and days on the generalward. On the 

maternityward I conducted the delivery and take care of delivery, the medication and also to 

give education to the mothers how to care their baby and how to care for themselfs efter 

delivery, and also to make familyplan so all things about how to take care about the newborn 

babys and themselfs. On the generealward I take care of the other patients, with malaria, 

hepatitis, aneamia, patient after surgery, so I am there to take care of them. So there is serious 

cases in there, many medical-cases.   

Okey, and how often to you meet patients in the end of life? 

Most of the time I got this patients. Maybe those with hepatitus, diabeteus, malaria cases, and 

also those who have with other serious chronic dieases, so they need palliative care. But the 

knowledge of how to take care for those patient is no, we don´t have the knowledge of these 

cases. 

When you meet these patient, how do you experience that? 

When I meet this patient I feel that they need comfort, the patients and the relatives, because 

the relatives fear that the patient will die and in this time the patient maybe have suffer in pain 

and they have no antipain to give the patient and if she or he dies, he need to not be suffering 

from severe pain and he need comfort. So the experience is that they need antipain to relief 

pain and comfort to die in peace, and also even nutrition, so he will be able to eat, so you can 

assist them with food so the nutritionstatus is good, so we not speeding up the time for death.  

Can you describe the care for these patients in the end of life? 

You provide the patient with the antipain. But as I said before, most of the healthproviders or 

staff is not aware of the care for the patient, although they are suffering from severe pain they 
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might think that it is normal, maybe “let him or her die”. That is not good, you should provide 

antipain so that he can die in comfort.  

Can you describe more what you do as a nurse? 

Yes. As a nurse I talk to them if the priest is not near. I talk to them about their conditions or 

the dieases that is not curable and explain to the relatives to know, that the patient is not going 

to be cured, or supposed to be cured, with this disease. So if we speak with them, the relatives 

will be aware, and the patient will be aware about the disease. Then when you know you can 

write the will. They can write to the family, if they know, they can write “this will be that, and 

this will be this”. So even if he dies the family has to be prepared. And also other, they need 

spiritual support, so if you explain for him you have to be aware, maybe get a pastor so he can 

pray for him or he need to pray for himself to get a peaceful death, so if you help him and 

explain, the patient and the relatives I think will be comfort and feel prepared of what is going 

on. And also the social support by the family, they need to know this so that they can be 

aware of it. It is my opinion.  

You talked about the relatives, can you describe your feelings about relatives and what 

you feel when the relatives is participating in the care for that patient, in the end of life? 

Yes, I think it is good. When you explain to the relatives it will reduce the stigma, and they 

will be aware of the disease and also they will be comfort. They can know that in this time I 

am needed maybe to take care, so they will be involved, also the relatives need to be 

participating and need support in this experience of familymatters. And also the stigma will 

be reduced, and also the relatives will be aware, the patient will be suffering for a long time, 

so “we need money, we need food, so how can we do to assist in this situation?”  

Can it be hard to give care to a patient when the relatives in participating, is there any 

obstacles? 

If there are no obstacles I allow them to be there even the morning after the death it will be 

reduced, the patient has suffered a long time so him needed to die. I think, we nurses are not 

only involved in the patient, the relatives can use available associated in the family to take 

care for that patient, even if they are home they can know how to take care of that patient. So 

they are not afraid to take care, and also if they will be aware of the disease, they can know 

how to protect themselfs in the family. I think it is good because there are patient that need 

care, palliative care, that is taking care of at home and other are in the hospital, but you have 

to do them aware about the disease and medicine and how to take care of the patient, you have 
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to instruct them in how to assist them, maybe how to bath them, how to feed them. Something 

like that.  

How do you wish and prefer to take care of a patient in the end of life, and do you have 

that oppertunitie? 

I prefer that the care should be provided in hospital, in hospital it means that we mix with 

other patient if it is possible, otherwise and also I prefer at home. Then we can go there, if it´s 

possible, then you can go there and take care of them with the relatives who are taking care of 

them. And also I prefer, if possible, that the ministry of healthissuses should provide a policy 

in how to take care for these patients, because we are in lack of policys in how to take care for 

these patients. In otherside maybe we need more training, healthproviders or nurses, 

everyone, doctors, nurses, clinicals, how to assist that patient, even if they will not be cured 

but how to assist them to die in comfort and peace.  

Can you describe what is the most difficult and challenging in the care for a patient in 

the end of life? 

