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Abstrakt  

Titel: Upplevelsen av att vara syskon till ett barn med cancer  

 

Bakgrund: Cancer är en sjukdom som drabbar barn i hela världen. Det finns olika 

former av behandlingsmetoder som anpassas till individens behov. När ett barn 

diagnostiseras med cancer drabbas hela familjen, inte bara barnet. Relationen 

mellan syskon är en av de längsta relationerna en människa har under sin livstid. 

Händelser som till exempel cancer kan påverka relationen markant och kan komma 

att ha stor inverkan på det friska syskonets liv. 

 

Syfte: Att belysa upplevelsen av att vara syskon till ett barn med cancer. 

 

Metod: Litteraturstudie av 11 studier, som sammanställdes och analyserades med 

inspiration från Fribergs trestegsmodell.  

 

Resultat: Resultatet visar att det sker stora förändringar inom familjen när ett barn 

diagnostiseras med cancer. Syskon känner att cancern tar systern/brodern ifrån dem 

samt beskriver olika former av copingstrategier som de använder för att hantera 

upplevelsen. 

 

Slutsats: Litteraturstudien visar att syskon ofta känner sig bortglömda, övergivna 

och har ett behov av uppmärksamhet samt att få vara delaktiga.  

 

Nyckelord: Syskon, barncancer, upplevelse 

 

  



 
 

Abstract 

Title: The experience of being a sibling to a child with cancer 

 

Background: Cancer is a disease that affects children throughout the world. There 

are various forms of treatment methods that are adapted to the needs of the 

individual. When a child is diagnosed with cancer it affects the whole family, not just 

the child. The relationship between siblings is one of the longest relationships a 

human has during a lifetime. Events such as cancer and death can affect the 

relationship significantly, and can have a major impact on the healthy sibling's life.  

 

Aim: To illustrate the experience of being a sibling to a child with cancer 

 

Method: A review containing 11 studies which were analysed and put together with 

inspiration from Friberg's three-step-model 

 

Results: The results that emerged show that there are many changes within the 

family. Siblings feel that the cancer takes the child away from them and describe the 

various forms of coping strategies they use to cope with the experience. 

 

Conclusion: The review shows that siblings often feel forgotten, abandoned and 

have a need for attention and involvement. 

 

Keywords: Siblings, Childhood cancer, experience 
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Bakgrund  

Förekomst och överlevnad 

Cancer är en av de största dödsorsakerna i världen och drabbar människor i alla 

länder. År 2012 insjuknade ca 14 miljoner människor och ca 8 miljoner avled till följd 

av en cancerdiagnos i världen. Den uppskattade mängden barn (0-14år) som under 

samma år drabbades av någon form av cancer är ungefär 165 000 (Stewart 2014). I 

Sverige får ungefär 250 barn och ungdomar under 15 år en cancerdiagnos varje år. Ca 

40 % av fallen är leukemi eller lymfom, 30 % är hjärntumörer eller tumörer i övriga 

delar av centrala nervsystemet, de resterade procenten utgörs av andra cancerformer 

(Socialstyrelsen 2013, 24-25). Den vanligaste cancerformen hos barn i västvärlden är 

leukemi, speciellt akut lymfatisk leukemi. Därefter kommer olika typer av 

hjärntumörer (Stewart 2014). Däremot i subsahariska Afrika är det vanligaste Non-

Hodgkins lymfom eller Kaposis sarkom (Stewart 2014). Mellan 1978 och 2005 ökade 

överlevnaden markant hos barn med bland annat akut lymfatisk leukemi (ALL), akut 

myeloisk leukemi (AML), Hodgkin lymfom och Non-Hodgkin lymfom (Stiller, Kroll, 

och Pritchard-Jones 2012). I Sverige är den genomsnittliga överlevnaden hos barn 

med cancer 80 % (Socialstyrelsen 2013, 24-25). 

 

Behandling 

Behandling av barncancer utgörs av olika behandlingsmetoder som cytostatika, 

strålbehandling och kirurgi, varje cancerfall kräver någon eller några av dessa 

behandlingsalternativ (Israels och Challinor 2015). Behandlingarna kan ge 

biverkningar som beteendeförändringar, ökad eller minskad aptit, överdriven 

viktuppgång, håravfall, infektioner och illamående/kräkningar. Många av dessa 

biverkningar hindrar barnet från dagliga aktiviteter som att leka och gå till skolan 

(Sitaresmi et al. 2009) och innebär fysiskt och psykiskt lidande för barnet, men även 

för familjen (McGrath och Phillips 2008). 

 

Strålbehandling hos barn är en stor utmaning eftersom det kräver att barnet ligger 

helt stilla i samma position under hela behandlingen. Strålning orsakar celldöd och 

gör att celler blir oförmögna till reproduktion. Vilka biverkningar som barnet får 

beror på vilken del av kroppen som strålas (Ruble och Kelly 1999). Kirurgi används 

vid hjärntumörer och ett antal andra cancerformer (Socialstyrelsen 2013, 24-25).
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De vanligaste problemen som kan uppstå efter operation i hjärnan är smärta, 

balansproblem, dubbelseende och trötthet (Lannering 2013, 9). Vid leukemi kan 

även benmärgstransplantation vara ett behandlingsalternativ och syskon kan vara 

alternativa donatorer (Bellou et al. 1997). Enligt Breitwieser och Vaughn (2014) 

upplever barn som genomgår en benmärgstransplantation att processen är extremt 

smärtsam både fysiskt och känslomässigt, de isoleras på sjukhuset och upplever att 

tiden står stilla. Donationen innebär svårigheter för barnet, men även syskon och 

föräldrar behöver vara fysiskt och känslomässigt engagerade genom 

donationsprocessen (Committee on Bioethics 2010).  

 

Familjeperspektivet 

Familjen är en grupp människor med starka känslomässiga band till varandra, med 

ett intresse för varandras liv samt en känsla av samhörighet (Wright 2013, 54). Synen 

på vilka som ingår i en familj har ändrats och sträcker sig nu utanför kärnfamiljen 

och hushållet (Svensk Sjuksköterskeförening 2015).  

 

När ett barn diagnostiseras med cancer påverkas hela familjen och den måste 

genomgå en stor omställning till den nya situationen för att kunna stötta barnet. Att 

leva med ett hot om att förlora en familjemedlem är en mycket stressfull situation 

(Wilkins och Woodgate 2005). I och med att ca 80 % idag överlever cancern 

(Socialstyrelsen 2013, 24-25), lever många familjemedlemmar under fortsatt stress 

(Norberg och Green 2007). Känslor av lättnad som uppstår när behandlingen är 

avslutad och de inte längre behöver se sitt barn lida förvandlas senare till känslor av 

rädsla för att cancern skall komma tillbaka (Norberg och Green 2007). 

 

Föräldrar upplevde att de tvingade syskonen till de sjuka barnen att bli 

omhändertagna av andra familjer och vänner. Förseningar på sjukhuset och 

oväntade sjukhusbesök orsakade stress för familjen och innebar förändringar i 

familjens rutiner, vilket påverkade tillställningar, födelsedagar och semestrar för 

familjen (Sidhu, Passmore och Baker 2005). 

 

Compas (2015) påvisade att många föräldrar till barn med en cancerdiagnos kände 

någon form av mildare depressiva symptom. Enligt Malone och Price (2012) är en 

familjecentrerad inriktning att önska inom barncancervården, men idag finns det 
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begränsad information kring vad syskonen faktiskt känner då mycket fokus ligger på 

föräldrarna och hur de upplever att syskonen påverkas. Familjecentrerad omvårdnad 

är ett förhållningssätt som menar att alla personer i familjen utgör varsin liten del 

och tillsammans bildar de helheten som familj (Svensk Sjuksköterskeförening 2015). 

Det blir då viktigt att ta med alla delarna för att ge familjen de bästa 

förutsättningarna att hantera olika situationer. 

 

Syskons upplevelser – Ur föräldrars och sjuksköterskors perspektiv 

Williams et al. (2009) skriver att föräldrar upplevde att syskonens negativa yttringar 

kunde bero på att de blev isolerade och upprepade gånger separerade från sin familj, 

att de kände att de blev åsidosatta eftersom det sjuka barnet alltid kom i första hand. 

Föräldrar har beskrivit negativa yttringar med ord som: svartsjuk, avundsjuk, bitter, 

arg, orolig och ängslig. En av fyra föräldrar beskrev att barnets cancersjukdom också 

haft positiva effekter på syskonen bland annat att familjen kommit närmare 

varandra, syskonen fick mer empati för sjuka barn och att syskonen utvecklades och 

mognade (Williams et al. 2009).  

 

Föräldrarna upplevde att syskonens oro ökade och att syskonen inte längre litade på 

att deras föräldrar kunde fixa allt. Syskonen sökte mer uppmärksamhet, bland annat 

genom att klaga på somatiska besvär. Föräldrar betonade värdet av att ha någon på 

sjukhuset som kunde ge syskonen information och stöd (Sidhu, Passmore och Baker 

2005). 

