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Sammanfattning 

Syftet med studien var att beskriva friska syskons upplevelser när deras bror eller syster 

drabbas av cancer som barn. Metoden var en beskrivande litteraturstudie som baserades på 

elva stycken vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Litteratursökningen utfördes i 

databaserna Cinahl och Medline (PubMed), därefter analyserades artiklarna och 

sammanställdes i kategorier. Resultatet visade att de friska syskonen behövde få vara 

delaktiga i sin sjuka broders eller systers omvårdnad. De upplevde ett behov av information 

om sjukdomen och stöd från omgivningen samtidigt som de upplevde olika känslor som ilska, 

oro, avundsjuka etc. när deras bror eller syster drabbades av cancer. De friska syskonen 

upplevde även att relationen till föräldrarna och den sjuka brodern eller systern påverkades av 

sjukdomen, därför var det vikigt för dem att inte bli separerade från sin familj. Slutsatsen var 

att friska syskon hade olika behov av information, stöd och delaktighet när deras bror eller 

syster drabbades av cancer. Friska syskons upplevelse är ett outforskat område varför det 

finns behov av ytterligare forskning där fokus ligger på gruppen friska syskonen. Detta skulle 

bidra till ökad kunskap hos sjuksköterskor vilket i sin tur skulle kunna användas till att guida 

det friska syskonet till att bemästra den svåra situationen. 
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Abstract 

The purpose of this study was to describe the experience of healthy siblings when their 

brother or sister gets affected by childhood cancer. The method being used was a describing 

literature study that was based upon 11 scientific articles with a qualitative approach. The 

literature search was performed in the databases Cinahl and Medline (PubMed). The articles 

were analyzed and compiled into categories. The result showed that the healthy siblings 

needed to be part of their ill brother’s or sister’s care. They experienced a need to get 

information about the illness and support from their family and friends all while they were 

experiencing different emotions like anger, concern, jealousy etc. when their brother or sister 

got affected by cancer. The healthy siblings also experienced that the relation towards the 

parents and the sick brother or sister was affected by the illness which made it very important 

not to get separated from their family. The conclusion was that healthy siblings had different 

needs of information, support and participation, when their brother or sister got affected by 

cancer. Healthy sibling’s experience is an unexplored area why there is a need for additional 

research where the focus is on the group of healthy siblings. This would contribute to an 

increased knowledge among nurses which in turn could be used to guide the healthy sibling to 

overcome the difficult situation. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Fakta om barncancer 

Cancer är ett samlingsnamn för olika sjukdomstillstånd som kan uppstå var som helst i 

kroppens olika vävnader och organ (Enskär 1999). Nästan varje dag får en familj i Sverige 

beskedet att deras barn har någon form av cancer (Barncancerfonden 2010), där leukemi och 

hjärntumörer utgör de vanligaste typerna (Enskär 1999). Mer än 80 procent av alla barn som 

insjuknar i leukemi överlever, dock har dödligheten varit oförändrat hög för barn som drabbas 

av hjärntumörer. Detta gör att cancer är fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna hos 

barn och ungdomar. Dock ser prognosen ljusare ut tack vare förbättrade behandlingsmetoder 

(Socialstyrelsen 2009). Oavsett cancerform krävs det en intensiv behandling såsom 

cytostatika, strålning, kirurgi (Enskär 1999). 

1.1.2 Familjen till ett sjukt barn 

När ett barn diagnostiseras för cancer är det ett förkrossande nederlag för föräldrarna, 

syskonen och andra som älskar barnet. Cancern orsakar en omedelbar kris för hela familjen. 

Föräldrarna måste vara borta från arbetet för att istället vara med sitt sjuka barn och de friska 

syskonen kan behöva tas hand om av andra släktingar eller grannar (American Cancer Society 

2011). 

Friska syskon i Wilkins & Woodgate (2007) studie beskrev att deras familjeliv inte längre 

kunde beskrivas som ”normalt”. Enligt Wilkings & Woodgate (2005) behövde familjen hitta 

en balans mellan förändrade rutiner och organisationer samtidigt som det dagliga livet i 

familjen skulle fungera. Föräldrarna i Enskär et al. (1997) studie beskrev att det var deras 

sjuka barns behandling, sjukhusvistelse och kontroller som styrde hela familjens vardag. De 

friska syskonen i Wilkins & Woodgate (2007) uppfattade avbrottet till familjelivet som en 

dålig dröm som tillsist visade sig vara verklighet.  

Familjens tid och uppmärksamhet riktades under sjukdomstiden mot den sjuka brodern eller 

systern (American Cancer Society 2011). I Murray’s (2000) studie rapporterades att det blev 

mindre tid över för det friska syskonet och att föräldrarna inte längre var lika tillgängliga för 

dem. Enligt Enskär et al. (1997) visade det sig att föräldrarna hade bekymmer angående det 

friska syskonet och risken för att inte ha tillräckligt med tid för dem. 
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1.1.3 Syskonrelation 

Syskonrelationen är ett unikt band som delas av två individer och förväntas att hålla livet ut 

(Giovanola 2005). Wilkings & Woodgate (2005) fann att friska syskon som hade en god 

kommunikation inom familjen visade sig ha en bättre syskonrelation. Giovanola (2005) 

beskriver att syskonrelationen innebär en nära, daglig kontakt i vardagen där syskonen 

undervisar varandra och försvarar varandra mot utomstående redan i tidig ålder. Enligt 

Murray (2000) påverkar barncancer det friska syskonet oavsett dennes ålder. Tetzchner 

(2005) beskriver att syskon vid svåra situationer kan vara ett viktigt stöd för varandra. 

Giovanola (2005) menar att bandet mellan syskonen är något som fortsätter att existera trots 

separering av avstånd och tid. 

1.1.4 Den familjefokuserade omvårdnaden 

Enligt FN:s barnkonvention (1989) som handlar om barn och ungdomars rättigheter, skall 

barn tillfrågas, få säga vad de tycker, deras tankar och åsikter skall respekteras och ha rätt till 

information. Dyregrov (1990) påpekar att som barn måste man få delta, få vara med och se 

eftersom det gör det verkligt och lättare för barnets vidare förståelse av vad som har skett, ska 

ske och kan ske. Ifall barnet hålls utanför kan de känna utanförskap, rädsla och skuldkänslor. 