The most difficult is that most of the staff has lack of knowledge in how to take care for this 

patient, and like I said before, there is no goverment-policys to guide how to take care of this 

person. Also the family and the communitymembers are not aware of the care for these 

patients, so when the patients suffers, others will think that there is no need to take care more 

because they are sure that this patient will die, so they think that there is no need to take more 

care. So most of them will have no one to assist them to eat or do things.  

Is there any other feelings you have about this challenges? 

Since there is lack of knowledge among nurses and since there is first time the goverment try 

to introduce knowledge for the staff, the most staff have no knowledge in how to take care of 

this patient. Since there is no knowledge in the community it seems like the thought is that 

“this is going to die, so you don´t have to take care no more”. It is also difficult with the 

description of the drugs, because we nurses are not allowed to descript drugs, like morphine, 

and when the patient is in severe pain we are waiting in permission from doctors to have some 

drugs, something like that, so it is difficult. So also we need time to take care of these 

patients, example with the patient in home. We don´t have the time or the money to go there. 

Also there is difficult to anounce to the community in how to take care of these patients.  

Now we are going to start this unit, where you can take care of them, maybe the once from 

homes that has been taking care of by relatives, and now you can assist them and give them 

instructions.  
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All this experience, how does this experience effect’s you as a nurse? 

Many times I feel sad, but in otherside, if he is able to talk you can ask him if he want some 

spiritual support, if he maybe want the pastor to pray for him, because when they don´t talk 

you have to tell him “maybe you need this spiritual support”, and assist him to get spiritual 

support, and also maybe psychological support. Even if he will die, he needs comfort.  

You said that the patient is in need of support, what about you, do you feel that you need 

support? 

I think he need because of his religious, and you can call the pastor and explain for him, 

something like that. But in my feelings I am safe, even if we are psychological effected we are 

safe with our spiritual support. And when we are working in palliative care, we are working in 

a team, and we are making together and involved the other and share ideas in order to assist 

the patient, you can not work alone as a nurse, you have to work as a team. And if you do like 

that you will be able to help the patient. 

So, when you are working as a team with other nurses, can you talk about your feelings 

with them and discuss your experience? 

To my fellow nurses? 

Yes. 

Yes, I talk to them about my feelings, and also you can explain for them about the patient you 

have been taking care of, what difficulties you have seen, what challenges and how you can 

improve in order to reach the kind of care we need to improve, and how we can reach our 

goals in how the patient will die in peace and not in suffering. And to recive the care we need 

to improve for these patient, and also to support the family in this program. So if we work 

together we can help each other to solve this problem.  

What do you think is ”good care” for a patient in the end of life?  

Best care for them, first of all is nutrition, to assist them in feeding, then it depends on the 

condition of the patient, but also to assist them in hygiene and to produce a good environment, 

and to change position, then you have to make sure that the areas that are able to get pressure 

are treated so that they don´t get bedwounds, and also maybe put chateter if it is needed. Also 

this patient need social support, call the relatives, talk to them, speak to them so that they can 

feel, somehow, psychological relief. Other they need exercise, assist them in exercise, even 

instruct the relatives in exercise if there is a good time for education. Something like that. 

Also if this patient need spiritual support, you have to assist her. Assist him or her in how to 

do or if he or she needs help. So for that you can involved the family in order to prevent the 
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stigma. And then the patient will feel free, even when he will die, I think he will die in the 

presence of the family, so there is no severe suffering, and it will be in a peaceful way.  

But still there is lack of knowledge when the goverment is not prepering any policy in how to 

care for this patient, but soon we will have our own unit, and take care of these patient that is 

in need of this care. But still there is so many outside this area that we can´t reach, outside the 

community, outpatients, that is far away from her, in the villages. But if we get better we 

might educate the community in how to take care of these patients in this conditions at home, 

so they don´t stigma them, so that they can take care of them in home, as a familymember. 

These patients also need socialsupport, and need to eat, and also when there is chronic illness 

in the family, the relatives often take care of that patient and then they have problem to 

participate in other activites and they might be taking care for this patients for a long time, so 

there is many that feels tired, some suffer economics, they don´t find the money to take care 

of this patient so you have to catch them and educate them how to use avalible resources in 

the family, and learn how to use them.  

 

Intervju 28/9-12   

What education do you have? 