 

I en studie av O’Shea et al. (2012) upplevde sjuksköterskor att syskonen till barnen 

med cancer hade ett behov av att få uppmärksamhet, att de hade en önskan om att 

förstå vad som hände och ville veta vad sjuksköterskorna gjorde med barnet. För lite 

information bidrog till missuppfattningar och många frågor som skapade rädsla hos 

syskonen. Många syskon stängdes ute under inledningsskedet av diagnos och 

behandling och blev omhändertagna av någon annan. Det var viktigt att syskonen 

fick en roll, en önskan om att hjälpa till fanns men varierade från individ till individ 

(O’Shea et al. 2012). 
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Syskonperspektivet och syskonrelationen 

Ungefär 80 % av människorna i världen har ett syskon. Detta gör syskonrelationen 

till en av de vanligaste förekommande relationerna bland människor. Relationen 

mellan syskon klassas som en av de längsta relationerna under en livstid. Händelser 

som till exempel cancer och dödsfall kan påverka relationen och kan komma att ha 

stor inverkan på det friska syskonets liv (Foster et al. 2012). 

 

Det har under de senaste åren forskats på syskonens upplevelser när ett barn 

insjuknar i cancer (Wilkins och Woodgate 2005, Alderfer et al. 2010). Alderfer et al 

(2010) skrev att den vanligaste känslan som uppdagades var förlust av 

uppmärksamhet och minskad tid med föräldrarna. Detta beskrevs av syskonen som 

att vara bortglömd, inte vara lika viktig och inte bli omhändertagen/vara ensam. 

Trots att syskon är en viktig del av helheten i en familj och tillför mycket till 

sammanhållningen finns det inte tillräckligt med forskning om syskonens 

upplevelser för att den ska anses som överförbar (Wilkins och Woodgate 2005). 

 

För att kunna ge adekvat stöd och undervisning till syskonen behöver det finnas 

information om vilka tankar och känslor som kan förekomma. Det skulle kunna leda 

till ökad kunskap för sjuksköterskor och ge dem fler verktyg för att hjälpa syskonen 

till ökad förståelse samt utveckling av copingstrategier (Wilkins och Woodgate 

2005). Ytterligare kunskap behövs inom detta område för att ta reda på vilka 

upplevelser och problem syskon till barn med cancer upplever. Det är viktigt för att 

kunna ta reda på vilket typ av stöd som behövs för att undvika onödigt lidande, vilket 

även Nolbris (2005) beskriver i sin artikel. 

 

Syftet med studien är att belysa upplevelsen av att vara syskon till ett barn med 

cancer.  
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Metod  

Definitioner 

I denna rapport används "barnet" när det sjuka syskonet benämns och ”syskonen” 

eller "syskon" när det handlar om de friska syskonen. 

 

Sökmetoder  

Författarna valde att göra en litteraturstudie. En litteraturstudie beskriver en 

bakgrund som motiverar att en empirisk studie görs eller för att beskriva 

kunskapsläget inom ett visst område (Forsberg och Wengström 2013, 25). De flesta 

av artiklarna som ingick i studien var av kvalitativ ansats. Artiklar med kvalitativ 

ansats fokuserar på bland annat fenomenet i sin kontext samt vilka innebörder 

personer lägger i detta (Dahlborg Lyckhage 2012, 32). Artiklar med kvalitativ ansats 

betonar även förståelsen av människans upplevelser av unika situationer (Forsberg 

och Wengström 2013, 45). 

 

För att besvara syftet och frågeställningen har författarna sökt artiklar i PubMed, 

CINAHL och PsycINFO. De tre databaserna innehåller forskning inom medicin och 

omvårdnad samt psykologisk forskning inom de två områdena (Forsberg och 

Wengström 2013, 75-77).  Sökord som användes under litteratursökningen var 

siblings, experience, childhood cancer, brothers, sisters, emotions, childhood 

neoplasms, neoplasms och cancer. Artiklarna var peer-reviewed, skrivna på engelska 

eller svenska och var publicerade från 2000 och framåt. Författarna har använt sig 

av de booleska sökoperatorerna AND och OR.  

 

Urval  

När databassökningarna var utförda lästes alla titlar på artiklarna igenom. Artiklar 

med titlar som var relevanta för syftet valdes ut och abstrakten på dessa artiklar 

lästes igenom. Hela artiklarna med de abstrakt som ansågs relevanta lästes sedan 

igenom. Författarna valde utifrån detta arbetssätt ut de artiklar som var mest 

relevanta och bäst svarade på syftet för studien (Jmf. Östlundh 2012, 73-74). Urvalet 

presenteras i en tabell (se tabell 2, bilaga 1). 

 

Granskningsmallen som användes för kvalitésäkring var Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (SBU) granskningsmall för kvalitativ 
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forskningsmetodik (se bilaga 2) då den är anpassad för kvalitativa studier vilket är 

vad som användes i den här litteraturstudien (Jmf. SBU 2014). 

 

Under granskningen lästes utvalda studier igenom och en översiktstabell fylldes i. 

Tabellen innehåller information om år, land, författare, titel, syfte, urval, metod, 

resultat samt ett kvalitémått (medelhög eller hög kvalité inkluderas, låg exkluderas) 

utifrån granskningsmallen som valdes. Genom den här arbetsgången tränas det 

kritiska tänkandet (Jmf. Friberg 2012b, 45). För artikelöversikt se tabell 3, bilaga 3. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier  

Kriterier för exkludering och inkludering användes för att fokusera sökningen på en 

hanterbar mängd relevanta artiklar och studier lämpliga för granskning (Jmf. 

Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 61). De inklusionskriterier som användes var 

syskonets perspektiv, kvalitativa studier, syskon till ett barn som genomgår eller har 

genomgått behandling för cancer även studier med både kvalitativ och kvantitativ 

ansats inkluderades om det tydligt gick att skilja de båda ansatserna åt. De studier 

som exkluderades var de som innehöll andra perspektiv än syskonens, studier som 

inte var på engelska eller svenska och enbart kvantitativa studier.   

 

Analys  

Analysen genomfördes med inspiration från Fribergs (2012a, 140) trestegsmetod.  

Först lästes alla artiklar igenom enskilt flertalet gånger av båda författarna för att de 

skulle kunna skapa sig en förståelse för artiklarnas innehåll och sammanhang. I 

andra steget gick författarna igenom likheter och skillnader som identifierats i 

artiklarna. Resultatet sammanställdes sedan i tre kategorier och nio underkategorier 

och slutligen gjordes en sammanställning av det nya resultatet i en beskrivande 

presentation (Jmf. Friberg 2012a, 141). Analysarbetet beskrivs som ett pendlande 

mellan helheten, delarna och den nya helheten (Friberg 2012a, 140). Analysen 

gjordes av båda författarna oberoende av varandra för att sedan sammanställas och 

diskuteras, vilket SBU (2014) beskriver är ett bra sätt att få många olika synvinklar 

på innehållet och öka tillförlitligheten. 
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Forskningsetik  

För att säkerställa det vetenskapliga värdet användes endast artiklar som hade 

tillstånd från etisk kommitté eller artiklar som visade på noggranna etiska 

överväganden (Jmf. Forsberg och Wengström 2013, 70). Wallengren och Henricson 

(2012, 492-493) skrev att om de funna artiklarna saknar etiskt tillstånd eller etiska 

överväganden undersöks det om tidskriften accepterar artiklar utan någon form av 

etisk hänsyn. 

 

I de artiklar som valdes ut till studiens resultat skulle det finnas ett informerat 

samtycke. Informerat samtycke bygger på den etiska principen att skydda 

deltagarnas frihet och självbestämmande. Deltagarna ska få information om arbetet, 

ha förmåga att förstå informationen och fatta beslut samt att deltagandet ska vara 

frivilligt. Frivilligheten innebär att deltagarna har rätt att välja att delta i studien och 

att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan press (Kjellström 2012, 82). 

Forskning där barn deltar är ur ett etiskt perspektiv problematiskt. Det är svårare att 

erhålla ett adekvat samtycke från barn då deras förmåga att bedöma risker och se 

konsekvenser är begränsad eller obefintlig. Om barnet inte kan förstå vad 

forskningen innebär ska vårdnadshavaren informeras om och samtycka till 

forskningen (Codex 2016). 

 

För att undvika feltolkning på grund av den mänskliga faktorn och författarnas 

förförståelse analyserades artiklarna till resultatet på ett systematiskt sätt, vilket 

bidrar till att tolkningen och sammanställningen av bevisen utförs på ett konsekvent 

och opartiskt sätt (Jmf. Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 93).  
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Resultat 

Resultatet kommer att presenteras i tre huvudteman och nio underteman som 

utvecklades under analysen (se tabell 1). 

