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Abstrakt  
 

Inledning: Vara syskon till ett barn med cancer kan vara en mycket svår 

upplevelse. De friska syskonen får ofta psykosociala problem och känner sig inte 

delaktiga under deras sjuka syskons sjukdomstid, ändå uppmärksammas sällan 

deras behov av stöd och hjälp. Syfte: var att belysa känslor och upplevelser hos 

syskon till barn med cancer. Metod: En litteraturöversikt med innehållsanalys har 

genomförts. Resultat: Syskon till svårt sjuka barn med cancer känner sig 

bortglömda av sina föräldrar, sjukvårds personal och andra närstående till 

familjen. Allt kretsar kring sjukhusbesök och det sjuka syskonet. De friska 

syskonen hade en önskan om att få kontakt med andra i samma situation för att 

kunna utbyta erfarenheter och stötta varandra. En del syskon får ofta en chock när 

det sjuka barnet dör därför att de fått så liten information om vad som sker och 

vad som kommer att ske. Diskussion: När de friska syskonen blivit informerad 

om sjukdomen kände de sig bättre till mods. Syskon har gett förslag på hur det 

skulle kunna se ut för att de skulle kunna få det stöd och information så att de 

känner sig delaktiga. Slutsats: Personal behöver få mer utbildning för att få ökad 

kunskap och förståelse för familjen och de friska syskonen. Vårdprogram behöver 

ses över och mer forskning behövs för att kunna ge en så god omvårdad som 

möjligt för alla inblandade. 
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    BAKGRUND 

 

                           ”....se mig för här är jag 

                                        låt mig få komma nära 

                                        till era hjärtan så som den jag är  

                                        den jag försöker vara 

                                        ge mig min morgondag 

                                        min enda önskan nu och här  

                                        älska mig för den jag är.....” 

                                                                       Marie Nilsson-Lind 1991 

 

Det finns i dag ingen klar orsak till varför barn drabbas av cancer. Cancer innebär 

att sjuka celler delar sig och sprids utan stopp. Tre av fyra barn som får en 

cancerdiagnos överlever idag.  Nästan varje dag får en familj beskedet att ett barn 

i familjen drabbats av cancer. Ca 300 barn drabbas varje år i Sverige av någon 

form av cancer och i världen får ca 250 000 diagnosen. De nordiska länderna har 

blivit något av en förebild i resten av världen när det gäller barncancervård. I 

länder där tillgången på läkarvård är dålig överlever endast ca 10 % av de 

drabbade barnen. Cancerformerna är olika beroende på vilken ålder barnet 

befinner sig i. Barn drabbas oftast i åldern 4-5 år. Vid ca 8 års ålder insjuknar 

minsta antalet.  Därefter sker en ökning i insjuknandet och det ses en förändring 

av cancerformerna. Barn drabbas oftast av hjärntumörer och leukemi. Barncancer 

kan behandlas med operation, strålbehandling och/eller cytostatika behandling. 

Vilken behandling som används är individuell och anpassas efter tumörens storlek 

och var den är placerad. Ofta kombineras olika behandlingsmetoder för att få 

fullgod effekt. Ibland cirkulerar till exempel cancercellerna i blodet och det kan 

inte tas bort med kirurgi så då använder man sig av cytostatika-behandling vilket 

innebär att hela blodomloppet behandlas (URL1). 

 

När en familj drabbas av ett cancerbesked vänds hela livet upp och ner. Det är 

många frågor som kommer upp. Går det få behandlingar på bostadsorten? Hur 

löser sig allt det praktiska med skola och jobb? Varför drabbar det här just oss 

(Kreuger s. 153)? Att vara syskon till ett cancersjukt barn väcker många tankar 

och mycket funderingar till exempelkommer mitt syskon att dö? Olika upplevelser 

förekommer och en del av dem är svåra att hantera. De friska syskonen är i behov 

av stöd, hjälp och uppmärksamhet men får sällan hjälp (Kreuger s.152).   
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Det finns många studier som påvisar att syskon till barn med cancer ofta får 

psykosociala problem under sjukdomstiden, ändå uppmärksammas sällan deras 

behov av stöd och hjälp (Enskär, 1999, s. 208).  

Syskon är de familjemedlemmar som är mest ledsna och känslomässigt påverkade 

i familjen under sjukdomstiden. De har ofta problem med att sova och besväras av 

huvudvärk. Det framkommer också i den studien att sjuksköterskor inte visste att 

det var viktigt att bry sig om syskonen och de ville heller inte fundera över vad 

som skulle kunna göras för dem (Von Essen & Enskär, 2003). 

 

Syskon till barn som drabbats av cancer var mest stressade och oroliga efter 

cancerbeskedet. Efter en tid när informationen och händelsen har ”sjunkit in” 

fungerar de bättre och förstår mera vad som händer och kan ta det till sig på ett 

annat sätt. Detta är förstås individuellt från individ till individ och det är också 

beroende på i vilken ålder barnet befinner sig, äldre barn har lättare att ta till sig 

informationen och anpassa sig (Houtzager, Oort, Josett, Hoekstra-Weebers, Caron, 

Grootenhuis, & Last, 2004). 

 

När ett barn i en familj drabbas av cancer drabbas hela familjen av en svår kris. I 

detta läge är det lätt att föräldrar och sjukvårdspersonal riktar all sin energi till det 

sjuka barnet. Syskonen glöms ofta bort och känner sig inte delaktiga. Detta är ett 

stort problem som måste uppmärksammas hos vårdpersonal för att hjälpa föräldrar 

och de friska syskonen för att minska onödigt lidande 

 

I uppsatsen kommer vi att benämna de sjuka barnen som barnen och de friska 

syskonen som syskon. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa känslor och upplevelser hos syskon till barn med 

cancer. 