Månsson & Enskär (2008) skriver för att kunna skapa en god relation till barn gäller det att 

kunna ha kunskap om hur barn skiljer sig mot vuxnas sätt att tänka och kommunicera. Enligt 

Enskär (1999) är ett barns tankar och reaktioner kopplat till det utvecklingsstadium barnet 

befinner sig i. 

Barn i samma ålder kan skilja sig åt i hur de tar till sig och hanterar informationen. För att 

kunna ge en sådan bra information som möjligt till barnet och dess föräldrar är det vikigt att 

förstå barns utveckling, individuella behov och kliniska observationer (Månsson & Enskär 

2008). 

1.1.5 Sjuksköterskans roll 

Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor ingår det att se till hela familjen som att 

låta familjen vara delaktig, få information, stöd och vägledning (Socialstyrelsen 2005). 

Syskon är en del av familjen och därmed en av sjuksköterskans målgrupper undertiden det 

sjuka syskonet vårdas på sjukhuset. Den sjuka brodern eller systern kan ta upp stora delar av 

föräldrarnas tid vilket gör att det är svårt att tillgodose syskonens behov. En av sjuksköterskan 

viktiga uppgifter är att förebygga de friska syskonens hälsoproblem samtidigt som de skall ha 

en stödjande roll. Det är viktigt att sjuksköteskan informera, tröstar och ger de friska syskonen 

hjälp att bearbeta denna svåra situation (Tveiten 2000). 
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1.1.6 Joyce Travelbee 

Joyce Travelbee (1926-1973) föddes i New Orlands och var en omvårdnadsteoretiker med 

bakgrund som psykiatrisk sjuksköterska. Hennes omvårdnadsteori beskriven i Kirkevold 

(2000) fokuserar till stor del på omvårdnad som mellanmänsklig aspekter, där relationen 

mellan sjuksköterskan och patienten är omvårdnadens mål och syfte. För att etablera en god 

mellanmänsklig relation till patienten menade Travelbee att sjuksköterskan måste använda sig 

av en interaktionsprocess.  

Sjuksköterskan ska förebygga sjukdom och främja hälsa genom att inbringa hopp hos de 

människor som lider (Kirkevold 2000). 

Kirkevold (2000) belyser att enligt Travelbee är kommunikation ett av sjuksköterskans 

viktigaste redskap för att etablera en genuin relation till patienten. Genom kommunikation kan 

sjuksköterskan få möjlighet att sätta sig in i sina patienters situation och lära känna patienten 

som en person. Kirkevold (2000) skriver att Travelbee var den första omvårdnadsforskaren 

som tog upp familjens betydelse i sjukvården. Hon påstod att sjuksköterskan inte kan utesluta 

familjen inom omvårdnaden eftersom den sjuke är en del av den. Syskon är en del av familjen 

och utgör därmed, enligt Travelbee, en av sjuksköterskans målgrupper. 

1.1.7 Definitioner 

Upplevelse: Nationalencyklopedin (1996) definierar begreppet uppleva som att vara med om 

något som direkt berör. Ordet uppleva beskrivs ytterligare som att uppfatta och värdera något 

på ett känslomässigt plan. 

Familj: Familj definieras enligt Nationalencyklopedin (1996) som en grupp av personer som 

har nära släktskap med varandra och bildar en gemensam enhet vare sig de bor tillsammans 

eller inte. 

Barn: Individer i åldrarna 0-18 år (Unicef barnkonvention 1989). 

Syskon: Beskrivs som personer med samma föräldrar, antingen som helsyskon eller 

halvsyskon (Nationalencyklopedin 1996). 

1.1.8 Problemformulering 

Bandet mellan syskon är starkt och livslångt (Giovanola 2005) och när ett barn drabbas av en 

dödlig sjukdom som cancer är det inte bara barnet som påverkas utan hela familjen (Wilkings 

& Woodgate (2005). Det är lätt att det friska syskonet kommer i skymundan och glöms bort 

av sina föräldrar och vårdpersonal på grund av den påfrestande situationen som uppstår 

(Murray 2000, American Cancer Society 2011). 
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Det finns lite kunskap ur det friska barnets perspektiv av perioden när deras bror eller syster 

behandlas eller har behandlats av sin cancersjukdom. För att kunna möta de friska syskonen i 

den komplexa situationen, och stödja dem i deras behov behövs mer kunskap om det friska 

syskonets upplevelse av att ha en cancersjuk bror eller syster. Därför är det viktigt att 

undersöka hur friska syskon upplever situationen och vilket stöd som efterfrågas av dem. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien var att belysa hur vetenskaplig litteratur beskriver friska syskons 

upplevelse av att vara syskon till en bror eller syster som fått diagnosen cancer som barn. 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur upplever friska syskon det när deras bror eller syster drabbas av cancer som barn? 

2. Vilken kvalitet har de valda artiklarna utifrån undersökningsgrupp och antal deltagare? 

2 Metod 

2.1 Design 

Denna studie är en beskrivande litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ ansats.  

2.2 Litteratursökning 

I sökprocessen användes databaserna Cinahl och Medline via Pubmed. Sökord som användes 

var ”healthy siblings”, ”childhood cancer” och ”experience”. På grund av dåligt utfall gjordes 

även sökningar på MeSH- termerna ”siblings”, ”support” och ”nursing”. Sökorden 

kombinerades i olika former med hjälp av den Booleska operatorn AND. Resultatet av 

databassökningarna presenteras i tabell 1. Två källor söktes fram manuellt från en 

referenslista och genom en frisökning på författarens namn.  

Av artiklarna som användes i resultatet fanns åtta i full text, en artikel blev tillgänglig genom 

att bli medlem i Medscape: Medical News och två artiklar erhölls med hjälp av biblioteket på 

högskolan i Gävle. När det visade sig att flera av de artiklar som redan valts ut till resultatet 

kom fram efter att sökorden kombinerats på olika vis, ansåg författarna att sökningen var 

mättad inom det valda området och avslutades därför. Litteratursökningen resulterade i 11 

artiklar som användes i föreliggande studies resultat. 