 

Tabell 1 - Sammanställning över resultatkategorier 

Teman Underteman  

Förändrad familjesituation Känna sig bortglömd och övergiven 

Ta ett större ansvar 

Sårbarhet 

Rädsla för vad cancersjukdomen 

innebär 

Vilja spendera mer tid med barnet 

Att se barnet förändras 

Rädsla för att barnet ska dö 

Copingstrategier Få prata om sina känslor  

Skapa en förståelse 

Att ta en paus från cancern 

 

Förändrad familjesituation 

Känna sig bortglömd och övergiven 

Sjukdomen och efterföljande behandling innebar att familjens rutiner ändrades, de 

spenderade mindre tid tillsammans och familjeaktiviteter blev inte som planerat 

(Long et al. 2015, Prchal och Landolt 2012, Woodgate 2006). Föräldrarna 

spenderade största delen av sin tid på sjukhuset med barnet (Prchal och Landolt 

2012, Jenholt Nolbris, Enskär och Hellström 2014), vilket gjorde att syskonen kände 

sig ledsna och bortglömda (Woodgate 2006). De flesta syskon bodde med någon 

annan till exempel en släkting eftersom föräldrarna var tvungna att vara på sjukhuset 

under en längre tid (Sloper 2000, Long et al. 2015). Det fanns även barn som blev 

placerade i tillfälliga fosterhem, flera av dem kände att fosterföräldrarna bara lät dem 

bo där för att de tyckte synd om dem (Sloper 2000).  

 

Många syskon upplevde att de inte fick sina behov tillgodosedda av föräldrarna på 

grund av att det sjuka barnet fick nästan all uppmärksamhet (Sloper 2000, Prchal 

och Landolt 2012, Woodgate 2006, Nolbris, Enskär och Hellström 2007, Jenholt 

Nolbris, Enskär och Hellström 2014). De kände sig ensamma, utstötta (Sloper 2000, 

Jenholt Nolbris, Enskär och Hellström 2014) och isolerade från resterande 
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familjemedlemmar (Sloper 2000, Prchal och Landolt 2012, Woodgate 2006). 

Föräldrarna fanns inte där för att skjutsa till aktiviteter eller vänner (Long et al. 

2015) De fanns inte heller där när de var ledsna och behövde mysa och kramas 

(Jenholt Nolbris och Ahlström 2014). Syskonen tyckte att föräldrarna aldrig riktigt 

förstod hur ledsna de kände sig (Woodgate 2006). Även människor runt omkring 

riktade störst uppmärksamhet till barnet, de frågade sällan hur syskonen mådde, 

frågorna handlade alltid om barnet (Sloper 2000, Long et al. 2015). 

 

Syskonen upplevde att allting i livet kretsade kring barnets cancer (Long et al. 2015, 

Murray 2002, D'Urso, Mastroyannopoulou och Kirby 2016), speciellt under den 

intensiva behandlingsfasen (D'Urso, Mastroyannopoulou och Kirby 2016). De kunde 

känna sig avundsjuka på alla presenter och uppmärksamhet som gavs till barnet 

(Prchal och Landolt 2012). Syskonen kunde även känna ilska gentemot det barnet, 

även fast de förstod att det inte var barnets fel (Nolbris, Enskär och Hellström 2007). 

De förstod hur viktigt det var att föräldrarna tog hand om barnet (Woodgate 2006) 

och att det behövde mer uppmärksamhet (Sloper 2000, Woodgate 2006), men 

önskade samtidigt att föräldrarna skulle bry sig som de gjorde innan barnet blev 

sjukt (Murray 2002). Vissa syskon provocerade sina föräldrar och frågade om det 

krävdes att de också skulle bli allvarligt sjuka för att få uppmärksamhet (Jenholt 

Nolbris, Enskär och Hellström 2014). 

 

Ta ett större ansvar 

Eftersom föräldrarna blev mer frånvarande tog syskonen över mer och mer av 

hushållsarbetet och satt barnvakt till sina andra syskon (Sloper 2000, Long et al. 

2015, Prchal och Landolt 2012, Woodgate 2006, D'Urso, Mastroyannopoulou och 

Kirby 2016). Även om syskonen inte valde att få ett större ansvar hemma så klagade 

få av dem på att de var tvungna att hjälpa till mer hemma. Många syskon såg det som 

ett tillfälle att hjälpa sina föräldrar (Long et al. 2015, Prchal och Landolt 2012), men 

vissa tyckte inte om förändringarna och tyckte det var hemskt att känna sig som 

föräldern i familjen (Long et al. 2015, D'Urso, Mastroyannopoulou och Kirby 2016). 

 

Att hjälpa till hemma gav också syskonen en känsla av att bidra till barnets 

återhämtning (Long et al. 2015). Många kände att det lilla de gjorde hjälpte familjen 

att ta sig igenom den jobbiga situationen (Woodgate 2006) och bidrog till att hålla 



10 
 

ihop familjen, vilket var jätteviktigt för många syskon (Long et al. 2015, Woodgate 

2006), nästan lika viktigt som att barnet överlevde cancern (Woodgate 2006). 

Eftersom att de tog ansvar och hjälpte till mer så kände flera av syskonen att de 

mognade och växte upp fortare (Long et al. 2015, D'Urso, Mastroyannopoulou och 

Kirby 2016, Jenholt Nolbris, Enskär och Hellström 2014, Nolbris et al. 2010) 

 

Sårbarhet 

Tryggheten som var associerad med att vara en del i en familj var något många 

syskon inte längre kände efter barnet blivit sjukt (Long et al. 2015, Woodgate 2006),  

de kände sig osäkra på sin egen och familjens säkerhet och kände sig nu mer sårbara 

(Sloper 2000). Syskonen upplevde att världen inte längre kändes trygg, förutsägbar 

och sorglös. De insåg att saker kan dyka upp när som helst och kan drabba alla (Long 

et al. 2015, Sloper 2000). Många syskon tänkte innan barnets cancerbesked att 

cancer aldrig skulle drabba deras familj (Long et al. 2015). 

 

Syskonen insåg att livet kan vara kort, vilket gjorde att de spenderade mer tid 

tillsammans med familjen för att ta vara på livet och dess möjligheter (Sloper 2000). 

Det har även gjort att de har fått en annan syn på sig själva som människor och 

ändrat deras mål med livet, de väntar inte med att göra saker de drömmer om 

(D'Urso, Mastroyannopoulou och Kirby 2016). För en del syskon levde oron och 

sorgen vidare och de valde att inte tänka så mycket på framtiden, de levde här och nu 

(D'Urso, Mastroyannopoulou och Kirby 2016, Woodgate 2006). 

 

Syskonen beskrev också att de förändringar som skett, lett till bättre relationer och 

starkare band inom familjen. De uppskattade familjen mer nu efter att barnet fått en 

cancerdiagnos (Long et al. 2015, Jenholt Nolbris and Ahlström 2014). De flesta 

syskonen beskrev att relationen mellan syskonen förändrats till det bättre (Sloper 

2000, D'Urso, Mastroyannopoulou och Kirby 2016), det fanns dock några syskon 

som tyckte att syskonrelationen hade blivit sämre (Sloper 2000). 

 

Rädsla för vad cancersjukdomen innebär 

Vilja spendera mer tid med barnet 

Cancerdiagnosen innebar att barnet tillbringade mycket tid på sjukhuset och 

tvingades gå igenom krävande behandlingar som gjorde att barnet inte orkade delta i 
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vanliga aktiviteter (Sloper 2000). När barnet var hemma uppskattade syskon att 

spendera tid och hitta på saker tillsammans med barnet (D'Urso, 

Mastroyannopoulou och Kirby 2016). Många syskon önskade dock att de hade 

kunnat göra fler saker tillsammans, men de förstod att barnet kunde ha biverkningar 

från behandlingen som gjorde att de inte orkade eller inte hade lust (Sloper 2000, 

Woodgate 2006).   

 

Syskonen upplevde ibland att det fanns en konflikt mellan deras egna intressen som 

skola, vänner och jobb och viljan att spendera tid med det sjuka barnet (Nolbris, 

Enskär, and Hellström 2007), de önskade att de hade haft möjligheten att göra mer 

för barnet och hade skuldkänslor för att de inte hälsade på mer på sjukhuset 

(Woodgate 2006). 

 

Att se barnet förändras 

Många syskon belyste att det var väldigt jobbigt och svårt att se hur barnens 

utseende förändrades till följd av behandlingen (Long et al. 2015). De tyckte att det 

var hjärtskärande att se hur cancern tärde på barnet och andra drastiska 

förändringar som att de tappade håret. Både barnet och syskonet grät när håret föll 

av (D'Urso, Mastroyannopoulou och Kirby 2016). Att barnet tappade håret och gick 

upp i vikt fick syskonen att känna känslor som hjälplöshet, avsmak, chock och 

osäkerhet om hur de skulle agera för att inte såra barnet (Prchal och Landolt 2012, 

Woodgate 2006, Nolbris, Enskär och Hellström 2007). 