 

METOD 

Studien har genomförts som en litteraturöversikt baserad på kvalitativa artiklar. 

Syftet med en litteraturöversikt var att beskriva och analysera kunskapsläget inom 

ämnet.  
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Kvalitativa studier har som syfte att tolka upplevelser och fenomen och fokus 

ligger på att tolka människors personliga upplevelser. Man skapar förståelse 

skapas för fenomen i dess naturliga miljö (Forsberg & Wengström, 2003, s. 26, 

27). 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen har gjorts i databaserna PsychInfo, PubMed och Cinahl via 

Ebesco. Vi har inte använt oss av några avgränsningar. De sökord som användes 

var siblings, cancer, experience, death. Dessa har använts i olika kombinationer 

för att hitta relevanta artiklar. Antal granskade, antal lästa artiklar och sökord 

redovisas i bilaga 1 . Litteratur har även sökts manuellt via andra artiklars 

referenslistor bilaga 2. 

 

Urval: Efter att sökning gjorts i databaserna lästes titlarna på artiklarna och 

utifrån dem så förkastades de som inte överensstämde med syftet. Artiklarnas 

abstract lästes sen och de som blev kvar efter det lästes i sin helhet (bilaga 3). 

 

Inklusionskriterier: 

 Studierna ska hålla hög eller medelhög kvalitet.  

 Det etiska övervägandet ska vara noggrant gjort. Det ska stå i studien att 

den granskats och godkänts av etiks kommitè. Detta är extra viktigt tycker 

vi då studierna handlar om barn.   

 Artiklar som behandlar syskons upplevelser och känslor av att ha ett 

syskon med cancer och deras känslor och upplevelser inför och efter 

döden. 

 Studier med kvalitativ ansats.. 

 

Värdering 

De artiklar som fortfarande var aktuella granskades efter en korrigerad 

granskningsmall för kvalitativa artiklar av Carlsson och Eiman (2003) bilaga 4.  

Korrigeringen som gjordes var att patienter med lungcancerdiagnos ändrades till 

syskon till barn med cancer. Poäng sätts på de olika delar i artikeln, till exempel 

om syftet är bra beskrivet, för att se vilken standard den håller.   
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Poängsumman räknas om till % och delas in i tre kategorier, grad I-III. För grad I 

krävs 80 – 100 % av poängsumman och räknas till hög kvalitet enligt 

inklusionskriterierna. Grad II är 70 – 79 % av poängsumman. Grad III når inte 

upp till 70 % och anses som låg kvalitet.  

 

I den här litteraturstudien har endast artiklar med grad I-II inkluderats. Artiklarna 

granskades på varsit håll med efterföljande diskussion huruvida de höll 

granskningen eller inte. Författarna var överens om vilka artiklar som skulle 

användas i arbetet. Totalt har 10 artiklar används i resultatet. 

 

Analys 

Innehållsanalys innebär att data klassificeras systematiskt så att teman och 

mönster träder fram (Forsberg & Wengström, 2003, s 146) har legat till grund för 

att sammanställa resultatet. För att analysera innehållet i den här 

litteraturöversikten användes detta förfarande: Värderade artiklar lästes grundligt 

igenom för att få en god överblick av materialet och för att göra en fördjupning i 

ämnet. Sedan plockades textstycken, meningsenheter, ut. Dessa markerades med 

färgpennor för att det som var relevant för syftet skulle bli lättöverskådligt. Detta 

arbete gjordes var för sig för att sedan sammanställas, meningsenheterna 

översattes då från engelska till svenska. Sedan kondenserades meningsenheterna. 

Utifrån mönster, likheter och skillnader i de kondenserade meningsenheterna så 

framträdde olika subteman och teman. Då teman trädde fram var 

innehållsanalysen latent. Exempel på detta redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Exempel på analysförfarande 

Meningsenhet Översättning Subteman Tema  

”..I wish there was a 

place for me to talk with 

other kids that have at 

brother  with cancer...” 

Jag önskar att det fanns 

ett ställe där man kunde 

få prata med andra barn 

som har en bror med 

cancer.  

Att inte vara delaktig i 

vården 

 

Att känna delaktighet i 

vården 

Delaktighet i vården 

”....When a child in the 

family was diagnosed 

with cancer, the family 

experienced this as their 

life world falling apart...” 

När ett barn i familjen får 

en cacnerdiagnos, är 

familjens upplevelser att 

hela deras värld rasar 

samman 

Att ta ett större ansvar 

 

Ett splittrat hem 

 

Att sträva efter normalitet 

 

Att inte bli sedd 

 

Att känna sig bortglömd  

 

 

Förändrade 

familjeförhållanden 
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Etiskt övervägande 

Etiska överväganden bör göras av alla vetenskapliga artiklar. En litteraturstudie 

bör innehålla studier som det gjorts grundliga etiska överväganden på eller  blivit 

godkända av en etisk kommitte` (Forsberg & Wengström, 2003, s. 73). 

Studierna som använts i resultatet anses ha god etisk kvalitet genom att vara 

granskade och godkända av etisk kommitè. Bara primärkällor har använts och stor 

vikt har lagts vid att göra korrekta översättningar av texterna för att redovisa 

materialet på ett bra sätt. Då den här studien är en litteraturstudie som bygger på 

etiskt granskade artiklar ansågs den inte behöva genomgå en etisk granskning. 