 



5(42) 

Tabell 1: Presentation av databassökning 

Databas Söktermer Antal träffar Valda källor  

(exkl. dubbletter) 

Pubmed Healthy siblings AND support 

AND childhood cancer 

32 2 

Pubmed Siblings AND nursing AND 

childhood cancer 

31 2 

Cinahl Siblings AND cancer AND 

experience 

52 2 

Pubmed Siblings AND cancer AND 

experience 

186 3 

Manuell sökning 

Frisökning på författare  

 23 2 

   TOTALT: 11 

2.3 Urval 

Resultatet i denna studie baserades på vetenskapligt granskade artiklar. Inklusionskriterier var 

att alla artiklar skulle vara peer –reviewed, skrivna på svenska eller engelska samt att de 

studier som presenterades i artiklarna skulle vara med kvalitativ ansats. Kvalitativ ansats 

valdes då föreliggande studies författare ville få fram upplevelsen, dock gjordes ingen 

begränsning av detta i litteratursökning på grund av litet utfall. Vidare kriterier för att 

artiklarna skulle väljas ut till resultatet var att de skulle studera friska syskons upplevelse av 

att ha en cancersjuk bror eller syster. Artiklar som innefattade hela familjens upplevelse 

inkluderades då syskongruppen gick att identifiera, enbart det friska syskonets upplevelse 

användes i föreliggande studies resultat. 

I studierna skull den cancersjuka brodern eller systern vara ett barn 0-18år och ha diagnosen 

cancer. På grund av detta blev utfallet av det friska syskonet sex år eller äldre. För att få 

tillgång till så många artiklar som möjligt inom området gjordes inga begränsningar på 

publikations år. Artiklar som inte ansågs relevanta för studiens syfte och frågeställningar 

exkluderades. 

Genom att läsa titlar och abstract valde författarna ut 24 artiklar som var av intresse för 

studien. Dessa artiklar lästes igenom i fulltext enskilt av båda författarna. Fem artiklar svarade 

inte på studiens syfte och frågeställningar och valdes därför bort. Sex artiklar valdes bort 

pågrund av att de var av kvantitativ ansats, vilket inte framkom i titel och abstract. Två 

artiklar visade sig vara litteraturstudier och exkluderades därför. En artikel bestod av både en 
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kvalitativ och en kvantitativ ansats varav endast den kvalitativa var relevant för föreliggande 

studie. 

2.4 Dataanalys 

Artiklarna lästes noggrant igenom i sin helhet upprepade gånger av författarna var för sig. 

Vidare diskuterade författarna artiklarnas innehåll för att få en ökad förståelse av de valda 

artiklarna.  

De elva artiklarna sammanställdes i en tabell med information om samtliga artiklars författare, 

titel, design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod samt dataanalys i tabell 3 (bilaga 1). 

Med hjälp av Forsbergs & Wengströms (2008) checklista för kvalitativa artiklar granskades 

artiklarna grundligt.  

Författarna valde att kvalitetsgranska och bedöma relevansen av undersökningsgrupp/antal 

deltagare i samtliga artiklar för att kunna besvara studiens andra frågeställning (Forsbergs & 

Wengströms 2008). Ytterligare en tabell sammanställdes med information om alla artiklars 

syfte och en kort sammanfattning av artiklarnas resultat i tabell 4 (bilaga 2). 

Artiklarna resultatdel analyserades av båda författarna vid sammanställandet. Under 

bearbetningen markerades text som ansågs relevant i varje artikel. Med hjälp av den 

markerade texten fann författarna återkommande teman som svarade på denna studies syfte 

och frågeställningar. Teman sammanställdes i kategorier och underkategorier (Forsberg & 

Wengström 2008). 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Litteraturstudier kräver inget godkännande från någon etisk kommitté, av den anledningen 

gjordes ingen ansökan. Polit och Beck (2012) betonar att vetenskapliga arbeten kräver att 

forskaren tar hänsyn till forskningsetiska aspekter och att artiklarnas resultat aldrig får ändras. 

Vid bearbetningen av artiklarna har författarna haft ett objektivt synsätt vilket gjort att 

artiklarnas studier inte har förvrängts och ändamålet förväntas överensstämma med 

föreliggande studies syfte (Forsberg & Wengström 2008). Litteraturstudiens material har 

presenterats utan medvetna feltolkningar av ursprungstexten. 

3 Resultat 

Denna litteraturstudie belyser friska syskons upplevelse av att vara bror eller syster till ett 

barn med cancersjukdom. Resultatet av studien presenteras utifrån frågeställningarna i 
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löpande text och tabell 2. Redovisning av artiklarnas design, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod och dataanalys framgår av tabell 3 (bilaga 1).  

3.1 Friska syskonets upplevelse när deras bror eller syster drabbas av cancer 

som barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översikt av friska syskons upplevelser av att ha en cancersjuk bror eller syster. 

3.1.1 Delaktighet 

Det visade sig vara viktigt för de friska syskonen att få delta i deras brors eller systers 

omvårdnad. Murray (2002), Patterson et al. (2011) och Prchal & Landolt (2011) beskrev i 

sina studier att de friska syskonen ansåg att de hade ett behov av att få vara involverade i 

deras sjuke broders eller systers upplevelse av cancer. Patterson et al. (2011) beskrev att detta 

innebar att de friska syskonen behövde vara informerade om situationen, få vara involverade i 

diskussioner och att få hjälpa till när det var möjligt. Genom att få vara delaktig menade 

Woodgate (2006) att de friska syskonen på så vis fick känna att de kunde göra något för sin 

sjuka bror eller syster och genom det, få ta del och känna att de var en del av den nya 

situationen. Att få vara delaktig hjälpte de friska syskonen att slippa känna rädsla och oro över 

vad som kunde komma att hända deras bror eller syster (Murray 2002).  

3.1.2 Stöd 

Stöd i olika former har visat sig vara en viktig källa för de friska syskonen för att klara av den 

svåra situationen. Stödet de friska syskonen fick kunde vara ifrån omgivningen, stödgrupper 

eller vårdpersonal.  