I have diploma in nursing and I am working as a nurse. But in two weeks I will start my 

medicine education in Dar Es Salaam. I want do take a diploma in medicine, and the medical 

school is three years. 

So for how long have you been working as a nurse? 

This is my fourth year, at Mchukwi.  

Can you describe what kind of work you do on this hospital? 

It´s to meet the patient and care for them. My main office is mainly on the patients department 

where we meet all kind of patients, but otherwise I work on the generalward. In the 

department I am the first one that they will meet when they are coming to the hospital. So I 

speak to the patients, take the test, give them drugs or other support. 

How often do you meet patients in the end of life? 

It depends, the area that we are living in, it´s hard because they come when they have the 

money, so you can´t say exactly. Hard to say a number, it is very difficult to tell. But with 

those who have HIV it is often, huge numbers of patients. 

How do you experience to meet those patients that are in the end of life? 

Ok, I don't know if I can say that I am used to meet them but, I have to know in my mind that 
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maybe they are not going to live for a long time. But I just treat what I consider is palliative 

care, if maybe he or she has pain I can give them anti-pain, maybe if they have the fewer I can 

give them treatment. Also the relatives they know that the patient is going to die but, they 

don´t have the courage or boldness to tell the patient the truth. So they bring the patient 

because they don´t want do be told “why did you leave the patient at home”, so they are 

coming to the hospital and they know that this patient is going to die but at least the body is 

off from home. So that he can die at the hospital and so that it can be known that this patient 

did die at the hospital and not at home. 

Can you describe you feelings when you meet them? 

Until know, not that much. Initial I used to feel very bad, but because I have met so many, 

you know, so I am used now with them, those who are going to die. What pain me more now 

are the ones who they left behind. Not the one who has died, because I can not reverse his 

aura-condition, but those how are left behind that can be a mother. So what pains me most is 

people that are left behind. My own feeling is that it is good that this patient dies, and get to 

rest, because they have been suffering for a long time, then it is better for them to die. You 

can not reveres that situation, so I usually prefer if the patient in that condition dies in peace, 

then be moved from a hospital to another and don´t have anyone to talk with until death.  

Do you often talk to these patients in the end of life about death? 

No, not before we went to the palliative care training course, no we didn´t. Because now, the 

problem with this area is the issues with treatment and their religion or belief at home. When 

you tell the relatives that the patient is going to die, it can get another meaning, you see, 

maybe they can say “oh, why do they say that he is going to die, we went to the hospital so 

that the person could live”, and when they realise that the patient is going to die then they are 

not committed to do treatment, so you are not committed to that patient, and that is why I 

usually don´t tell them.   

Can you describe what kind of care you give to a patient in the end of life? 

Ok, first, it depends on the condition of the patient at that moment. Most important thing is 

feeding, taking the medication at the right time, and also switch the position, to protect the 

bed-lying wounds so they feel good, yes, that is the care.  

What is your feelings about relatives and when they are participate in the care? 

Like when they care for the patient? 

Yes.  

They should see what we are doing, to see the effort we are doing and that we are doing our 



 

 

 
 

 

 

48 (59) 

best for that patient. But we just treat, we don´t heal and we don´t give life so it depends, we 

need them to see for themself that the patient is going to die rather than we are telling them. 

When you tell them that the patient are going to die, they are likely to leave him at the 

hospital. You know, they know after all that this patient is going to die so they can just go 

away and leave the patient. So we want them to be around the patient so that they can se. At 

least we leave one to be near for the patient in the ward to see.  

Do you think it is good to have them in the care for the patient? 

No, no, because sometimes they give them their own local herbs, so we give them hospital 

drugs and then they combined their. Or they can do something that you as a medical treater, 

don´t know about. It so much when they are around. So we don´t like them to participate so 

much.  

What do you feel is the most important to do for these patients? 

In my own feelings, the best thing to do is to call the pastor, so that they can talk about the 

spiritual, because this body is no longer reversible, so they can talk about the soul that is 

going somewhere. So we call those spiritual leaders to come so that they can talk to them. We 

don’t have lawyer here so that they can write their will, and you will see that every property 

belongs to everyone. The spiritual leader is important in that moment. 

In what way would you wish and prefer to give care for these patients?  

If maybe I can have the facilities in hand, I can do it like I want. What we lack is to give them 

what they need in that moment, because sometimes the knowledge is not there in those who 

are working with these patients. They don't know what this patient need in the end of life, 

need different care than the other patients. They don´t know that it is much easier to work as a 

team, not for one person.  