 

RESULTAT 

Efter analys av resultatartiklarna skapades fyra teman, med tillhörande subteman 

som presenterades som rubriker respektive underrubriker i resultatet, se tabell 2 

 

 
Tabell 2. Resultatöversikt 

________________________________________________________________________________________ 

Delaktighet i vården 

 

 Att inte vara delaktig i vården 

 Att känna delaktighet i vården 

________________________________________________________________________________________ 

Förändrade familjeförhållanden 

 

 Att ta ett större ansvar 

 Ett splittrat hem 

 Att sträva efter normalitet 

 Att vara bortglömda 

________________________________________________________________________________________ 

Att hantera livssituationen 

 

 Stöd från omgivningen 

 Att hitta andrum 

 Känsloyttringar 

________________________________________________________________________________________ 

När syskonet dör 

 

 Att känna sig oförberedd 

 Bearbetning av sorgen 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

DELAKTIGHET I VÅRDEN 

 

Att inte vara delaktig i vården 

Studier visar att de friska syskonen oroar sig för de sjuka barnen. Detta beror 

många gånger på okunskap om situationen (Nolbris, Enskär & Hellström, 2005; 

Sloper, 2000).  
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Under behandlingstiden av det sjuka barnet kände de friska syskonen missnöje 

över att de fått bristande information och stöd (Nolbris & Hellström, 2005). 

 

Syskonen färgas mycket av vad människor i omgivningen säger och vad som kan 

läsas i tidningar. Många gånger har syskonen frågor om behandlingar och vad som 

ska hända med deras syster/bror men de får sällan tillfälle att fråga till exempel 

läkare eller sjuksköterskor (Nolbris & Hellström, 2005). Känslan av att 

föräldrarna och sjukvårdspersonalen inte låter dem bli delaktiga finns ofta (Sloper, 

2000). De kände sig otillräckligt informerade om prognosen för sjukdomen. Den 

mesta informationen hade de fått av föräldrar vilka ibland inte berättade riktigt hur 

det var för att skydda de friska syskonen från oro. Syskonen märkte inte eller 

upplevde inte att det fanns några rutiner eller riktlinjer för hur de skulle behandlas 

(Nolbris & Hellström, 2005: Sloper, 2000 ).  

 

Många tror också att cancer kan smitta och att de också kommer att få det, vilket 

också är ett stort orosmoment. När syskonen inte fick någon information så sökte 

de ofta själva och de kan vara bra till en viss del.  Det tar en hel del energi som 

skulle kunna läggas på annat om de fick sig tilldelat informationen på ett 

pedagogiskt att lättfattligt sätt. Det skulle också ge syskonen möjlighet att ställa 

frågor och få svar på sina funderingar (Nolbris, Enskär & Hellström, 2005 ). 

 

Att känna delaktighet i vården 

Det var viktigt att syskonen fick känna sig delaktiga, att läkare och sjuksköterskor 

även vände sig till dem när de pratade och informerade. Detta bemötande fick 

syskonen att känna sig behövda och viktiga för det sjuka barnet. Att syskonen fick 

vara med vid läkarbesök och andra underökningar fick syskonen att känna sig 

mera delaktiga (Björk, Wiebe & Hallström, 2005; Murray, 2002).  

 

Syskon upplevde ofta en speciell relation. Ofta var den mycket starkare än 

relationen till föräldrar och vänner. Därför var det viktigt att de får vara med och 

känna delaktighet i vården kring det sjuka barnet. Det stärkrkte också känslan av 

att kunna finnas till hands och göra något för det sjuka barnet(Nolbris, Enskär & 

Hellström, 2005). 
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De syskon som fick information om sjukdom, behandling och vad som hände 

deras bror eller syster hittade en form av mening i situationen och kunde förstå 

varför deras liv rasat samman och kunde dessutom känna delaktighet och att de 

var en del i familjen (Sloper, 2000).  

 

Syskon gav förslag till personalen hur de kunde ta hand om syskon till 

cancerdiagnostiserade barn. Förslagen gav vägledning för att förändra 

vårdprogram genom bättre information och stöd grupper (Lehna, 1998).  

 

Information var också viktig för att hjälpa syskonen att förklara för andra 

människor om vad som hänt och kunna svara när någon frågade om det sjuka 

barnet (Sloper, 2000).  

 

Det är svårt för de friska syskonen att ta till sig information i olika skeden av det 

sjuka barnets sjukdomsförlopp. Det kunde ta flera dagar innan informationen hade 

sjunkit in och innebörden förstods på rätt sätt (Björk, Wiebe & Hallström, 2005). 

 

FÖRÄNDRADE FAMILJEFÖRHÅLLANDEN 

Att ta ett större ansvar 

För att hjälpa till att minska bördan för föräldrarna tog syskon på sig mer ansvar 

och sysslor än vad de borde till exempel att vara ett stöd för sina föräldrar och de 

sjuka barnen när de hade det svårt. De tog även ett stort ansvar hemma och tog 

hand om städ, tvätt, matlagning och annat som hörde hemmet till (Woodgate, 

2006). 

 

Från själva ögonblicket syskonen informerades om cancerdiagnosen så försökte 

de inte göra något som skulle uppröra sin sjuka bror eller syster. De ville inte 

heller belasta sina föräldrar eller de sjuka barnen med sina egna problem, även om 

de hade behövt deras stöd och hjälp, med rädsla för att tillföra mera stress och oro 

för sin familj (Woodgate, 2006). 

 

Många syskon tyckte att det var svårt att se hur de sjuka barnen förändrades. 