Upplevelser 

Delaktighet 

Stöd 
-omgivningen 
-stödgrupper 
-vårdpersonal 

Information 
-brist 

-åldersanpassad 
-från föräldrar 
-från personal 

Relationer 
-syskon 

-föräldrar 
-familj 

Känslor 
-oro, ensamhet & rädsla 

-avundsjuka 
-förändringar 
-ledsamhet 
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Stöd från omgivningen 

Det framkom i Patterson et al. (2011) studie att de friska syskonen uttryckte ett behov av stöd 

från vänner, lärare och andra familjemedlemmar. Enligt Sloper (2000) var det viktigt för de 

friska syskonen att ha en god relation med föräldrar, vänner, lärare och andra släktingar då 

detta hjälpte dem till möjligheten att få tala om sin egen situation, få stöd samt möjlighet till 

att få tänka på annat som inte berörde sjukdomen. Fyra av sju friska syskon i Prchal & 

Landolt (2011) studie upplevde att få tala med sina vänner om deras sjuka bror eller syster 

gjorde situationen till en positiv upplevelse. Omgivningen hjälpte de friska syskonen med 

lösningar på praktiska vardagsfrågor så som hjälp med att klara av hushållssysslor (Murray 

2002, Patterson et al. 2011). Genom att få hjälp med dessa sysslor kunde de friska syskonen 

behålla sitt liv så ”normalt” som möjligt (Murray 2002). 

Stödgrupper 

De friska syskonen beskrev att de behövde vara i kontakt med personer som delade 

upplevelsen av att ha en cancersjuk bror eller syster (Patterson et al. 2011, Prchal & Landolt 

2011). Vidare beskrev de friska syskonen i Prchal & Landolt (2011) studie att få spendera tid 

med personer som delade en liknande upplevelse fick dem att glömma sina bekymmer 

angående deras sjuka bror eller syster. Behov av stöd från personer som delade upplevelsen av 

att ha en cancersjuk bror eller syster belyste även den 14-åriga flickan i Murrays (1998) 

studie. Hon förklarade att det i många situationer hjälpte henne att få känslomässigt stöd och 

information för att ta sig igenom sin egen upplevelse av cancersjukdomen. Vidare belyste hon 

hur gruppträffar med andra syskon i samma situation hjälpte henne att klara av situationen då 

hon upplevde att de förstod henne på ett bättre sätt än vad hennes vänner gjorde. Behov av 

stödgrupper visade sig också viktigt i Sloper’s (2000) studie där det framkom att dessa 

stödgrupper var en källa för information. Samtidigt framkom det i samma studie att andra 

friska syskon upplevde det som motvilligt att delta i gruppträffarna eller att det var opraktiskt 

att ta sig till träffarna på grund av avståndet mellan hemmet och sjukhuset.  

Vidare beskrev de friska syskonen i Björk et al. (2011) att de saknade kontakten de haft med 

stödgruppen samt det roliga de upplevt på sjukhuset, när deras bror eller syster var 

färdigbehandlade. 

Vårdpersonal 

Ett annat sätt för de friska syskonen att få stöd var att sjuksköterskor involverade dem i 

diskussioner som rörde sjukdomssituationen (Murray 2002).  
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3.1.3 Information 

Det visade sig i flera studier (Martinson et al. 1990, Sloper 2000, Murray 2002, Björk et al. 

2005, Patterson et al. 2011) att de friska syskonen upplevde en brist på information från både 

vårdpersonalen och föräldrarna, samt att den information som fanns tillgänglig inte var 

anpassad efter deras ålder. Björk et al. (2005) förklarade att de friska syskonen hade lite 

kunskap om cancersjukdomen och att de på grund av detta hade existentiella tankar om hur 

deras sjuka bror eller syster fått sjukdomen. 

Brist på information 

Sloper (2000) beskrev att de friska syskonen upplevde att de fått tillräcklig information om 

sjukdomen men däremot beskrev två tredjedelar av de friska syskonen att de önskat att de fått 

mer information i början av sjukdomsförloppet. De friska syskonen som blev välinformerade i 

början av sin brors eller systers cancersjukdom kände en ökad kontroll över situationen (Björk 

et al. 2005). I Murrays (2002) studie framkom däremot att de friska syskonen upplevde att de 

inte fick tillräckligt med information om sin bror eller systers sjukdom.  

Kunskap om sjukdomen och dess behandling hjälpte de friska syskonen att förstå situationen, 

och varför sjukdomen påverkade deras liv vilket gjorde att de kände sig delaktiga och 

fortfarande som en del av familjen (Sloper 2000, Björk et al. 2005). Genom att de friska 

syskonen var väl informerad hjälpte det dem att kunna förklara för andra människor runt 

omkring sig om vad som hände deras bror eller syster (Sloper 2000). 

Åldersanpassad information 

För att kunna uppfylla behovet av tillräcklig information var det viktigt att det fanns 

tillgänglig åldersanpassad information om sjukdomen, samt att de friska syskonen fick 

individuella svar på sina frågor (Murray 2002, Patterson et al. 2011). Sloper (2000) beskrev 

att de äldre friska syskonen upplevde att den skrivna informationen om sjukdomen som fanns 

tillgänglig ofta var riktad mot vuxna alternativt väldigt små barn. 

Information från föräldrarna 

De friska syskonen förlitade sig på att föräldrarna skulle informera dem om deras sjuka bror 

eller systers sjukdom och behandling (Sloper 2000).  

Björk et al. (2009) beskrev att de friska syskonen under sin sjuka broders eller systers 

behandlingstid kände sig välinformerade av sina föräldrar om sjukdomen, behandlingen och 

om symtom som kunde uppstå. De fick kunskap från både sina föräldrar och stödgruppen för 

syskon på sjukhuset. Däremot upplevde de friska syskonen i Martinson’s et al. (1990) studie 
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att de fick för lite eller för dålig information av sina föräldrar angående sin sjuka broders eller 

systers sjukdom. Vidare ansåg Martinson et al. (1990) att de friska syskonen inte visste vad 

cancer var, eller hur den uppkom och förklaringarna som deras föräldrar gav bedömdes som 

dåliga eller ofullständiga. 

Information från vårdpersonal 

Behov av att få information från sjukvårdspersonal om sjukdomen och den behandling som 

brodern eller systern gick igenom var något som de friska syskonen hade gemensamt i flera 

studier. Sloper (2000), Murray (2002), och Patterson et al. (2011) beskrev att information från 

sjuksköterskor, läkare eller annan vårdpersonal var något som efterfrågades. Utan kunskap 

upplevde de friska syskonen en känsla av hjälplöshet i den nya situationen. Genom att få veta 

mer om vad cancersjukdomen och dess behandling och biverkningar innebar, minskade de 

friska syskonens rädsla. 