Can you describe the most difficult and challenging situations with a patient in the end 

of life, what do you feel is the most challenging when you meet them? 

For these patients? 

Yes, in these situations. 

No the problem is that the patient might be unconscious until they die, they don´t speak 

anything. I can´t do much for that patient. My mind is going to them who died. And I feel for 

the relatives. But at least they are able to see that I did everything I could for these patients 

that are dying. I think if the relatives had more knowledge, they would understand more about 

what we are doing for the patients. To speak to them before the patients die, would be good 

and much easier if the relatives understands, but like I told you before, that sometimes the 
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relatives leave the patient, and that is very difficult.  

How do you manage these challenges and difficulties?  

No, I don´t know. Before the patient die? 

Yes when you feel that this is difficult. 

It depends, it depends. But for example, let me speak the truth. It pains me a lot when they are 

in young ages, but for those who are old, I feel okey go, but I hope they go in peace. But for 

those who are young, those who can be productive people in the society I feel sad for them to 

die young. You face a lot of challenges in these work and it is a problem that we don´t have 

more education recording to the patients situations, and also they here believe so much in 

witchcraft so it can be hard to change their way of thinking. Maybe they can say “someone 

wish for these to happen to my family” or maybe they think it is something that they have 

been eating that make them die. What you tell them it is different from what they believe. 

How those all these experiences effects you? 

Okey, sometimes I wish that maybe we have that meetings with our leaders, sometimes I just 

pray that if that could be someone representive to talk about these issues it would be much 

easier. Because when you speak in public infront of a lot of people, like the local government, 

it is much easier for them to belive you at that time instead of just speaking with each other on 

the hospital. So we could have someone who represents us, they could talk about these issues 

so it could be better.  

Do you feel that it is effecting you as a person, when you see patients who are suffering? 

Yes it is effecting me, because I know that this person could receive much more help. 

Because he is a humanbeing and he deserve to live like anybody else. So, the problem is that 

you can't tell the government anything. So you feel it inside, and you give the best you can 

give, if its painrelief. But when the patient is starting to gasping, it is late, and then you know.  

Do you get support from the other nurses? 

After the patients has died? 

Yes. 

It´s not easy. We don't do that. 

Do you think it would be good if you were supporting each other? 

Yes because it is a part of humanity, you need to have feelings. If a person dies it has to hurt 

you. It has to effect everyone even your co-workers. We need to feel that we have done 

something for that patient, and we have tried to support but it has not worked out. So you can't 

say “maybe I could have done that”, but you can't speak out because you fear that they can 
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say that I didn't perform well, that I am not performing my duty, so it is better to keep it 

inside. But it hurts because it can come to my mind that “maybe I could have done this, or 

this”, so I have to keep it inside to myself and keep it like a secret, because if I open up it 

might be a discussion instead of support.  

If you can describe what you think that “good care” is? 

First of all, good care come from home, at least it´s starting at home by the family-members, 

because they are the first people to know that this patient needs special treatment. Because I 

can do everything but if I don´t get supported from the members, I can do nothing. Once they 

bring the patient to us, the patient is going to die soon and no support is given to that patient 

because people is thinking that “this person is going to die now” so they become forgotten, 

you know. But when they arrive they need care as any other, in fact they should be given a 

special treatment, you have to check, has that person being feed, has he got any drugs, has he 

showered, maybe empty the bladder and change position in the bed, or does he complain 

about anything or want support? Because people tend to keep these patients in a selected area, 

they stigmatized that admission because they know after all that this patient is going to die. 

But this is still a humanbeing even if she or he is going to die. As long as he is breathing we 

can do something, at least, so you can´t have that thing in your heart that you have failed, 

because it will remain in our mind and in your heart, even if this person has died, “you could 

have done something”, because every humanbeing have that thoughts. So if I told that they 

can be given special care, the relatives also have to be counselling and been told about these 

things, but in our place it is hard to apply that things because of the spirit we have. You see 

that if I told them that they could be told “this thing is like this, and the end of that is this” so 

that they can get prepared, but our main fear is that this patient is going to die. They can either 

give them something to kill them or they can just leave the patient to die.  

Is there anything else you can describe about good care? 