Håravfall och viktuppgång var vanliga biverkningar av medicinering och det 

kändes tungt att se så stora förändringar. Humörsvängningar var också en bieffekt 
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av medicinering som kunde vara väldigt jobbiga för de friska syskonen. När det 

sjuka barnen vistades i hemmet och var ute kom ofta tankar hos det friska 

syskonet, om något har hänt eller klarar han/hon sig bra? Känslan av att alltid vilja 

vara i närheten för att skydda och ha kontroll kan ibland vara väldigt stark hos de 

friska syskonen (Nolbris, Enskär & Hellström, 2006). 

Syskonen begränsade frivilligt sina sociala aktiviteter så att de kunde ge 

kamratskap till det sjuka barnet. Ändå har över hälften av dem som kände sig 

begränsade på detta sätt uttryckt negativa känslor, såsom förbittring, sorg eller 

ilska (Sloper, 2000). 

 

Ett splittrat hem 

När ett barn i familjen drabbas av ett cancerbesked rasar familjens värld samman. 

De tappar fotfästet i vardagen och hela livet vänds upp och ner. Helt plötsligt blir 

de medvetna om hur sårbart allt är och att döden även kan drabba deras familj. 

Syskonen känner en stor rädsla och sorg inför det som sker. Familjen prioriterar 

på nya sätt och upptäcker vad som är viktigt i livet (Björk, Wiebe & Hallström, 

2005). 

 

”....It`s as if somebody chops off your leg and then tells you to run...you can`t do 

it...” (Björk, Wiebe & Hallström, 2005, s 269). 

 

Syskon uttryckte att de upplevde förluster i familjens livsstil när en bror eller 

syster drabbats av cancer. Olika aktiviteter som födelsedagar och helgdagar 

påverkades. (Woodgate, 2006). Familjen känns splittrad och närhet och ömhet 

från föräldrarna är något som ofta saknas av de friska barnen (Murray, 2002; 

Nolbris & Hellström, 2005). 

 

Begränsningar som att inte åka på semestrar var vanliga. Syskon trodde att detta 

var på grund av att föräldrarna var oroliga för det sjuka barnets hälsa och de kände 

oro för att vara långt bort från sjukhuset (Sloper, 2000). 

 

80 % av syskonen upplevde förlust av sina egna och familjens rutiner. Detta på 

grund av många sjukhusbesök och att de många gånger tvingades vara hos 

släktingar (Sloper, 2000).  

Barnen beskrev begränsningar i familjeaktiviteter eftersom att det sjuka barnet var 
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förhindrad att delta, och de kunde inte alltid träffa vänner på grund av 

infektionsrisken. Många syskon kunde förstå orsakerna till detta och såg dem som 

tillfälliga och motiverande (Sloper, 2000). 

 

Många av de friska syskonen får bo hos vänner, släktingar och i vissa fall hos 

fosterfamiljer när föräldrarna vistas på sjukhuset. Separationen från föräldrarna 

kan vara särskilt svår speciellt när syskonen själva är oroliga för sitt sjuka syskon. 

De får ofta känslor av ensamhet och att de känner sig avvisade (Sloper 2000). De 

får en känsla av att de flyttar runt utan någon fast punkt (Björk. Wiebe & 

Hallström, 2009). En flicka kände att en del människor bara lät henne vara där fast 

de egentligen inte ville det och att de bara tyckte synd om henne (Sloper, 2000). 

 

Att sträva efter normalitet 

Syskon uttryckte att de var noga med att inte göra något som kunde orsaka 

ytterligare störningar i familjen. Att hålla samman familjen ansågs av de flesta 

syskonen vara lika viktigt som att deras sjuka syskon skulle överleva cancern. 

Syskon var noga med att hjälpa till att hålla familjen tillsammans och skydda det 

sjuka barnen och föräldrar från flera källor till smärta (Woodgate, 2006). 

Att vara närvarande hos det sjuka barnet var viktigt för att få en känsla av 

samhörighet och tillhörighet i stället för ensamhet och övergivenhet. Detta hjälpte 

syskonen att känna att de var en del av erfarenheten till cancern och framför allt få 

dem att känna sig närmare familjen (Woodgate, 2006).  

 

Även om det var viktigt för syskon att vara tillsammans med andra människor i 

sina liv till exempel vänner, var det av stor betydelse att de tillbringade tid 

ensamma med sina föräldrar. Det spelade ingen roll vad de gjorde under den tiden 

det var nog om de fick vara med sina föräldrar under kortare stunder. Detta hjälpte 

syskonen att känna sig mindre ensamma under de perioder då deras föräldrar 

vistades tillsammans med det sjuka syskonet (Woodgate, 2006). 

 

Det framkommer att en del av syskonen tyckte det var tråkigt och kände en 

saknad då det sjuka barnet inte kunde delta i normala aktiviteter på grund av 

sjukhusvistelse, detta kunde kännas som ett svart hål i syskonens liv. När de sjuka 

barnen tillbringade mindre tid på sjukhuset och hade större förmåga att delta i 

aktiviteter med syskonen kändes situationen bättre. Inga syskon upplevde saknad 
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av gemensamma aktiviteter i detta skede. De flesta uppfattade deras relationer 

med sina bröder eller systrar var tillbaka till det normala, och i vissa fall hade de 

till och med förbättras (Sloper, 2000). 

 

Studier visar att de flesta syskonen ansåg att deras bror eller systers cancer stärkt 

familjebanden och att det fört dem varandra närmare. Men trots sitt engagemang 

för att hålla familjen samman har de flesta syskonen uttryckt att de inte riktigt 

känner att de har bidragit med mycket för att hjälpa sin familj genom 

sjukdomstiden (Woodgate, 2006). 