3.1.4 Relationer 

Att hålla familjen samlad var lika viktigt för det friska syskonet som att deras sjuka bror eller 

syster skulle överleva sin sjukdom (Woodgate 2006). Nästan alla friska syskon svarade i 

Sloper’s (2000) studie att den största upplevelsen var förluster i deras egna liv så som 

minskad uppmärksamhet, trygghet, förlust av dem själva och deras familjerutiner samt 

relationen till deras bror eller syster. 

Syskonrelationen 

Förhållandet mellan syskonen upplevdes enligt Nolbris et al. (2007) som unikt med en 

speciell närhet som de två inte hade med några andra familjemedlemmar eller vänner. 

Vidare beskrev Nolbris et al. (2007) att de friska syskonen även kände att de hade dubbel 

lojalitet vilket betydde att de hade svårt att välja mellan sina egna intressen och att vara 

tillsammans med sin sjuka bror eller syster  

Föräldrarelationen 

När brodern eller systern började tillfriskna från sin sjukdom upplevde de fiska syskonen att 

livet återvände till det mer ”normala” och efter en tid fick de friska syskonen mer tid och 

uppmärksamhet av sina föräldrar (Björk et al. 2011). 

Fast det var viktigt för de friska syskonen att umgås med andra viktiga personer i deras liv så 

som vänner, var tiden de fick tillsammans med föräldrarna mycket speciell för dem. Att få 

vara tillsammans med sina föräldrar oavsett om det var under en kort tid, hjälpte de friska 
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syskonen att känna sig mindre ensamma under den tid föräldrarna var ifrån dem när de t.ex. 

var på sjukhuset. De friska syskonen var även försiktiga med att utsätta föräldrarna för onödig 

oro och stress (Woodgate 2006).  

Två tredjedelar av de friska syskonen i en studie av Sloper (2000) upplevde 18 månader efter 

deras bror eller syster diagnostiserats för cancer, att föräldrarna inte behandlade dem 

annorlunda än deras sjuka bror eller syster. Andra friska syskon i studien upplevde att de nu 

alltid kom i andra hand. Sloper (2000) och Prchal & Landolt (2011) beskrev att de friska 

syskonen även upplevde att föräldrarna gav det sjuka barnet mer uppmärksamhet då de 

spenderade mer tid med den sjuka brodern eller systern på sjukhuset. Dock förstod flera av de 

friska syskonen varför de fick mindre uppmärksamhet. 

Familjerelationen 

I Prchal & Landolt (2011) studie framkom det att sex av sju friska syskon upplevde att 

familjerelationen blev starkare efter att deras bror eller syster drabbades av cancer. Likväl 

upplevde de friska syskonen att de under sjukdomstiden blev separerad från resten av familjen 

när minst en av föräldrarna, var tvungna att stanna på sjukhuset (Sloper 2000, Björk et al. 

2009, Prchal & Landolt 2011). De friska syskonen hade tröttnat på att flytta runt mellan olika 

platser (Björk et al. 2009) då de under sjukdomstiden var tvungna att bo hos mor- och 

farföräldrar samt släktingar (Martinson et al. 1990, Sloper 2000). 

De friska syskonen i Slopers (2000) och Prchal & Landolts (2011) studie upplevde att 

familjerutiner och deras egna intressen begränsades på grund av sjukhusbesök. De upplevde 

också minskad familjeaktivitet eftersom deras sjuka bror eller syster inte kunde delta och att 

de inte kunde ta hem vänner på besök på grund av infektionsrisken. De friska syskonen 

förstod anledningen till begränsningarna och såg dessa som temporära. Nolbris et al. (2007) 

beskrev att de friska syskonen ville att deras bror eller syster skulle få sina behov mötta men 

samtidigt inte ges för mycket uppmärksamhet, vilket kunde leda till känslor av ilska mot sin 

bror eller syster samtidigt som de förstod det att det inte var deras fel.  

Sjukdomen medförde att de friska syskonen upplevde att deras liv kretsade kring sjukhuset 

och att de blev isolerade där. På grund av det kunde familjen inte göra samma saker som förut 

som att t.ex. åka på semester (Murray 1998, Björk et al. 2009, Prchal & Landolt 2011). 

3.1.5 Känslor  

Vissa känslor som de friska syskonen uttryckte var återkommande i flera av artiklarna. De 

känslor som kom fram var oro, rädsla, avundsjuka, ilska, ledsamhet och förändringar. 
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Oro, ensamhet och rädsla 

De friska syskonen kände en konstant oro vilket kunde betyda en känsla av hjälplöshet över 

att inte kunna hjälpa sin sjuka bror eller syster (Nolbris et al. 2007). De friska syskonen i 

Martinson et al. (1990) och Prchal & Landolt (2011) studier uttryckte känslor som ensamhet 

och rädsla under den tid som familjelivet förändrades på grund av sjukdomen. De friska 

syskonen upplevde sjukdomen som något skrämmande som gjorde dem oroliga (Björk et al. 

2005). 

Avundsjuka 

De friska syskonen uttryckte avundsjuka gentemot sin sjuka bror eller syster, (Martinsson et 

al. 1990, Murray 1998, Nolbris et al. 2007, Prchal & Landolt 2011) dock upplevde ingen en 

ihållande avundsjuka på grund av uppmärksamheten deras sjuke broder eller syster gavs 

(Nolbris et al. 2007). Avundsjukan berodde oftast på att de flesta friska syskon upplevde att 

deras behov inte uppfylldes fullt ut och inte uppmärksammades, eftersom broderns eller 

systerns sjukdom krävde mer uppmärksamhet från föräldrarna eller på grund av den 

särbehandling som skedde syskonen emellan. (Sloper 2000, Nolbris et al. 2007). Andra 

känslor som de friska syskonen uttryckte var ilska gentemot sin bror eller syster samtidigt 

som de förstod att situationen inte var deras fel (Nolbris et al. 2007). 