 

Syskonen beskrev att det var sorgligt att se att barnet missade delar av sin barndom 

(Jenholt Nolbris, Enskär och Hellström 2014). De önskade att barnet hade kunnat 

göra saker som alla andra barn kunde och kände att de borde ha varit den som fick 

diagnosen i stället (Woodgate 2006). 

 

Det var speciellt jobbigt med det sjuka barnets utåtagerande beteende (Long et al. 

2015, Woodgate 2006, Nolbris, Enskär och Hellström 2007), vilket ett syskon 

beskrev som att lillebrodern blev rasande och skrek av kortisonpreparatet (Long et 

al. 2015). Barnet kunde även ha ett passivt beteende och inte bry sig eller vara väldigt 

tillbakadragen, vilket syskonen tyckte var minst lika jobbigt att hantera (Prchal och 

Landolt 2012). 
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Rädsla för att barnet ska dö 

När syskonen fick veta att barnet hade cancer blev de chockade, rädda och oroliga 

(Sloper 2000, Long et al. 2015, Prchal och Landolt 2012, Woodgate 2006, D'Urso, 

Mastroyannopoulou och Kirby 2016, Jenholt Nolbris, Enskär och Hellström 2014). 

De beskrev att när de fick reda på diagnosen började de sörja att barnet kanske inte 

kommer stanna kvar (Jenholt Nolbris, Enskär och Hellström 2014). 

 

Syskonen oroade sig över barnets prognos (Prchal och Landolt 2012, Nolbris, Enskär 

och Hellström 2007) och alla var rädda att barnet inte skulle överleva cancern (Long 

et al. 2015, Prchal och Landolt 2012, Nolbris, Enskär och Hellström 2007, Jenholt 

Nolbris, Enskär och Hellström 2014, Sloper 2000). Syskonen oroade sig också över 

om barnet skulle få ont, bli sämre eller om tumören skulle växa (Nolbris, Enskär och 

Hellström 2007). Syskonen upplevde att de oroade sig mycket mer nu än innan 

barnet fick cancer (D'Urso, Mastroyannopoulou och Kirby 2016). Tankar av oro 

kunde dyka upp när som helst, även i bra stunder (Murray 2002). 

 

Många syskon undvek att använda ordet cancer när de pratade om barnets sjukdom 

eftersom de associerade ordet ”cancer” med döden, de insåg för första gången att 

barnets liv var skört och att det kunde dö av sjukdomen (Long et al. 2015). 

 

Flera syskon var oroliga och rädda att barnet skulle dö och tänkte mycket på det när 

de skulle sova, vilket gjorde det svårt att somna och påverkade sömnkvalitén (Jenholt 

Nolbris och Ahlström 2014, Jenholt Nolbris, Enskär och Hellström 2014). De 

uttryckte även svårigheter att koncentrera sig i skolan eftersom de hade många 

tankar kring barnets sjukdom och vad den skulle kunna komma att innebära (Long 

et al. 2015, Prchal och Landolt 2012). 

 

Copingstrategier 

Få prata om sina känslor 

Många syskon kände att de inte kunde prata om sina bekymmer (Sloper 2000) och 

höll känslorna för sig själva (Long et al. 2015, Woodgate 2006, Jenholt Nolbris och 

Ahlström 2014, Nolbris et al. 2010). Vissa trodde att barncancer var så ovanligt att 

det inte var något att prata om eller att de var ensamma om att ha de här känslorna 
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(Nolbris et al. 2010), andra syskon ville inte prata om sina funderingar på grund av 

att de kunde stressa eller oroa föräldrarna och skapa ytterligare lidande för familjen 

(Woodgate 2006).  

  

Att ha någon att prata med var viktigt i processen för att skapa copingstrategier hos 

syskonen (Sloper 2000). I flera av studierna uttryckte syskonen ett behov av att få 

prata om sina känslor (Long et al. 2015, Murray 2002, D'Urso, Mastroyannopoulou, 

och Kirby 2016, Jenholt Nolbris, Enskär och Hellström 2014). Relationer där de fick 

möjlighet att prata om sina känslor var viktiga. Det kunde vara relationer med 

föräldrar, andra släktingar, vänner och lärare (Sloper 2000). För en del var 

föräldrarna fortfarande deras största känslomässiga stöd (Long et al. 2015). Många 

syskon tyckte att det var skönt att prata med sina vänner, att det gav stöd, hopp och 

lättnad över att ha lyft sina tankar (Prchal och Landolt 2012), medan andra tyckte 

det var svårt då vänner kunde bli obekväma och inte förstod vad de gick igenom 

(Packman et al. 2005, Nolbris et al. 2010). Trots detta upplevde syskonen att vänner 

var en av de sakerna som hjälpte mest och att relationen stärktes i och med att de 

gick igenom och hanterade upplevelsen tillsammans (Sloper 2000, D'Urso, 

Mastroyannopoulou och Kirby 2016).  

 

Syskonen tyckte även att det var bra att få träffa någon som befann sig i samma 

situation som dem då de kunde diskutera känslor och upplevelser som båda parter 

varit med om (Packman et al. 2005, Nolbris et al. 2010). Att få delta i läger och 

stödgrupper med andra syskon till cancersjuka barn hjälpte dem att hantera sina 

upplevelser och rädslor kring sjukdomen (Packman et al. 2005, Murray 2002). I en 

studie av Packman et al. (2005) beskrev syskonen som deltagit vid ett sommarläger 

att deltagande gjorde att all sorg de burit på under skolåret äntligen fick komma ut. 

Syskonen beskrev också att det kan vara till hjälp att skriva ner sina känslor (Long et 

al. 2015). 

 

Skapa en förståelse 

När barnet blev sjukt uttryckte många syskon ett stort behov av att få information 

(Sloper 2000, Prchal och Landolt 2012, Nolbris, Enskär och Hellström 2007, Jenholt 

Nolbris och Ahlström 2014, Murray 2002, D'Urso, Mastroyannopoulou och Kirby 

2016, Jenholt Nolbris, Enskär och Hellström 2014). Syskonen uppskattade att få en 
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grundförståelse om diagnos och behandling (Long et al. 2015, Jenholt Nolbris och 

Ahlström 2014).  

 

För de flesta syskon var föräldrar den största källan till information (Sloper 2000, 

Jenholt Nolbris och Ahlström 2014, D'Urso, Mastroyannopoulou och Kirby 2016), 

men det fanns även hjälpsamma sjuksköterskor som informerade syskonen (Prchal 

och Landolt 2012). För att få ytterligare information utöver den de fått från föräldrar 

och sjuksköterskor sökte vissa syskon ytterligare information på egen hand (Sloper 

2000, Long et al. 2015). Att söka mer information var ofta till hjälp, men det kunde 

också innebära att de fick tag i felaktig information som kunde öka oron (Long et al. 

2015).  

 

Innan syskonen blivit informerade om sjukdomen beskrev många cancern som något 

ovanligt och farligt (Long et al. 2015, Jenholt Nolbris och Ahlström 2014). Vissa 

syskon förstod att barnet hade cancer, en del visste bara namnet på diagnosen och 

förstod inte att diagnosen var en form av cancer. En del förstod inte hur cancer skilde 

sig från andra sjukdomar som barn kan få och förstod inte varför föräldrarna gjorde 

en så stor sak av det hela (Long et al. 2015). Många syskon visste inte heller vad 

behandlingen skulle innebära och vilka biverkningar som barnet kunde få (Jenholt 

Nolbris och Ahlström 2014). Efter att syskonen fått tillräckligt med information om 

sjukdomen förstod de att den var livshotande (Long et al. 2015). De funderade på om 

de också kunde få cancer (Sloper 2000, Jenholt Nolbris och Ahlström 2014, Murray 

2002) och ville att vårdpersonal skulle informera dem om det fanns risk för det 

(Murray 2002).  

 

Syskonen uttryckte att de kände sig mindre rädda då de visste vad som pågick och 

tyckte  det var bra då föräldrarna lät dem få vara med barnet så mycket som möjligt 

(Murray 2002). De uppskattade att få vara involverade i barnets vård och att få 

hjälpa till med dagliga rutiner eftersom det minskade deras rädsla för den 

medicinska utrustningen och fick dem att känna att de också var viktiga (Prchal och 

Landolt 2012, Woodgate 2006, Murray 2002). Dock tyckte flera att det var svårt att 

veta när och vad de kunde hjälpa till med (Woodgate 2006). 
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Att ta en paus från cancern 

När barnet fick cancer upplevde syskonen att de helt plötsligt blev populära, 

människor som de inte kände vinkade åt dem och frågade hur barnet mådde (Long et 

al. 2015). Syskonen tyckte att det var jobbigt att få frågor om barnets cancer hela 

tiden och skapade alternativ för att slippa svara på alla frågor, för att få ta en paus 

från cancern. Ett syskon informerade en vän i skolan om barnets tillstånd så de som 

hade frågor kunde vända sig till vännen för att få svar, ett annat syskon startade en 

blogg där alla kunde läsa om barnet (Prchal och Landolt 2012).  