 

Att vara bortglömda 

Det beskrivs hur syskonen var oroliga för att det sjuka barnet fick en så stor plats i 

föräldrarnas liv. Syskonen uttryckte känslor som oro och ilska på grund av att 

föräldrarna fokuserade så mycket på det sjuka barnet (Nolbris & Hellström, 

2005). De friska syskonen saknade sin familj och kände sig inte lika 

omhändertagna av föräldrarna som de gjort innan deras bror/syster insjuknade 

(Woodgate, 2006). 

 

 Familjelivet blev centrerat till sjukhuset och det sjuka barnet hamnade i fokus och 

syskonet började känna hat för det sjuka barnet. Det friska syskonet önskade själv 

att bli sjuk för att också få presenter och få föräldrarnas uppmärksamhet. Syskonet 

trodde att ingen hade känslor för denne. Folk frågade alltid hur det sjuka barnet 

mådde och brydde sig aldrig om att fråga syskonet (Murray, 1998). 

 

En känsla av trygghet som normalt förknippas med att vara i en familj, kändes 

inte alltid av de friska syskonen och detta kan härledas till att deras egna behov 

inte uppmärksammades (Woodgate, 2006). Syskonens känsla av förlust av 

familjen var beroende på det sjuka barnets sjukdomstillstånd. Vid ökande symtom 

så riktades all uppmärksamhet från föräldrarna på det sjuka barnet och det gjorde 

det svårare för de friska syskonen att vara tillsammans med sin sjuka syster eller 

bror (Woodgate, 2006 ). Många av barnen känner sig bortglömda av sina föräldrar, 

sjukvårdspersonal och andra närstående till familjen. De känner ofta att allt kretsar 

kring sjukhusbesök och det sjuka syskonet. Känslor som ilska, svartsjuka är 

vanliga och cirkulerar ofta i deras tankar (Murray, 2002; Nolbris & Hellström, 

2005).  
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När intervjuer gjorts vid två tillfällen visar det att nästan alla syskon upplevde en 

eller flera negativa effekter av brist på uppmärksamhet. Syskonen kände mer 

saknad av rutiner, trygghet, tillhörighet och uppmärksamhet i den första intervjun 

än i den andra. Detta var kopplat till faktorer som separationer på grund av långa 

sjukhusvistelser för föräldrarna och att de hade fullt upp att koncentrera sig på det 

sjuka barnet och de hade dessutom fullt upp med sin egen stress och ångest.  

Syskon upplevde att de inte var så viktiga för att de inte hade någon sjukdom, 

vilket ledde till känslor av bitterhet ilska och sorg (Sloper, 2000).  

Även om syskon kände att de var åsidosatta och svartsjuka på grund av den 

uppmärksamhet det sjuka barnet fick, så uttryckte syskonen att det inte var någon 

varaktig förbittring. Syskonen började mer och mer förstå vikten av att föräldrarna 

måste ta hand om deras sjuka syster eller bror (Woodgate, 2006). 

 

Alla syskon upplevde inte bristen på uppmärksamhet som negativ (Sloper, 2000 ). 

En av 10 såg det som positivt. En tredjedel av syskonen berördes inte av det. De 

här syskonen sa ofta att de förstod varför de fick mindre uppmärksamhet än deras 

sjuka syskon (Woodgate, 2006).   

 

Under tidens gång finner sig syskonen i att det sjuka barnet får mera 

uppmärksamhet och de får då en högre toleransnivå inför det . De vänjer sig vid 

den vardag de nu har och de tänker inte på begränsningar i vardagen på samma 

sätt ju längre tid som går (Sloper, 2000). 

 

ATT HANTERA LIVSSITUATIONEN 

Stöd från omgivningen 

När ett barn blir sjukt blir övriga familjen tvungen att förlita sig på andra personer 

i omgivningen för att få vardagen att fungera (Björk, Wiebe & Hallström, 2005). 

 

”....It`s like flying an airplane. All you can do is trust the pilot....” (Björk, Wiebe 

& Hallström, 2005, p 270). 

 

Några syskon kände att föräldrarnas reaktioner på deras behov förändrades. 

Föräldrarna var arga och irriterade på dem och missförstod vad de behövde bara 

för att de inte var allvarligt sjuka, det gjorde att barnen kände sig värdelösa. Även 

omgivningen var mer koncentrerad på det sjuka barnet (Sloper, 2000). Det 
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verkade som om de bara kände det friska syskonet genom det sjuka syskonet 

(Murray, 1998). De friska syskonen tyckte att det var viktigt att sjuksköterskorna 

pratade med föräldrarna om hur viktigt det är att de får en chans till att träffa sina 

vänner och ha chans till att delta i aktiviteter utanför skoltid för att kunna ha ett 

relativt normalt liv (Murray, 2002). 

De friska syskonens relationer med släktingar, vänner eller lärare som tillät dem 

att prata om sin situation och lägga fokus på något annat än det sjuka syskonet, 

var viktiga för dem. Ofta upplevdes nära släktingar som ett stöd och tröstande 

men om släktingarna inte var nära så blev syskonens behov inte tillgodosedda. 

(Sloper, 2000). De var ett stöd för dem och tröstade dem när de behövde lätta sitt 

hjärta (Sloper.2000; Murray, 2002).  

 

Att hitta andrum 

De friska syskonens egna intressen och aktiviteter var resurser som hjälpte dem att 

hantera situationen (Sloper, 2000). Att finna olika platser för att komma bort för 

en stund var viktigt för många av de friska syskonen. Att vara i skolan, vara 

tillsammans med en vän och delta i olika fritidsaktiviteter skapade en tillflyktsort 

(Nolbris & Hellström, 2005: Björk, Wiebe & Hallström, 2005). 

 

En önskan om att få kontakt med andra i samma situation är stor bland de friska 

syskonen. Att kunna utbyta erfarenheter och kunna stötta varandra är en viktig del 

av processen för att kunna acceptera och ta till sig situationen på ett bra sätt 

(Murray, 2002). 