Förändringar 

De friska syskonen upplevde det som jobbig att se hur deras bror eller syster förändrades till 

följd av sjukdomen genom att tappa sitt hår och förändras viktmässigt. (Nolbris et al. 2007, 

Prchal & Landolt 2011). I Murray (1998) och Prchal & Landolt (2011) framkom det att 

broderns eller systerns cancerupplevelse fick det friska syskonet att växa upp fortare än 

normalt och få större ansvar inom familjen.. 

Ledsamhet 

I studier av Sloper (2000) Woodgate (2006) och Björk et al. (2009) uttryckte alla friska 

syskon en känsla av ledsamhet. Detta var enligt Woodgate (2006) relaterat till de 

förändringarna som skedde inom familjen och familjelivet på grund av sjukdomen. 

3.2 Valda artiklars kvalitet utifrån undersökningsgrupp och antal deltagare 

Resultatet av artiklarnas kvalitet angående undersökningsgrupp och antal deltagare 

presenteras utifrån en tabell (Tabell 2) och i löpande text. Kvalitetsgranskning utfördes med 

hjälp av en modifiering av Forsberg & Wengström (2008) checklista för kvalitativa artiklar. 
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Tabell 2: Presentation av undersökningsgrupp och antal deltagare. 

Författare & 

Publiceringsår 

Urvalskriterier Genomförande av 

intervjuer 

Urval Undersökningsgrupp 

Björk et al. 

(2005) 

Familj med sjukt barn I hemmet eller på 

sjukhuset 

Syskon valdes utifrån 

familjen, kontaktades 

via skriftlig 

information. 

Fem syskon, 3 kvinnor 

och 2 män, 7-16 år.  

Björk et al. 

(2009) 

Familj med sjukt barn I hemmet eller på 

sjukhuset 

Syskon valdes utifrån 

familjen, kontaktades 

via telefon eller på 

sjukhuset 

Fyra syskon 7-10 år. 

Björk et al. 

(2011) 

Familj med sjukt barn På sjukhuset Syskon valdes utifrån 

familjen, kontaktades 

via telefon  

Två syskon 10-12 år. 

Martinson et al. 

(1990) 

Familj med sjukt barn I hemmet eller på 

sjukhuset. 

Syskon valdes utifrån 

familjen. Hur de 

kontaktas angavs ej. 

16 syskon som var 6-

12 år. 

Murray et al. 

(1998) 

Syster till 

cancersjuktbarn 

I hemmet Kontaktade själv 

författarna till studien. 

En flicka som var 14 

år. 

Murray (2002) Syskon till 

cancersjukt barn 

Ej angivet Syskon valdes genom 

datoriserad 

folkräkningslista över 

cancersjuka barn, 

kontaktades via brev. 

50 syskon, varav 23 

kvinnor och 27 män, 7-

12 år. 

Nolbris et al. 

(2007) 

Syskon till 

cancersjukt barn 

I hemmet Syskon till ett 

cancersjukt barn 

kontaktades via mejl 

och telefon. 

10 syskon, 6 kvinnor 

och 4 män, 10-36 år. 

Patterson et al. 

(2011) 

Valdes utifrån 

cancersjukungdom 

(14-24år) som ingick 

i organisationen Can 

Teen 

Ej angivet Syskon till ett 

cancersjukt barn 

kontaktades via 

telefon.  

Fokusgrupp: 4 syskon, 

2 kvinnor och 2 män, 

14-17 år. 

Telefon intervjuer: 7 

syskon, 3 kvinnor och 

4 män, 16-22 år. 

Prachal & 

Landolt (2011) 

Syskon till 

cancersjukt barn 

I hemmet Syskon till ett 

cancersjukt barn 

kontaktades via mejl. 

7 syskon, 5 kvinnor 

och 2 män, 10-18 år 

Sloper (2000) Familj till cancersjukt 

barn 

I hemmet, 

sjukhuset eller 

universitetet 

Syskon närmast det 

cancersjuka barnets 

ålder kontaktades via 

brev. 

Syskon 8-16 år. 

Tillfälle 1: 94 st., 48 

kvinnor och 46 män.  

Tillfälle 2: 64 st. 

Woodgate (2006) Syskon till 

cancersjukt barn 

Några i hemmet, 

resten ej angivet 

Syskon till ett 

cancersjukt barn. Hur 

de kontaktades angavs 

ej. 

30 syskon, 15 kvinnor 

och 15 män, 6-21 år. 

 

Fem av de elva artiklarna hade enbart inklusionskriterier och saknade exklusionskriterier 

(Martinson et al. 1990, Woodgate 2006, Nolbris et al. 2007, Björk et al. 2009, Prachal & 
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Landolt 2011). Fem artiklar saknade både inklusions- och exklusionskriterier (Murray 1998, 

Sloper 2000, Murray 2002, Björk et al. 2011, Patterson et al. 2011). En artikel hade både 

inklusions- och exklusionskriterier (Björk et al. 2005). 

De flesta intervjuer skedde i de friska syskonens hem, på sjukhuset (Martinson et al. 1990, 

Sloper 2000, Björk et al. 2005, Björk et al. 2009, Prachal & Landolt 2011) eller på 

universitetet (Sloper 2000). Två intervjuer skedde i hemmet (Murray 1998, Nolbris et al. 

2007) och en intervju skedde på sjukhuset (Björk et al. 2011). I två artiklar framgår det inte 

alls eller endast delvis vart intervjuerna har genomförts (Murray 2002, Woodgate 2006, 

Patterson et al. 2011). 

I två av artiklarna angavs inte hur deltagarna kontaktades (Martinson et al. 1990, Woodgate 

2006). I en artikel kontaktade deltagaren själv författaren (Murray 1998). I resterande artiklar 

kontaktades deltagarna via telefon (Nolbris et al. 2007, Björk et al. 2009, Björk et al. 2011, 

Patterson et al. 2011), via skriftlig information (Björk et al. 2009), via brev (Sloper 2000, 

Murray 2002), via mejl (Nolbris et al. 2007, Prachal & Landolt 2011) och via sjukhuset 

(Björk et al. 2009). 

I de elva studierna intervjuades varierande antal, 1-94 friska syskon i åldrarna 6-36 år 

(Martinson et al. 1990, Murray 1998, Sloper 2000, Murray 2002, Björk et al. 2005, Woodgate 

2006, Nolbris et al. 2007, Björk et al. 2009, Björk et al. 2011, Patterson et al. 2011, Prachal 

& Landolt 2011). 