 

Alla syskon i Prchal och Landolts studie (2012) belyste vikten av att få ta en paus från 

cancern och göra något annat, något normalt som till exempel lyssna på musik, spela 

tv-spel eller vara med kompisar. Syskon beskrev att det var viktigt för att dem att 

fortsätta umgås med vänner (Long et al. 2015, Prchal och Landolt 2012) då vännerna 

fick dem att tänka på annat (Sloper 2000, Long et al. 2015, Prchal och Landolt 2012, 

Murray 2002), ökade deras självkänsla och fick dem att känna att de hade en roll 

utanför familjen (Sloper 2000). Syskonen tyckte det var viktigt att inte bli 

annorlunda behandlade av sina vänner efter barnets diagnos (Prchal och Landolt 

2012) eftersom de har en önskan om att behålla livet så normalt som möjligt (Murray 

2002). Att få möjlighet att fortsätta med sina intressen och aktiviteter kunde bidra 

till känsla av normalitet, en känsla av att ha kvar sin identitet och sina rutiner (Sloper 

2000, D'Urso, Mastroyannopoulou och Kirby 2016). 

 

Diskussion  

Syftet med studien var att belysa upplevelsen hos syskon till barn med cancer. 

Resultatet som framkom visar att det sker stora förändringar inom familjen och 

syskonen känner att cancern tar barnet ifrån dem. Resultatet belyser också olika 

former av copingstrategier som syskonen använder för att hantera upplevelsen.  

 

Roys Adaptionsmodell  

Roys Adaptionsmodell (RAM) kan sammanfattas som en process där människan hela 

tiden måste anpassa sig till olika omständigheter i livet. Om situationen inte går att 

bemästra med de copingstrategier personen har tillgodo, finns det risk för ohälsa 

(Wiklund Gustin och Lindwall 2012, 225). Inom RAM finns det fyra adaptiva 

funktionsområden inom vilka individen har olika typer av copingstrategier. Dessa 
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områden är fysiska funktioner, självuppfattning och gruppidentitet, rollfunktion 

samt ömsesidigt beroende (Wiklund Gustin och Lindwall 2012, 235). 

 

En av sjuksköterskornas uppgifter enligt RAM är att hjälpa individer till största 

möjliga välbefinnande och maximal utveckling. Detta kan göras genom bland annat 

förslag på copingstrategier eller andra livskvalitésfrämjande åtgärder (Wiklund 

Gustin och Lindwall 2012, 227-228). Ju bättre individen klarar av att anpassa sig till 

rådande omständigheter desto bättre hälsa upplevs av honom/henne (Wiklund 

Gustin och Lindwall 2012, 226-227). 

 

Resultatdiskussion  

Syskonens syn på den nya familjesituationen 

När barnet drabbades av cancer kände sig många syskon bortglömda, ensamma och 

isolerade från resterande familjemedlemmar vilket styrks i  Yu (2015), Tasker och 

Stonebridge (2016) samt Wang och Martinsson (1996). I litteraturstudiens resultat 

framkom det att föräldrarna spenderade mycket tid på sjukhuset och många syskon 

kände att de inte fick sina behov tillgodosedda eftersom det sjuka barnet fick all 

uppmärksamhet. I en studie av Freeman, Dell och Meola (2000) uttryckte syskonen 

också att det fick mindre tid tillsammans med sina föräldrar. Tasker och Stonebridge 

(2016) skriver att det är viktigt att syskonen får uppmärksamhet och bekräftelse 

under diagnos och behandling eftersom föräldrarna har sitt fokus på barnet. I RAM 

är en av de fyra adaptionsområdena ömsesidigt beroende (Wiklund Gustin och 

Lindwall 2012, 235). Det handlar om en grundläggande strävan att skapa och bevara 

vårdande och utvecklande relationer. Är relationerna inte bra kan det resultera i  

obalans som kan leda till ensamhet, alienation, separationsångest och ilska (Wiklund 

Gustin och Lindwall 2012, 239-240). Detta skulle kunna förklara syskonens känslor 

av ensamhet och att de känner sig bortglömda. Det finns en obalans i deras nära 

relationer som de inte klarar av att hantera.  

  

Eftersom föräldrarna spenderade mycket tid på sjukhuset fick många syskon ta mer 

ansvar hemma och hjälpa till med hushållsarbete och barnpassning, vilket styrks i 

studien av Björk, Wiebe och Hällström (2009). Många syskon såg det som ett tillfälle 

att hjälpa sina föräldrar, och ett sätt att bidra till barnets återhämtning, men vissa 

tyckte det var hemskt att behöva anta en föräldraroll. Syskonen har uttryckt att de 
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tvingades ta beslut som de ansåg vara alldeles för stora för dem (Björk, Wiebe och 

Hallström 2009). Hur mycket ansvar syskonen blir tvungna att ta kan variera 

beroende på var i världen de bor. Olika länder har olika form av sjukvårdssystem. I 

en rapport av SKL har man jämfört kostnader för sjukvården i 11 olika länder där 

Sverige kommer på första plats med de lägsta kostnaderna och USA på sista plats 

med högsta kostnaderna för privatpersoner (Sveriges kommuner och landsting 

2015). I länder där sjukvården inte finansieras av skattemedel och föräldrarna själva 

måste bekosta vården för sitt sjuka barn kanske en förälder tvingas jobba för att 

familjen ska klara sig ekonomiskt medan den andra förälderna befinner sig på 

sjukhuset. Fysiska funktioner är ett adaptionsområde som ingår i RAM och innebär 

att förändringar på gruppnivå kan leda till ohälsa hos individen. En försämrad 

ekonomi i en familj kan leda till ohälsa för alla familjemedlemmar (Wiklund Gustin 

och Lindwall 2012, 235-236).  

 

Att en förälder måste arbeta medan den andra föräldern är på sjukhuset kan också 

innebära att syskonen känner sig mer ensamma och får ta mer ansvar. I länder där 

båda föräldrarna kan vara hemma under barnets sjukdomstid kan syskonen känna 

sig mindre ensamma och slippa ta lika mycket ansvar. Rollfunktion är ett annat av de 

fyra adaptionsområdena och beskriver att människan har en primär och en sekundär 

roll. Den primära rollen är relaterad till ålder, kön kultur och mognad medan den 

sekundär rollen handlar om uppgifter som är kopplade till den primära rollen 

(Wiklund Gustin och Lindwall 2012, 238). Alla syskon har en primär roll men de 

uppgifter som är kopplade till den primära rollen förändras. I det här fallet handlar 

det inte om en risk att inte klara av de uppgifter som är kopplade till den primära 

rollen utan att de får uppgifter som de inte förväntas utföra i deras ålder (Wiklund 

Gustin och Lindwall 2012, 238). Det kan vara svårt för syskonen att hantera de nya 

förväntningarna och kraven som ställs på dem. 

 

Syskonen beskrev också att barnets cancer gjorde att de kände sig osäkra på sin egen 

och familjens säkerhet. De insåg att livet kan vara kort och spenderade mer tid 

tillsammans med familjen. De fick en annan syn på livet och väntade inte med att 

göra saker de drömde om. Enligt RAM är synen på sig själv indelat i tre olika delar 

där en av dem handlar om den ideala bilden av sig själv. Den innehåller en bild av 

vad vi är, vill bli och vill uträtta i livet (Wiklund Gustin och Lindwall 2012, 236). I 
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och med den nyfunna känslan av sårbarhet förändras dessa bilder och personen fick 

en klarare bild av vad framtiden kan innebära. 

 

Cancern tar honom/henne ifrån mig 

Litteraturstudiens resultat belyste att det var väldigt jobbigt och svårt för syskonen 

att se hur barnets utseende och beteende förändrades till följd av behandlingen. Att 

barnet tappade håret, gick upp i vikt och hade ett utåtagerande eller passivt beteende 

var ofta beskrivet som negativa känslor, vilka syskonen tyckte var väldigt svåra att 

hantera. Enligt Tasker och Stonebridge (2016) så fanns det även tillfällen då till 

exempel förlusten av håret kunde göras till en positiv upplevelse genom en lättsinnig 

stämning kring det hela och ibland även skämt och skratt. 

 

Resultatet visade att många syskon var rädda för att barnet skulle dö. De oroade sig 

bland annat över barnets prognos, om de kommer att ha ont, om tumören kommer 

att växa eller att de inte kommer stanna kvar med dem. Vilket även tas upp av 

Alderfer (2003) och Tasker och Stonebridge (2016). Där det i Alderfer (2003) 

beskrevs att en fjärdedel av syskonen uttryckte en rädsla för att barnet skulle dö.  

 

Flera syskon uttryckte oro och rädsla över att barnet skulle dö, många tänkte mycket  

på detta när de skulle sova, vilket påverkade sömnkvalitén. De hade även svårt att 

koncentrera sig i skolan eftersom de hade många tankar kring barnets sjukdom och 

vad den kan komma att innebära, vilket även Lähteenmäki et al (2004) skriver om. 