I think that you treat what you are seeing at that time, if the patient has pain you relief the 

pain and maybe changes position if it is needed. And I think that it is helping if you are not 

meeting the patient as a nurse, because when you speak with him normally he will tell you 

everything, but if you speak as a nurse he will leave things out. But this is new for us, we 

need education to learn more, so we are grateful for that palliative care-unit, it is going to 

learn us a lot.  
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What education do you have? 

I am a nurse and midwife. I have education for three years. 

For how long have you been working as a registred nurse? 

 For many years. First I was mid-attendent, then a took a, as we call it, MCH (mother-child-

health) education for two years, then I worked for eight years och then I took my diploma for 

nurse and midwife. So I have been working as a nurse since 1998, both in maternityward and 

in generalward.  

Can you describe what kind of work you do on the hospital now? 

It is caring for patients, maybe patient after surgery, like post-surgical care, but also I deal 

with patients with malaria, aneamia, diabetes, Aids, HIV and on the childrenward it is lots of 

cases with malnutrition.  

When you are working, how often do you meet patient that are in the end of life? 

Many cases, many patients with HIV, many cases with blood-disorders, and maybe example 

cancer and cases with tumour was many, not everyday but many cases.  

What is your experience and feelings when you meet patients, in the end of life? 

Of course I feel very much sorrow but because I am a nurse I suppose to care. I have to make 

sure to meet their needs.  

Can you describe more about your feelings?  

It is tough to describe, but when you see that patient, maybe he is very young, or other maybe 

have many children who need his help, and so you feel sorrow, you feel, if he or she dies, 

what happen with that family? What happen with those who remain? So that is my 

experience, but God know so we are continuing to help them. 

Can you describe how you care for them and meet the patient needs? Patient in the end 

of life.  

The first thing is about nutrition, and there is some of them, especially in HIV-cases, that 

have, I think we call them stomatitus, so they don´t take food, so we have to feed them and 

then caring them by change position in order to avoid bedsore. Then we give the drugs, which 

the doctors prescribe to them. We also encourage the relatives about the condition of the 

patient and if he or she need spiritual need, we find that and help the patient.  

You mention the relatives, what is your feeling about relatives and when they are 

participat in the care? 

The relatives are automatic confused, they are distress, and wonder “how are we going to 

continue without him?”, but many relatives they believe about local medicine, so they take 
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that medicine, and as a nurse you give medicine to a patient and then they come with the other 

medicine to the patient. So if you find out, if you see, you have to encourage them that this 

condition is not good and that the patient is going to die and that they have to believe in the 

medicine, the traditional medicine and not their own.  

You said that you tell the relatives that the patient is going to die, do you feel that it is 

important to tell them? 

Yes, it´s important because we prepare them, you prepare them. And they must know because 

if they have anything to do before that patient dies, they can do. If you say that the patient is 

going to die, maybe the husband or wife will be near to patient, so that they can see if the 

patient have some special to say before death. So you prepare them. Although there is hard to 

say, it is tough, you must say to the patient, but you have to be prepared for that condition, 

and have to be prepared in your mind that anything can happen.  

As a nurse, what do you feel is the most important to do for a patient that is in the end of 

life? 

For my side, I think spiritual needs. Because when a patient is going to die, where is he 

going? So for me, I think spiritual needs. Maybe to call the pastor in order to help, in order to 

prepare him or her. 

Can you describe how you give spiritual support? 

Yes. I am a christian and I help the patient according to the faith, he have, or she have, and I 

am a christian and if the patient is christian I can pray together with him, or her. And if the 

patient has another belief that I don´t know, so I can find, with help from the relatives maybe, 

somebody to help according to the religious.  

How do you wish and prefer to care for a patient? Do you have the oppertunites to give 

care that way on the hospital? 

I think, if we would have all the material and supply it would go smoothly, but there is a 

challenge in our hospital about supply and materials, especially if the patient need maybe 

oxygen, many rooms do not have electricity, so we need to take the patient to find a place so 

that we can help the patient.  

Now you mentions a challenge, can you describe the most challenge situations in the care 

with the patients in the end of life? 