4 Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Det framkom i föreliggande studies resultat att de friska syskonen behövde få vara delaktiga i 

sin sjuka broders eller systers omvårdnad. De upplevde ett behov av information om 

sjukdomen och stöd från omgivningen samtidigt som de upplevde olika känslor som ilska, 

oro, avundsjuka etc. när deras bror eller syster drabbades av cancer. De friska syskonen 

upplevde även att relationen till föräldrarna och den sjuka brodern eller systern påverkades av 

sjukdomen, därför var det vikigt för dem att inte bli separerade från sin familj. 

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa hur vetenskaplig litteratur beskriver friska syskons 

upplevelse av att vara syskon till en bror eller syster som fått diagnosen cancer som barn. 



15(42) 

Samt att bedöma vilken kvalitet de valda artiklarna hade utifrån undersökningsgrupp och antal 

deltagare, vilket har besvarats i föreliggande studie i löpande text. 

4.2.1 Friska syskonets upplevelse när deras bror eller syster drabbas av cancer 

som barn. 

4.2.1.1 Delaktighet 

I föreliggande studies resultat har det framkommit att friska syskon upplevde ett behov av att 

få vara delaktiga i deras sjuke broders eller systers omvårdnad (Murray 2002,Woodgate 2006, 

Patterson et al. 2011, Prchal & Landolt 2011). Liknande resultat har framkommit i en 

litteraturstudie av Murrays (2000) och i en kvalitativ studie av Wilkings & Woodgate (2007) 

där det togs upp att de friska syskonen uttryckte en önskan av att aktivt vara involverad i deras 

sjuke bror eller systers omvårdnad.  

Enligt Travelbee’s (Kirkevold 2000) teori vill många familjemedlemmar vara delaktig och 

samtidigt känna sig viktiga i omvårdanden kring patienten. Travelbee betonar att familjen 

ingår som en röd tråd i patientens sjukvård. Den sjuke är en del av sin familj och därför kan 

sjuksköterskan inte utesluta denne. På grund av detta är det viktigt att inkludera syskon och 

föräldrar och låta dem känna sig delaktiga. 

4.2.1.2 Stöd 

Resultatet i den aktuella studien kom fram till att de friska syskonen behövde få emotionellt- 

och socialtstöd från vänner, lärare i skolan eller från andra släktingar (Sloper 2000, Murray 

2002, Prchal & Landolt 2011). Nolbris & Hellström (2005) bekräftar detta stöd genom att 

beskriva att de friska syskonen ansåg att få vara i skolan, umgås med vänner och få delta i 

sina fritidsaktiviteter var ett sätt att få tänka på annat. En kvantitativ studie visar också på att 

detta stöd var ett av de viktigaste hjälpmedlen de friska syskonen använde sig av (Freemal et 

al. 2003). Att få stöd från vänner och/eller andra släktingar har även visat sig vara viktigt för 

föräldrar till ett cancersjukt barn (Enskär et al. 1997). 

De friska syskonen betonade i Patterson et al. (2011) intervjuer ett behov av att dela sin 

upplevelse med andra syskon i samma situation. Detta styrks i studier av Wilkings & 

Woodgate (2007) och Nolbris et al. (2011) där det framgick att de friska syskonen fick en 

känsla av tillhörighet när fick höra hur andra upplevde situationen vilket medförde att de 

insåg att de inte var själva i den svåra situationen. Friska syskon som hade deltagit i ett läger 

och fått socialt stöd hade bättre självkännedom än de som inte hade deltagit enligt Murray 

(2001). 
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Föräldrar i Enskär et al. (1997) studie har också framhävt att det var viktigt att få möjligheten 

att träffa andra familjer med cancersjuka barn för att finna stöd hos dessa  

Enligt Travelbee kan det i många situationer hjälpa närstående att bli bättre rustad för att 

hantera sin situation ifall de upplever att sjuksköterskan visar sympati och stöd. Genom att 

förmedla stöd kan sjuksköterskan stärka de friska syskonens hopp (Kirkevold 2000). 

4.2.1.3 Information 

I föreliggande studies resultat framkom det att de friska syskonen upplevde en brist på 

information från både sina föräldrar och vårdpersonalen (Martinsons et al. 1990, Sloper 2000, 

Murray 2002, Björk et al. 2005, Patterson et al. 2011). I en kvalitativ studie av Wakefields et 

al. (2011) och en kvantitativ studie av Freeman et al. (2003) framkom samma brist på viktig 

information om sjukdomen och dess prognos och behandling. 

Dock ansåg föräldrarna till de friska syskonen att det var onödigt att oroa dem med detaljerad 

information angående den sjuka brodern eller systerns diagnos och prognos (Ballard 2004). 

En av sjuksköterskans arbetsuppgifter är att informera och enligt NOBAB (Nordisk standard 

för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård) skall barn få information som är anpassat 

till barnets ålder om sin sjuka broders eller systers sjukdom och behandling.  

Två studier av Nolbris & Hellström (2005) och Kean (2009) styrker bristen på information 

från vårdpersonalen. Enligt de studierna fick de friska syskonen en känsla av att deras roll i 

familjen inte var tillräckligt viktig för att sjuksköterskor eller doktorer skulle välja att 

informera dem om läget för deras bror eller syster  

Travelbee motsäger informationsbristen genom att påpeka att få för mycket information kan 

medföra en känsla av hopplöshet vilket betyder att människor inte orkar blicka framåt utan 

istället ger upp (Kirkevold 2000).  

4.2.1.4 Relationer 

I föreliggande studie framkom att syskonen upplevde förhållandet dem emellan som en unik 

relation som de inte hade med andra familjemedlemmar eller vänner (Nolbris et al. 2007) 

Denna unika syskonrelation bekräftas i Giovanola’s (2005) litteraturstudie. De friska 

syskonen upplevde förluster i relationen till deras sjuka bror eller syster på grund av 

sjukdomen (Sloper 2000). Denna fördjupade syskonrelation styrks även av Nolbris & 

Hellström (2005). 
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I föreliggande studie beskrev de friska syskonen förluster i sina egna liv som minskad 

uppmärksamhet från bland annat sina föräldrar då dessa spenderade mer tid med den sjuka 

brodern eller systern på sjukhuset. De friska syskonen upplevde att de alltid kom i andra hand 

(Sloper 2000). I en litteraturstudie av Murray (2000) framkom att sjukdomen medförde att det 

sjuka barnet krävde en stor del av föräldrarnas tid och uppmärksamhet, vilket resulterade i att 

föräldrarna begränsades när det kom till att tillgodose och stödja det friska syskonets behov. I 

Enskär et al. (1997) beskrev föräldrarna att de kände en oro över det friska syskonet och att de 

var medvetna om att de inte hade tillräckligt med tid för dem. 