 

Skolan var ofta en skyddad plats där de friska syskonen bara kunde få finnas till 

för en stund. De friska syskonen sökte aktivt efter olika aktiviteter som kunde 

hjälpa dem att stå ut med deras situation för en stund, som till exempel att vara i 

stallet och ta hand om hästar, skriva dikter eller att arbeta. De friska syskonen 

upplevde att vänner var ett stort stöd för dem (Nolbris & Hellström, 2005). 

 

Att leva ut sina känslor 

De friska syskonen känner ofta en rädsla inför vad som ska hända och hur 

sjukdomen kommer att utvecklas och det är något som tar upp en stor del av deras 

tankar (Murray, 2002).  
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Många syskon känner en stor rädsla när deras bror/syster får sin diagnos men de 

ville inte visa sin rädsla utan håller sig starka inför dem (Lehna, 1998).  

 

Känslomässig intensitet är något som återfinns hos många av syskonen. de 

beskrev upplevelser som framkallade känslor av rädsla, ilska, hat, oro, svartsjuka 

och isolering. (Lehna, 1998; Murray, 1998).  Rädslan gjorde att de drog sig 

tillbaka. Ofta kände de sig bekymrade och hade obehagliga känslor för vad som 

skulle hända i framtiden. Ilskan kunde resultera i raseri och fientlighet (Lehna, 

1998).  

  

Syskon upplevde inte bara en förlust av självkänsla. Syskonen  fick ofta ta vara på 

sig själva därför att föräldrarna spenderade den mesta tiden på sjukhuset med det 

sjuka barnet och inte hade tid med dem.  Syskonen började  utplåna sig själva mer 

och mer genom att göra de sjuka barnens upplevelser till sina. Syskon 

förminskade också sin egen självkänsla genom att känna att fel person i familjen 

fått cancer. Oavsett ålder kände de flesta syskonen att de borde ha varit de som 

diagnostiseras med cancer och inte det sjuka barnet (Woodgate, 2006). 

 

Det yttersta beviset för förlorad självkänsla för syskon till barn med cancer var att 

de flesta syskonen inte upplevde sig äga sin erfarenhet av cancer. Syskon 

upplevde att cancererfarenheten tillhörde det sjuka barnet och deras föräldrar trots 

att de hade upplevt en massa cancerrelaterad stress. De flesta syskonen förstärkte 

att de inte var de som hade tagit sig igenom en cancererfarenhet utan det var deras 

syskon och föräldrar . Syskonen kände också att deras lidande inte alltid var 

berättigat (Woodgate, 2006). 

 

NÄR SYSKONET DÖR 

Att känna sig oförberedd 

Ofta cirkulerar tankar om döden hos syskonen och dessa kommer oftast i samband 

men att diagnosen cancer ställs. När syskonen inte får någon information eller får 

chansen att ställa frågor blir tanken ofta ett orosmoment som följer under hela 

sjukdomstiden (Nolbris, Enskär & Hellström, 2006).  

 

En del syskon inte alls tänkte på döden och de fick ofta en svår chock om det 

sjuka barnet dog. Det är ofta vid detta tillfälle som de friska syskonen får 
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information och om informationen varit bristfällig innan så blev de ofta väldigt 

förvirrade. De hade inte fått chansen till att förbereda sig på vad som skulle hända 

och det kände att informationen kom för sent (Nolbris & Hellström, 2005). 

Det friska syskonet var närvarande vid det palliativa skedet men kände sig ensam. 

Ensamheten var mer relaterad till att vara ensam med erfarenheten än att vara 

fysiskt ensam (Nolbris & Hellström, 2005). 

 

Bearbetning av sorgen 

Friska syskon berättade att de ibland inte kunde kontrollera sin sorg efter det att 

deras bror eller syster avlidit. Ena dagen kändes allt som vanligt och nästa kändes 

det tungt och ledsamt. De uttryckte att de ibland behövde en time-out från sorgen 

(Nolbris & Hellström, 2005).  

 

Att arbeta sig igenom sorgeprocessen innebar att syskonen kunde prata om sin 

döda syster eller bror när de orkade, med eller utan sorg. Känslor av sorg var 

beskriven som permanent på grund av den fina relationen de hade med sitt avlidna 

syskon. Ett syskon kände sig lämnad och kände stor saknad på grund av att 

hennes syster var den enda som förstod henne.  De stunder som syskonen 

tillbringade tillsammans till exempel på sjukhuset skapade goda minnen hos de 

friska syskonen. En del syskonen hade inga minnen av sin bror/syster som frisk 

utan bara som det sjuka barnet (Nolbris & Hellström, 2005).  

Att tänka tillbaka på begravningen kändes svårare och tyngre än själva 

begravningen. Syskonen mindes begravningen som stillsam med vackra blommor 

och vacker musik. De överlevande syskonen kommer ihåg sin döda bror eller 

syster som en positiv, glad och bra människa. En del mindes det sjuka barnet som 

sin bästa vän (Nolbris & Hellström, 2005). 

Syskonen hade inte samma behov av att besöka graven som föräldrarna och detta 

kunde orsaka konflikter. Föräldrar anklagade syskon att de inte sörjde, men det 

fanns alternativa platser för dem att gå för att känna närheten av sin döda bror 

eller syster (Nolbris & Hellström, 2005). Att gråta var ett sätt att ta hand om sina 

känslor både före och efter förlusten av sin sjuka bror eller syster (Cimete & 

Kuguoglu, 2006).  