Yes we have challenge to care for that patient. I think, according to our culture and customs 

here that many of the relatives believe in local medicine, so when the patient need, maybe 

some medicine here, but the relatives doesn´t have enough money they can say “no, we can 



 

 

 
 

 

 

53 (59) 

send him to an other that can help him, according to our tradition”, that is one. A second one 

is that many relatives are poor. So when you ask the relatives to maybe bring some poridge 

and bread, they don´t have. So we don´t have anything to feed the patient, because they are 

poor, so if you as a nurse have money, or some of your relatives you can maybe find there in 

order to bring som milk to feed the patient. And when you ask the patient to use gloves, 

especially the patients with HIV, they can say “no, I can wash the clothes without, so don´t 

worry”. In the hospital the supply is a challenge, maybe the patient need another or some 

more medicine but then we have no more supply. That is our challenges.  

Do you meet any personal challenges? 

That is sorrow. 

And how do you manage that challenges? 

You don´t show that sorrow for the patient or the relatives but when I go home I remember 

that patient, and I feel sorrow. Maybe if the patient was young, have a diploma, it is hard to 

tell the relatives.  

When you meet that challenges do you feel that you have the oppertunitie to discuss it 

with your coworkers? 

Yes, when we meet challenges we share experience and feeling comfortable, and we know 

that God knows. We improve when we are sharing.  

All this experience with patients in the end of life, how does it effects you as a nurse? 

For myself, I make, I think if “maybe I did forgot to do something there?”. Maybe wondering 

who prescribe the drug, which doctor. My respondibility is already forfilled.  

What do you think is “good care” in the end of life? If you can describe... 

Good care, I think good care is starting from the room, in which kind of room you care the 

patient, if there is a good room, seperate room, then the procedure that you do to the patient, 

which procedure. I want to make sure that my patient is clean, to change clothes, make sure 

that the bed is nite, and to, I already said change clothes, and many of them are unconscious 

so maybe there is a incontinens of urine, so maybe to put a catheter or maybe you can make 

preparations for make it safe there. An other point is about feeding, make sure that the patient 

is feeded, especially with fluids. And good care is also to do exercises with that patient, in 

order to stimulate, so you can do or teach relatives to do exercise, to change positions, in 

order to prevent that bedsore. And medicine, althought it´s not curable with drugs in palliative 

care, but you can relieve symtoms, like maybe pain or stress, so to administrate drugs 
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according to what the doctor have prescribe, that is good care. Another is, spiritual. To 

encourage the family.  

 

Interview 1/10-12 

 

What education do you have? 

Education is that I am a nurse, a diploma nurse, upgraded course to get the diploma. Been 

here for a long time, almost for seven years of working. My knowledge is to care for all 

patients who are coming. 

Can you describe what kind of work you do at the hospital? 

Okej, they are looking for me because I am a matron-nurse, matron of the hospital. That 

means that I am head of all nurses, and give special care for all patients. All nurses are 

looking for me and you know as a matron I am head of all thing, not only to take care of the 

patients but also to take care of visitors as you. To know the needs of all people. To take care 

of all. They can come to me if they are in need. Maybe if the patients relatives don´t have any 

money. I can help them according to the problem. Some are without relatives, it´s a serious 

case so that they can get money from a fund if they don't have anyone to take care for them. 

There is a fund that is working to get money for just this purpose and they can send money to 

help these patients. And also for them I can buy what they need.  

How often do you meet patients that is in the end of life? 

For me I am supposed to meet them everyday. At all department so that I can plan and help 

the other nurses. As a matron you have to know what these patients need. In the care of diets, 

feeding, cleaning the body. And you talk to the relatives also because they need to know how 

to take care, and to know the progress of the care. So I teach them so that they know the big 

problem. And the relatives has to have sympathy for the care in the end of life. 

Can you describe what you feel as a nurse when you meet those patients who are in the 

end of life? 

My feelings for them are sorrow and sympathetic. We be happy if the patients can be cured 

and we always hope but if you struggle for him or her, and you see them die you feel so bad 

in your heart. As a nurse you want them to be well. We are struggle to make better efforts as 

nurses until the death, and we always struggle for making a higher level. But if God's intuition 

is for him to die then he are going to die. You feel so bad in your heart.  

Is it okey for you to have a conversation with the patient about death and dying? 
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As I know, if you have knowledge about care, you also have to know about care for a patient 

in the dying condition. They can be in bad condition but be aware that he or she can 

understand, up to the end you can talk to him or her. Even if he is not talking, you can talk. 

Like “know I am doing this, I will do this for you”. So yes you can talk to him up to the death. 

So you can continue to talk with them. So you can talk to the patient about death and dying.  

What do you think is the most important in the care for a patient in the end of life? 