Oro och rädsla kan finnas i olika grad beroende på hur mycket syskonen förstår och 

deras tidigare erfarenheter. Den kan också uttryckas på olika sätt beroende på 

syskonens ålder. I en studie av Anderzén Carlsson et al (2007) har föräldrar uttryckt 

att de tror att åldern spelar en stor roll för hur barn uttrycker sin rädsla. De upplever 

att äldre barn har mer emotionella problem och att det hos mycket små barn är svårt 

att identifiera rädsla då de inte har förmågan att sätta ord på sina känslor. Små barn 

kan ha svårt att förstå vad cancer innebär medan äldre har en större förståelse 

(Anderzén Carlsson et al. 2007).  

 

Copingstrategier 

Många syskon hade svårt att prata om sina bekymmer på grund av att vissa trodde 

att de var ensamma om sina känslor vilket också Tasker och Stonebridge (2016) 
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beskriver. Att prata om sina känslor kan vara en alternativ copingstrategi för att 

hantera upplevelsen. Enligt Barrera, Fleming och Khan (2004) har syskon som har 

ett bra socialt stöd mindre symtom på depression, ångest och beteendeproblem. Det 

sociala stödet kan ha en avgörande roll för syskonens psykologiska anpassning till 

barnets sjukdom. Kvinnliga syskon har fler symtom på depression, är mer oroliga 

och har mer beteendeproblem än manliga syskon (Barrera, Fleming och Khan 2004). 

 

Litteraturstudiens resultat visade att många syskon uppskattade att få prata med 

andra som förstod vad de gick igenom. Att få delta i läger tillsammans med andra 

syskon till barn med cancer uppskattades av många syskon. Tasker och Stonebridge 

(2016) styrker detta i sin studie och skriver att lägren är mest effektiva då de sjuka 

barnen inte deltar. I studien har några syskon blivit inbjudna till att delta i ett läger 

där även de sjuka barnen skulle delta. De syskon som deltog vid lägret har beskrivit 

att de kände att de inte passade in. De sjuka barnen hade svårt att förstå hur 

syskonen hade det och uttryckte att de inte hade det lika jobbigt som dem. Detta 

visar på hur viktigt det är att få prata med någon som går eller har gått igenom 

samma sak, att syskonen och barnen har olika syn på situationen och att det är 

viktigt att ta hänsyn till att syskonen och barnen kan ha det svårt på olika sätt. Det är 

viktigt att syskonen får veta att de har rätt att känna saker trots att det inte är de som 

har sjukdomen. Syskonen har i Tasker och Stonebridge (2016) studie också beskrivit 

att de uppskattar att få prata enskilt med vårdpersonal samt att det även är viktigt att 

få träffa någon att prata med en lång tid efter att barnet blivit friskt.  

 

När barnet blev sjukt uttryckte många syskon ett stort behov av att få information 

om sjukdomen. Roy (2009, 41) skriver att det är viktigt att få insikt och förståelse för 

att kunna hantera upplevelsen. Många kände dock ett behov av ytterligare 

information och öppenhet från föräldrarna (Tasker och Stonebridge 2016). Syskonen 

funderade på om de också kunde få cancer och ville att vårdpersonal skulle informera 

dem om det fanns risk för det. I Wang och Martinssons (1996) studie var det 13 av 45 

syskon som uttryckte en stor rädsla för att de själva skulle få cancer.  

 

Syskonen uttryckte att de kände sig mindre rädda när de visste vad som pågick och 

tyckte därför det var bra då föräldrarna lät dem få vara med barnet så mycket som 

möjligt, vilket även stöds i Tasker och Stonebridge (2016). Syskonen uppskattade att 
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få hjälpa till med dagliga rutiner eftersom det minskade deras rädsla för den 

medicinska utrustningen vilket även beskrivs i Anderzén Carlsson (2007). 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att syskon tyckte det var jobbigt att få 

frågor om barnet hela tiden. De flesta syskonen belyste vikten av att få ta en paus 

från cancern och göra något normalt, detta beskrevs också i studier av Björk, Wiebe 

och Hallström (2009) samt Tasker och Stonebridge (2016). Syskonen beskrev även 

att det var viktigt för att dem att kunna fortsätta umgås med vänner då de ansåg att 

det var en av de viktigare relationerna i deras liv. Att få möjlighet att fortsätta med 

sina intressen och aktiviteter bidrog till en känsla av normalitet, vilket stöds i Tasker 

och Stonebridge (2016) och Björk, Wiebe och Hallström (2009). 

 

Alla hanterar kriser och upplevelser på olika sätt. I resultatet beskrivs några 

copingstrategier, men det finns många fler strategier som syskon använder sig av. I 

en studie av Wang och Martinsson (1996) berättade syskon att när de kände sig 

ledsna så grät de, tog en promenad och tänkte på jobbiga saker. Fyra syskon 

berättade att de föredrog att vara ensamma och höll saker inom sig. Det är viktigt att 

tänka på att det som hjälper för ett syskon kanske inte är bra för ett annat och att alla 

syskon inte vill prata om sina känslor och ha folk omkring sig (Wang och Martinson 

1996). Roy (2009, 41) skriver att copingprocessen är en automatisk process, den sker 

utan att människor tänker på det. Förvärvade copingstrategier är utvecklade genom 

strategier som inlärning. Upplevelser i livet ger specifik respons till specifik stimuli 

(Roy 2009, 41). Ineffektiva strategier som pågår under lång tid kan hota individens 

förmåga att växa som människa och anpassa sig till miljön (Roy 2009, 40). Detta 

styrker hur viktigt det är att syskon får stöd och hjälp att hitta fungerande 

copingstrategier. 

 

Betydelse för omvårdnad 

Resultatet visar att syskonen ofta känner sig bortglömda och att det är viktigt att 

inkludera syskonen i barnens vård. Studier som kan ge information om syskonens 

upplevelser, känslor och behov kan göra det lättare för sjuksköterskor att veta hur de 

ska hjälpa syskonen att hantera upplevelsen och inkludera dem i barnets vård. 

Resultatet beskriver olika copingstrategier som syskonen använt sig av. Om 

sjuksköterskor tar reda på vad syskonen har för copingstrategier skulle de kunna 
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stötta dessa strategier och få ökad kunskap och förståelse om syskonens behov. 

Kunskapen skulle de kunna använda i sitt fortsatta arbete genom att hjälpa andra 

syskon att hantera upplevelsen och hjälpa dem att få sina behov tillgodosedda på 

bästa sätt. 

 

Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en litteraturstudie för att beskriva kunskapsläget inom det 

valda området (Jmf. Forsberg och Wengström 2013, 25). Majoriteten av artiklarna 

var av kvalitativ ansats eftersom det betonar förståelsen av människans upplevelser 

av unika situationer (Jmf. Forsberg och Wengström 2013, 45) och strävar efter att 

uppnå en helhetsförståelse (Olsson och Sörensen 2011, 100), vilket författarna ansåg 

som en bra metod till de valda syftet. En av artiklarna som inkluderas var av både 

kvalitativ och kvantitativ ansats. Rosén (2012, 436) skriver att det i 

litteraturöversikter kan förekomma både kvalitativa och kvantitativa studier men att 

man bör avgränsa sig till en av dem vid skrivande av examenarbete. Författarna 

valde ändå att inkludera denna artikel då det tydligt gick att urskilja det kvantitativa 

resultatet från det kvalitativa. Endast den kvalitativa delen av artikelns resultat 

användes.  

 

Databaser som använts är PubMed, CINAHL och Psykinfo då de innehåller forskning 

inom medicin och omvårdnad samt psykologisk forskning inom de två områdena 

(Jmf. Forsberg och Wengström 2013, 75-77). Att använda sig av flera olika databaser 

innebär att sökningen blir bredare vilket stärker trovärdigheten på arbetet enligt 

Henricson (2012, 473).  För att begränsa sökningen har författarna har använt sig av 

de booleska sök-operatorerna AND och OR (Jmf. Östlundh 2012, 70). Operatorn 

NOT användes inte då risken att utesluta relevanta artiklar fanns eftersom alla 

artiklar som innehåller sökordet försvinner ur sökningen. Författarna använde sig 

också av trunkering, det möjliggjorde träffar som innehöll de valda ordens alla 

böjningar (Jmf. Östlundh 2012, 70). Sökorden valdes utifrån studiens syfte, 

författarna använde sig  inte av databasernas tesaurus/ämnesordlista vid alla 

sökningar vilket hade kunnat vara en fördel då det enligt (Östlundh 2012, 66) kan 

vara ett bra alternativ för att hitta mer specifika termer samt för att göra sökningen 

smalare så att antal träffar minskar.  
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Andra avgränsningar som användes var att artiklarna skulle vara publicerade från 

2000 och framåt. Författarna hade gärna använt sig av nyare forskning men antalet 

artiklar till resultatet hade då minskat. Trots de tidigare nämnda avgränsningarna 

gav vissa sökningar många träffar. De valda artiklarna granskades med hjälp av 

SBU:s granskningsmall för kvalitativ forskningsmetodik, eftersom den är anpassad 

för kvalitativa studier vilket är vad som valdes till den här litteraturstudien (Jmf. 