Studier visar att när människor frågade hur många de var i familjen så inkluderade 

syskonen det döda barnet. Vid familjehögtider såsom jul och födelsedagar  fanns 

det oftast speciella arrangemang  som en stol eller att man talade mycket om sin 
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syster eller bror. Detta fick de friska syskonen att må bra (Nolbris & Hellström, 

2005). Inga av syskonen fick professionell hjälp efter förlusten av sin sjuka syster 

eller bror (Cimete & Kuguoglu, 2006).  

 

DISKUSSION 

      Resultatet visar att de flesta syskon till cancerdrabbade barn har en tuff tillvaro 

och får klara sig mycket själva. Det finns inga utarbetade rutiner om hur man ska 

förhålla sig inför dem. Oftast är det bara föräldrarna som är med vid träffar med 

läkare eller andra. De flesta friska syskonen upplever att de får lite 

uppmärksamhet från föräldrarna och att de inte får tillräckligt med information 

om sjukdomen och sina syskons prognos. De tar ofta på sig ett stort ansvar för 

hemmet och en föräldralik roll för sina syskon. I de fall där de friska syskonen 

blivit informerade om sjukdomen, behandlingar och händelseförlopp kände de sig 

mycket bättre till mods och kände att de var en del av familjen. Det visade också 

att det var viktigt att de friska syskonen fick delta i skolans och fritidens 

aktiviteter som vanligt för att försöka upprätthålla en form av vardag och kunna 

prata och umgås med sina vänner.  

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visade att det är viktigt att de friska syskonen får känna sig delaktiga, 

att läkare och sjuksköterskor även vänder sig till dem när de pratar och informerar. 

Detta bemötande får syskonen att känna sig behövda och viktiga för sitt sjuka 

syskon. De friska syskonen tror att det inte finns rutiner eller riktlinjer för hur de 

ska behandlas i samband med syskonets sjukdom. Detta styrker Von Essen och 

Enskär (2003) studie som säger att god vård till syskon till barn som behandlats 

för cancer består i att få syskonen att känna sig användbara och som deltagande 

familjemedlemmar och ge dem hanterbara mängder information. Detta tycker vi 

känns helt självklart och det känns skrämmande när man i vårt resultat också 

kommer fram till att många friska syskon känner missnöje över den lilla 

information och stöd de hade fått. Det vore bra att lyssna på vad barnen själva vill 

och säger och utarbeta en plan på hur de ska bemötas på bästa sätt och bli 

delaktiga i vården kring sitt syskon. Hymovich (1995) studie visar att föräldrar 

bör uppmuntras att kommunicera med sina barn och delge syskonen den 

information de fått av vårdgivaren. Vi tror att det är viktigt att utarbeta en 

vårdplan där syskonen så tidigt som möjligt involveras i vården kring det sjuka 
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barnet. Och får ta del av information och även stötta föräldrarna att inte glömma 

bort det friska barnet.  

 

Vi tror att det som sjuksköterska är viktigt att ta en noggrann anamnes för att få 

veta om det finns flera barn än det sjuka i familjen så att de också kan bli 

delaktiga i det sjuka barnets behandlingar och i omvårdnaden kring det sjuka 

barnet. 

 

Det var viktigt för friska syskon att finna olika platser för att komma bort för en 

stund. Att kunna leva ett så normalt liv som möjligt och få vara barn tror vi är 

viktigt. Att ha bra relationer med utomstående är en stor fördel för de friska 

syskonen, att ha någon utom familjen att prata med och hitta på saker med för att 

kunna släppa fokus från sitt sjuka syskon en stund. Liknande resultat visas i en 

studie av. Barrera, Fleming och Khans (2003). De skriver att syskon som har hög 

socialt stöd i allmänhet hade färre symtom av depression och ångest och beteende 

problem än syskon som hade mindre socialt stöd.  

 

När det sjuka syskonets symtom förändrades så riktades all uppmärksamhet från 

föräldrarna till det sjuka barnet och det friska syskonet hamnar ännu mera på 

sidan. Det friska syskonet kände också att det mesta kretsade kring sjukhusbesök 

och det sjuka syskonet. Vi förstår att det som förälder måste vara svårt att inte 

tänka på annat än det sjuka barnet. Det är då viktigt att sjuksköterskan påminner 

dem om det friska barnet och att sjusköterskan uppmärksammar det friska 

syskonet. Wong och Chang (2006) skriver att föräldrar säger att de försöker 

omfördela rollerna i familjen så att en förälder tar hand om det sjuka barnet och 

den andra tar hand om resten av familjen. Här märks att föräldrar och barn ser 

olika på situationen och det skulle vara intressant att veta mera om föräldrarnas 

känslor gentemot de friska syskonen. Självklart så reagerar vuxna och barn olika 

på kris reaktioner beroende på vilka erfarenheter man har haft tidigare i livet.  

 

De friska syskonen hade en önskan om att få kontakt med andra i samma eller 

liknade situationer. Wellosch, Crater, Wiley, Belin. & Weinstein (2006) har gjort 

en kvantitativ studie där cancersjuka barn och deras syskon har varit på läger 

tillsammans. Studien visar att det är positivt att träffa andra i samma situation och 
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att kunna byta erfarenheter och upplevelser med varandra. Det upplever det också 

positivt att göra andra saker med sina sjuka syskon. Det här visar att syskon 

grupper i någon form är positivt och borde var något som användes mera. Att ge 

information om sjukdomen i grupp skulle kunna fungera bra. Kanske någon annan 

har samma funderingar och det känns lättare att fråga om någon annan kommer in 

på ämnet. Det kan också vara en bra plats att dela sina erfarenheter eller bara 

lyssna på andra om det skulle kännas bättre. Detta borde vårdpersonal ta till sig 

och utveckla på något sätt.  Att de befinner sig i olika delar i sjukdomsförloppet 

tror vi kan vara positivt då de då kan dela med sig av erfarenheter och de som är i 

början av sjukdomsförloppet kan få en inblick, hjälp och stöttning.  