As a nurse you have to give all needs, up to the end even if he is not breathing you have to try. 

Talk to the patients relatives. Give everything in the care, I try my effort and you have to tell 

the doctor so that they know about the patients situation. 

Can you describe your feelings about relatives participation in the care? 

The care, if the relatives are participation in the care? 

Yes. How you feel about that? 

Yes sometimes we feel bad, sometimes we reward that. I have had bad experiences about 

relatives who become very sad and started to hit the nurses when his relative died. It’s a hard 

thing, some are tolerant. It is very good for them to be there because then they can be a 

witness. Maybe the patients need to talk to his or her family, and hold their hands. 

How do you wish and prefer to take care for a patient in the end of life? 

I think that we could have all things we wish is needed there, like materials. I think that would 

be a help for us to do more. To have all things we need like oxygen that we didn't use to have 

so much here before, tools and everything that you need to give good care. Maybe a plan you 

can follow in their care. It is very important that we can get a room to these patients so it can 

be easier to give them this care. 

Can you describe the most difficult and challenge situations in the work with patients in 

the end of life? 

First off, place like I sad, we need a place like a building for them. I know two different 

hospital that have these palliative units and that is very good to have here too. They have all 

the equipment too. We need these stuff, we have a shortage of staff and we need more people 

with that knowledge and then it would be easier for us. To have people with that special 

education work with these special cases, they need more education. Equipment and manpower 

and also the economic, if you add people, you have to add the budget also. That is what I see 

is very important. 

How is this experiences effects you as a nurse and as a humanbeing? 

I think everything you can feel is in the heart, I see that everyone that works in healthcare, we 
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end up with some complications. If you end up bad you are not comfortable, you meet with 

some obstacles and you feel bad, maybe complication, you get effected of the work. And you 

get effected by the shortage of equipment and stuff. Yes, I think you can get some 

complications of seeing patients how are dying all the time, you feel very bad. Psychological 

it can effect me too because I can't help everyone. Everything has to be available for these 

patients.  

Can you talk to the other nurses? 

Yes we can, I feel like this. “I tried this..” Maybe it was nothing good, and I feel very bad, it´s 

a way to expression. We have to explain to our fellows that all that you think off is out, 

somehow it is a way of encuragement also. Not to feel bad and then you be quiet, that is 

effecting you. But if you talk to someone he can give you support and encuragement.  

How do you manage these challenges? 

As I said we are making committee-meetings in our hospital from all departments. We need to 

have meetings in how to solve the problems. As a matron-nurse we are supposed to, 

according to the problems, give them encuragement. We try to use the meetings. After 

meetings we talk about our feelings and problems. So talk is very good and we pray for the 

God and then you will find a way how to meet with all this things, pray and good relationship.  

Do you feel that you have learned from these experiences as a nurse, with the patients in 

the end of life? 

As a nurse you have to be competent. Then I have to give courage, and so I try my best. He or 

she as a nurse can do their best. We use old experiences in the care of these patients today. 

What do you think is “good care” for patients in the end of life?  

I prefer to give them good care according my knowledge, then I need the time, mind power, 

and I need to provide everything I know about care for the dying patient. And, for these 

patient, also I need to encourage and be supportive. But it is God that knows if it is time. We 

try our best to have them, but if God wishes, what can we do? I give care totally from what I 

have. I think I can talk with him or her that I tried my best. Because you are ageing so you 

can´t live forever so you can talk if they have a last word. We can ask God so that they can go 

peaceful. We pray and give good advise. But also as a nurse we learn about the whole care of 

that patient, to see the whole patient, and talk to the relatives. 

How do you meet the patients need? 

As a nurse you have to access what we have learned to see the patient and to see what they 

need, maybe drugs, or I can see that he don´t have any food. And we need to plan the care so 
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that everyone knows what that patient need, even when it is the time for drugs, change for 

position, so that we know that they are in a good condition. 

Anything more? 

As a nurse you have to know according to your knowledge that if a patient are in pain how 

you can help them. If there are in pain you know how you should do. “Have they been 

eating?” And also you have to touch the patient so that you can see and feel what they want 

and need. According to the patient, if he is crying from pain, you have to talk to them and 

help them. If you show the patient that you want to help them, they can trust you and then you 

can get them to tell you everything. And then you can give them help with everything. It is 

important to talk so they can express what they are thinking.  
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