SBU 2014). Det fanns ingen tydlig beskrivning på vad som krävdes för att artiklarna 

skulle uppnå en viss kvalité, ingen av författarna hade heller granskat någon artikel 

tidigare vilket bör tas hänsyn till då det finns risk att författarna felbedömt kvalitén 

på artiklar.  

 

Författarna valde att inte avgränsa sig geografiskt. Artiklar från alla länder fick ingå i 

resultatet. I slutändan ingick endast studier från I-länder i denna litteraturstudie 

vilket skulle kunna ses som en begränsning som påverkar överförbarheten av 

resultatet. Synen på vad som definieras som barn är olika i olika delar av världen. 

Enligt Barnkonventionen (Unicef Sverige 2009) räknas individen som barn om den 

inte fyllt 18år om barnet inte lever under andra lagar som säger att barnet blir 

myndigt tidigare. Resultatet skulle kunna ha sett annorlunda ut om studier som är 

gjorda i andra länder hade inkluderats eftersom barn kanske inte alltid får vara barn 

tills de fyllt 18 utan tidigare måste ta större ansvar för hem och familj. Enligt Unicef 

(2016) gifts 40 % av flickorna i subsahariska länder bort innan de fyllt arton, de får 

då väldigt tidigt en hustruroll och senare även en modersroll. 

 

Totalt valdes 11 artiklar ut som sedan analyserades, fler artiklar hade med fördel 

kunnat ingå i resultatet. Fler artiklar gör resultatet mer trovärdigt, men det är då 

viktigt att undersökningsgrupperna är så lika som möjligt (Jmf. Willman, Stoltz och 

Bahtsevani 2011, 110).   

  

Forskningsetisk diskussion  

Alla studier hade tillstånd från etisk kommitté och ett informerat samtycke. 

Deltagarna hade fått information om studien och var medvetna om att deltagandet 

var frivilligt. Frivilligheten innebär att deltagarna har rätt att välja att delta i studien 

och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan press (Kjellström 2012, 82). 

Forskning där barn är deltar är ur ett etiskt perspektiv problematiskt. Det är svårare 
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att erhålla ett adekvat samtycke från barn då deras förmåga att bedöma risker och se 

konsekvenser är begränsad eller obefintlig. Om barnet inte kan förstå vad 

forskningen innebär ska vårdnadshavaren informeras om och samtycka till 

forskningen (Codex 2016). I alla studier hade barnen eller föräldrarna lämnat 

samtycke. 

 

För att undvika feltolkning på grund av den mänskliga faktorn och författarnas 

förförståelse analyserades studierna på ett systematiskt sätt, vilket bidrar till att 

tolkningen och sammanställningen av bevisen utförs på ett konsekvent och opartiskt 

sätt (Jmf. Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 93). För att hantera författarnas 

förförståelse ytterligare strävade de efter ett objektivt förhållningsätt mot materialet 

och att försöka att inte väga in tidigare erfarenheter under analysarbetet. Detta är 

dock svårt i en studie med kvalitativ ansats då författaren måste ha en förförståelse 

kring kultur och dess värderingar för att kunna analysera materialet, detta gör att 

författaren inte är skild från ämnet som granskas och medför att förförståelsen kan 

ha påverkat resultatet (Jmf. Forsberg och Wengström 2013, 54-55). Författarna har 

redovisat både positiva och negativa aspekter i resultatet eftersom det enligt 

Forsberg och Wengström (2013, 70) är oetiskt att bara redovisa det resultat som 

styrker författarnas åsikter.  

 

Konklusion  

Litteraturstudiens resultat ger en djupare förståelse för vad syskonen upplever och 

önskar få stöd kring, samt vad de anser kan vara till hjälp för att kunna hantera 

situationen på bästa sätt. Ytterligare kvalitativ forskning behövs inom området 

eftersom barncancervården är under ständig utveckling. Forskningen bör fokusera 

på strategier som kan hjälpa familjen att hantera den nya familjesituationen, 

framförallt vad man kan göra för att syskonen inte ska känna sig bortglömda och 

övergivna. Detta är viktigt eftersom studier har visat att syskonen som har sämre 

socialt stöd har mer symtom på depression och ångest samt att det sociala stödet kan 

an ha en avgörande roll för syskonens psykologiska anpassning till barnets sjukdom.  
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Peer-

Reviewed 

Neoplasms AND 

siblings 

 

333 15 5 3 3 

2016-

11-09 

PsycINFO 2000-

2016, 

English, 

Peer-

Reviewed 

cancer AND sibling* 295 19 4 1 1 

2016-

11-10 

PubMed 2000-

2016, 

English 

cancer AND sibling* 

AND experience*  

419 18 4 2 2 

Totalt 11 
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Bilaga 3 - Artikelöversikt 

Tabell 3 - Artikelöversikt 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalité  

(2000) 

 

Sloper, P. 

 

England 

Experiences 

and support 

needs of 

siblings of 

children with 

cancer 

Utforska syskons 

reaktioner vid två 

tillfällen: sex och 

arton månader 

efter diagnosen 

fastställts 

94 friska syskon 

intervjuades vid 

tillfälle 1 och 64 

vid tillfälle 2 

 

Mellan 8-16 år 

gamla 

 

Syskon som fått 

diagnosen cancer 

under de senaste 

sex månaderna 

Semi-

strukturerande 

kvalitativa 

intervjuer 

 

Intervjuerna skedde 

antingen i hemmet, 

på sjukhuset eller 

universitetet 

 

Informationen 

analyserades med 

hjälp av kvalitativa 

metoder 

 

Innehållet kodades 

av båda forskarna 

och lades sedan 

ihop och 

diskuterades 

Informationen kategoriserades i 

tre kategorier med flera 

underkategorier 

 

 Förluster  

 Resurser och 

copingstrategier  

 Vinster 

 

Medel 
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År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalité  

(2002) 

 

Murray, J. 

 

USA 

A qualitative  

exploration 

of psycho-

social 

support for 

siblings of 

children with 

cancer 

Lära sig mer om 

friska barn till 

syskon med 

cancers 

uppfattning om 

vilka stödformer 

som var 

bäst/behövdes 

mest 

50 friska syskon 

till barn med 

cancer som är 

under 

underhålls-

behandlingen.  

27 killar och 23  

Ålder: 7-12 år 

 

Studien var en 

kvalitativ explorativ 

studie. 

Analysen var en 

kvalitativ 

innehållsanalys av 

en enkät med 2 

öppna frågor där 

barnen fick svara i 

text med föräldrars 

hjälp. 

 

Syskon önskar ytterligare stöd i: 

 Emotionellt stöd i form av 

ha möjligheten att prata 

om sina känslor med 

någon. 

 Praktiskt stöd  

 Informativt stöd i form av 

information  

 Delaktighet i syskonets 

vård. 

Medel 

(2005) 

 

Packman,WGre

enhalghJ 

Chesterman, B 

Shaffer,T 

Fine, J., 

Vanzutphen,K., 

Golan,R 

Amylon,M-D. 

 

USA 

Siblings of 

pediatric 

cancer 

patients- 

The 

Quantitative 

and 

Qualitative 

Nature of 

Quality of 

Life 

Syftet är att öka 

förståelsen av 

livskvaliteten hos 

syskon till barn 

med cancer. 

77 Syskon 

mellan 6-17 år 

deltog, 42 tjejer 

och 35 killar. 

Kvantitativ och 

kvalitativ 

 

Enkäter och 

Intervjuer 

 

Kvalitativ analys 

(Grounded theory) 

Resultatet visar förbättringar i 

hälsorelaterad livskvalité hos 

syskon efter att ha deltagit vid 

lägret, framförallt känslomässigt 

och socialt. Syskonen kände 

stöd från gruppen, fick träffa 

nya människor och fick ökade 

sociala färdigheter, de fick 

känna att någon förstod dem, de 

fick positiva upplevelser av att 

se andras förbättringar och de 

fick möjlighet att uttrycka sina 

känslor. 

Medel 
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År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalité  

(2006)  

 

Woodgate, R-L. 

 

Canada 

 

Sibling´s 

experiences 

with 

childhood 

cancer- A 

different way 

of being in 

the family 

Syftet är att tolka 

och förstå syskons 

perspektiv på 

barncancer. 

30 syskon (15 

killar och 15 

tjejer) mellan 6-

21 år. 

Kvalitativ 

 

Individuella 

intervjuer som 

spelades in, 

observationer och 1 

grupp intervju. 

 

Data 

transkriberades och 

analyserades med 

en konstant 

jämförande metod. 