 

Tankar om döden kommer ofta i samband med diagnosen cancer. Det är en stark 

diagnos och många tankar och funderingar väcks. Resultatet visar att det kan vara 

svårt för de friska syskonen att få en möjlighet att ställa frågor och få en möjlighet 

att prata med någon om sina funderingar. Detta är en stor brist i vården tycker vi. 

Det borde finnas utarbetade rutiner för hur de friska syskonen ska bemötas och 

behandlas så att de känner sig delaktiga och med i händelserna. Tankarna på 

döden blir då ett orosmoment som följer sjukdoms förlopp. En del barn tänker inte 

alls på att det sjuka syskonet kan dö. Om det sjuka syskonet dör har det friska 

syskonet oftast inte fått information om sjukdomens utveckling. Detta leder ofta 

till förvirring och svår chock. I en studie kan man läsa att det är viktigt med en 

öppen ärlig och pedagogisk dialog mellan vårdgivaren och familjen. Det är viktigt 

att vårdgivaren förstår och förklarar för familjemedlemmarna vad det palliativa 

skedet innebär. Detta skulle öka förståelsen hos familjen (Moterosso & 

Kristjansson, 2008). Vi tycker att det är viktig att alla i familjen även syskonen får 

vara delaktiga i den sista tiden. Att få en chans att ta avsked på ett bra sätt av sin 

döende bror/syster, och ha bra minnen från den sista tiden tillsammans. 

 

Metoddiskussion 

Det har varit svårt att hitta bra material till resultatet. Många artiklar som verkat 

intressanta enligt titel och abstract har inte kunnat nås via Mittuniversitetets 

databaser därför att de varit publicerade i tidskrifter som inte finns tillgängliga 

där. Författarna valde att inte använda sig av några avgränsningar i sökningarna 

för att få en så stor bredd på urvalet som möjligt. Studiernas publikationsår är 
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varierande men eftersom det är de friska syskonens känslor och upplevelser som 

belysts så tror vi inte att det påverkat resultatet negativt. Många artiklar var 

kvantitativa men de exkluderades då de inte beskrev upplevelser och känslor på 

ett bra sätt.  I resultatet har tre studier som handlar om familjen inkluderats. 

Studierna har baserats på intervjuer med både föräldrar och syskon så vi har 

använt oss av de delarna som berör syskonen. 

 

Värderingsinstrumentet som används, granskningsmall utarbetad av Carlsson och 

Eiman (2003), tycket författarna var bra och lätt att arbeta med. Den var tydlig 

och tittade över de viktiga delarna av studierna. Den var lättförståelig och bra att 

använda i värderingsarbetet.  

 

I resultatet har vi använt oss av 10 kvalitativa artiklar. Orsaken till att inte flera 

använts är att det var svårt att hitta material. Resultatet har troligen inte påverkats 

av flera artiklar då det flesta studier kommer fram till samma sak och beskriver 

samma känslor och upplevelser hos de friska syskonen. 

 

Trovärdigheten i denna studie har stärkts av att det bara använts primärkällor i 

resultatdelen. Vi har också strävat efter att göra så korrekta översättningar som 

möjligt utan egna tankar och värderingar i resultatdelen. Värdering och analys av 

studierna har gjorts var för sig av författarna. Detta styrker också trovärdigheten 

då detta arbete följts av diskussioner kring värdering och analys.  

 

Det skulle behöva forskas mera kring vad man som vårdpersonal kan göra för att 

stötta dessa barn. Detta är helt klart en grupp som hamnar ”mellan stolarna” eller 

helt enkelt glöms bort. Resultatet visar att de känner sig i vägen och att de inte får 

det stöd och den uppmärksamhet de behöver. En studie om hur man skulle kunna 

utarbeta ett bra vårdprogram som tar hand om dessa barn skulle vara intressant. 

Att få de friska syskonen mera delaktiga och känna att de är en del av familjen 

vore också ett uppslag för en studie. Det finns otroligt mycket som skulle kunna 

forskas om i fråga om dessa barn. Det som är viktigt är dock att de får känna sig 

delaktiga och känna att de fortfarande är en del av familjen. 
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Slutsatser 

 
I denna studie framkommer att när ett barn drabbas av cancer så drabbas familjen 

av en stor kris. Det blir en stor påfrestning för alla inblandade inte minst syskonen 

som oftast glöms bort och ”hamnar mellan stolarna” för att all fokus hamnar på 

det sjuka barnet. Syskonen är oftast de som mår sämst i familjen när ett barn blir 

sjukt. De känner sig bortglömda och inte delaktiga i vården kring sitt sjuka syskon 

och får ofta ingen information alls. Det krävs då att personalen har förmåga och 

kunskap om detta och i ett tidigt skede även involverar syskonen så att de känner 

sig delaktiga. Det är viktigt att det upprättas vårdplaner för detta och att det finns 

stöd grupper som vänder sig till syskonen dit de kan gå och ventilera sina tankar 

och funderingar kring sitt sjuka syskon och framför allt får känna att de inte är 

ensamma i sin situation. Familjen behöver mycket stöd för att alla ska må så bra 

som möjligt och här har sjuksköterska en viktig roll. Sjuksköterskans arbete 

handlar inte bara om vården kring det sjuka barnet utan även att se till den övriga 

familjens behov för att alla ska må så bra som möjligt.  
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