Resultatet beskriver att syskon 

till barn med cancer måste gå 

igenom många förändringar, 

bland annat förlust av familjens 

livsstil och förlust av sig själv 

inom familjen. Syskon gör allt 

för att skydda det sjuka 

syskonet och familjen för att inte 

orsaka mer smärta. Cancern och 

det den medför framkallar 

många känslor hos syskon till 

det barnet, det känner 

ledsamhet, svartsjuka, rädsla, 

ilska och skuld. 

Hög 

(2007) 

 

Nolbris, M., 

Enskär, K. & 

Helllström, A-L. 

 

Sverige 

Experience 

of siblings of 

children 

treated for 

cancer 

Syftet är att få en 

förståelse av 

erfarenheter i 

vardagen för ett 

syskon när en bror 

eller syster 

behandlas eller 

har behandlats för 

cancer. 

10 biologiska 

syskon (4 killar 

och 6 tjejer) 

mellan 10 och 36 

år 
till en bror eller 

syster som 

diagnostiserats 

med leukemi 

eller hjärntumör 

för 6 månader 

sen 

Kvantitativ studie 

med 

fenomenoligisk-

hermenautik som 

forskningsansats. 

 

Narrativa intervjuer 

med öppna frågor, 

bandinspelning. 

 

Strukturerad analys 

Resultatet visar att syskon 

upplever att deras vardagliga liv 

förändras, de känner sig 

hjälplösa och har en  konstans 

oro över barnet och har tankar 

om att förlora sin bror eller 

syster. Syskonen upplever också 

att det är jobbigt att se hur 

barnet förändras av sjukdomen i 

både humör och utseende.   

Hög 
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År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalité  

(2010) 

 

Nolbris, M., 

Abrahamsson, 

J., Hellström, A-

L., Olofsson, L. 

& Enskär, K.  

 

Sverige  

The 

experience of 

therapeutic 

support 

groups by 

siblings of 

children with 

cancer 

Syftet är att 

beskriva syskons 

upplevelser av att 

delta i en 

terapeutisk 

stödgrupp när 

familjen har eller 

har haft ett barn 

med cancer. 

15 barn deltog 

5 killar och 10 

tjejer 

Mellan 8-19 år 

gamla 

 

Svensktalande  

Har ett syskon 

med cancer. 

Gruppaktiviteter 

(samtal, målning, 

bildterapi) med 

uppföljande 

intervjuer. 

 

Intervjuerna 

gjordes av 

oberoende 

sjuksköterskor. 

Analyserades med 

hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys 

 

De tre författarna 

kodade innehållet 

individuellt och 

diskuterade sedan 

olikheterna. 

Resultatet redovisades i tre 

kategorier och tio 

underkategorier. 

 Att höra till en grupp 

 Viktiga saker i gruppen 

 Terapeutiskt stöd hjälpte 

syskonen att återkalla 

och förstå sina minnen 

Hög 
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År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalité  

(2012) 

 

Prchal, A 

Landolt, M 

 

Schweiz 

How siblings 

of pediatric 

cancer 

patients 

experience 

the first time 

after 

diagnosis: a 

qualitative 

study 

Att få förståelse 

om den vardagliga 

upplevelsen av att 

vara ett syskon till 

ett barn med 

cancer 

7 barn mellan 

11-18år 

5 flickor och 2 

pojkar.  

  

Ett syskon som 

fått en 

cancerdiagnos 

mellan 6-

24månader 

sedan. Som 

pratade flytande 

Tyska.  

En kvalitativ studie 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer i 

hemmet, utförda av 

psykolog. 

 

Analyserades med 

innehålls analys av 

först en av 

författarna och 

sedan av oberoende 

två psykologer  

Studien resulterade i 22 

kategorier indelade i fem 

domäner 

 Sjukhuset 

 Skolan 

 Jämnåriga 

 Familjelivet 

 Det sjuka syskonet 

Hög 
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År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalité  

(2013) 

 

Nolbris Jenholt, 

M 

Ekskär, K 

Hellström, A-L 

 

Sverige 

Grief related 

to the 

experience of 

being the 

sibling of a 

child with 

cancer 

Att beskriva 

syskons tankar om 

sorg relaterat till 

upplevelsen av att 

ha en bror eller 

syster med cancer. 

29 barn mellan 

8-24 år gamla 

deltog. Tolv 

pojkar och 17 

flickor. 

 

Har ett syskon 

som behandlas 

för någon typ av 

cancer. 

 

16 av syskonen 

levde under 

intervjun och 13 

hade avlidit. 

En kvalitativ 

beskrivande studie 

 

Intervjuer med 

öppna frågor 

 

Intervjuerna skedde 

i hemmet, på 

arbetsplatsen eller 

på sjukhuset av 3 

sjuksköterskor med 

utbildning inom 

forskningsintervjuer 

 

Informationen 

analyserades 

genom en kvalitativ 

innehållsanalys 

Resultatet delas in i fyra 

kategorier av sorg, upplevda av 

de friska syskonen 

 Förutseende sorg efter 

informationen om 

diagnosen 

 Sorg och oro om barnets  

förlust av det normala 

livet 

 Sorg över att bli oviktig 

och bortglömd i familjen 

 Sorgen som fortsätter 

efter syskonets död, som 

ett band mellan dem. 

Hög 
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År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalité  

(2014) 

 

Long, K.A., 

Marsland, A.L.,  

Right, A.W.  

Hinds,P. 

 

USA 

Creating a 

tenuous 

balance: 

Siblings´ 

experience of 

a brother´s 

or sister´s 

childhood 

cancer 

diagnosis  

Syftet är att 

belysa hur syskon 

upplever bröders 

och systrars 

cancer hur de 

klarar av 

cancerrelaterade 

tankar och 

känslor.  

30 friska syskon 

(19 killar och 11 

tjejer) från 22 

familjer  

 

10-17 år. 

Kvalitativ 

 

Intervjuer med 

öppna frågor i 

hemmet, i 

sjukhusbiblioteket 

eller i ett 

konferensrum. 

Intervjuerna 

spelades in. 

 

Data 

transkriberades och 

analyserades utifrån 

grounded theory. 

 

 

Syskonen beskrev en lång 

period av oroande osäkerhet 

innan deras bror/syster fått en 

exakt diagnos. De önskade få 

information så att de kunde få 

en grundförståelse för 

sjukdomen. De fick insikt i vad 

en cancer diagnos betyder för 

dem och deras familj. När den 

första chocken lagt sig insåg 

syskonen snabbt att familjelivet 

ändrades för att anpassa sig till 

cancerbehandlingen. 

 

Syskonen dras med starka 

känslor som utmanar deras 

förmåga att hantera problem. 

Förmågan att hantera problem 

stärkes med hjälp av socialt 

stöd, speciellt från föräldrarna. 

Medel 



Bilaga 3 

 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalité  

(2014) 

 

Jenholt-

Nolbris,M. & 

Hedman-

Ahlström,B. 

 

Sverige 

Siblings of 

children with 

cancer- pre 

and post- 

intervention 

interview 

Syftet med denna 

studie var att 

utvärdera en 

personcentrerad 

intervention, 

riktad mot syskon 

med en bror eller 

syster som nyligen 

diagnostiserats 

med cancer som 

kombinerar 

utbildning, lärande 

och reflektion om 

cancer. 

14 syskon, 7 år 

och äldre till barn 

som  genomgår 

cancer 

Kvalitativ 

 

Semistrukturerade 

intervjuer före och 

efter en 

gruppintervention 

 

Analyserades med 

hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultatet redovisas i fem 

teman. Dessa teman beskriver 

att syskon upplever att de får för 

lite information, att de har svårt 

att sova och vissa drömmer 

mardrömmar. De kunde också 

känna sig arga på sina föräldrar 

och sitt sjuka syskon och 

upplevde att allting gick så fort 

men att livet inte längre var lika 

kul som förut. 

Hög 

(2016) 

 

D’Urso, A 

Mastroya-

nnopoulou,K.  

Kirby,A. 

 

Storbritannien 

Experiences 

of post-

traumatic 

growth in 

siblings of 

children with 

cancer 

Syftet är att 

utforska 

upplevelser av 

uppkomst av 

posttraumatiskt 

syndrom hos 

syskon till barn 

som behandlas för 

cancer. 

Sex barn  

Två pojkar och 

fyra flickor 

12-18 år gamla  

 

En bror eller 

syster (0-18år) 

som blivit 

behandlad för 

någon form av 

cancer 

Semi-

strukturerande 

kvalitativa 

intervjuer i 

hemmet, av en av 

författarna 

 

Tematisk analys 

gjordes sedan på 

det transkriberade 

materialet 

Resultatet redovisades i 3 

kategorier och 6 underkategorier 

 Svåra känslor  

 Stärkta relationer: Inom 

familjen  

 Personlig utveckling 

 Personlig styrka, Syn på 

livet/framtiden 

Hög 



 

 

 