I föreliggande studie framkom att det friska syskonet upplevde att livet återvände till det mer 

”normala” när deras sjuka bror eller syster började tillfriskna från sin sjukdom (Björk et al. 

2005). Detta styrks av Wilkins & Woodgate (2007) som beskrev att friska syskon med en 

svårt sjuk bror eller syster, beskrev att de upplevde att familjelivet återvände till det 

”normala” och att familjen kunde gå vidare med sina liv när sjukdomsupplevelsen var över.  

4.2.1.5 Känslor 

I den aktuella studiens resultat framkom att det friska syskonet upplevde ilska gentemot sin 

sjuka bror eller syster samtidigt som de var medvetna om att situationen inte var deras fel 

(Nolbris et al. 2007). Detta styrks i Nolbris & Hellström (2005) som beskrev att de friska 

syskonen kände ilska för att föräldrarna fokuserade på den sjuka brodern eller systern. 

Wilkins & Woodgate (2007) menade att de friska syskonens ilska berodde på att de tvingades 

skjuta upp saker som de ville göra samt att de upplevde att de inte hade kontroll över sitt liv. I 

en litteraturstudie av Murray (2000) beskrevs att de friska syskonens känslor av ilska kunde 

vara ett uttryck för sorg.  

En annan känsla som de friska syskonen uttryckte var ensamhet under den tid som 

familjelivet förändrades under på grund av sjukdomen (Martinson et al. 1990). Detta belystes 

även i Nolbris & Hellström (2005) som beskrev att de friska syskonen kände sig ensamma när 

deras föräldrar var med den sjuka brodern eller systern på sjukhuset. De friska syskonen 

relaterade ensamheten till att vara ensam med själva upplevelsen i sig snarare än att vara 

fysisk ensam.  

Avundsjuka gentemot sin sjuka bror eller syster var ytterligare en upplevd känsla hos de 

friska syskonen vilket framkom i föreliggande studies resultat (Nolbris et al. 2007). Detta 

styrks av Nolbris & Hellström (2005) som menade att de friska syskonen kunde uppleva 

känslor av svartsjuka gentemot sin sjuka bror eller syster. 
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4.2.2 Valda artiklars kvalitet utifrån undersökningsgrupp och antal deltagare 

De elva resultatartiklarna har kvalitetsvärderats genom en granskningsmall som modifierats ur 

Forsberg & Wengström (2008). 

4.2.2.1 Undersökningsgrupp och antal deltagare 

Undersökningsgruppen i flera studier (Martinson et al. 1990, Murray 1998, Murray 2002, 

Björk et al. 2005, Woodgate 2006, Nolbris et al. 2007, Björk et al. 2009, Björk et al. 2011, 

Patterson et al. 2011, Prchal & Landolt 2011) hade mindre än 50 deltagare vilket är rimligt 

när man skall göra en fördjupande kvalitativ studie om patienters upplevelse (Polit & Beck 

2012). 

Patterson et al. (2011) använde sig av en fokus grupp med fyra deltagare. Forsberg & 

Wengström (2008) beskriver att när intervjuer utförs i fokusgrupp bör deltagarantalet vara 

mellan 6-8 personer. Författarna är medvetna om att det färre antalet intervjuer kan ge lägre 

trovärdighet. Fördelen med att använda sig av en fokusgrupp är att deltagarna kan uttrycka 

sina åsikter, lyssna på andra deltagare och samtidigt fylla på med egna erfarenheter. 

Nackdelen är att deltagarna som inte har lätt att prata inom en grupp kan leda till att 

avvikande åsikter inte blir hörda och tystas ned (Forsberg & Wengström 2008).  

De friska syskonens ålder i studierna varierade mellan 6-36 år vilket kan tolkas representativt 

med tanke på att den sjuka brodern eller systern skulle vara mellan 0-18år. Nackdelen som 

finns med det breda åldersintervallet när det gäller barn är att de befinner sig i olika 

utvecklingsnivåer och därför borde studeras separat beroende på deras ålder.  

I Martinson’s et al. (1990) studie upptäckte forskarna under det tredje året av fem att friska 

syskon borde inkluderats i studien. Enligt Forsberg & Wengström (2008) kan forskare 

inkludera nya intervjupersoner om de upptäcker ett oväntat fynd eller mönster som kan 

utveckla frågeställningen. Dessa intervjupersoner kan då komma med ny kunskap om 

fenomenet. Författarna till denna studie anser dock att Martinsson et al. (1990) kan ha gått 

miste om viktig information angående de friska syskonens upplevelser de tre först åren efter 

att deras bror eller syster diagnostiseras för cancer. 

Fem (Murray 1998, Sloper 2000, Murray 2002, Björk et al. 2011, Patterson et al. 2011) 

artiklar saknade både inklusions- och exklusionskriterier, vilket sänker trovärdigheten och 

användbarheten. 

I de artiklar där intervjuerna inte har skett i hemmet kan man inte utesluta att det kan ha 

påverkat resultatet (Forsberg & Wengström 2008). För att få ett bra samarbete med barn är det 



19(42) 

viktigt att skapa en god kontakt i första läget. Därför anser författarna att det var bra att 

intervjuerna skedde i de friska syskonens egna hem där de känner trygghet och ges chansen 

att våga uttrycka sina egna känslor. 

En begränsning i föreliggande studie anser författarna var att majoriteten av artiklarna hade en 

låg deltagarsiffra vilket författarna tror kan bero på att det är svårt att finna föräldrar som 

tillåter sina barn att delta i studien. En annan orsak enligt författarna kan vara att de friska 

syskonen valdes utifrån att familjen tillfrågades varav de friska syskon som fanns i familjen 

där av blev inkluderad i att delta i studien.  

Författarna är medvetna om att den låga deltagarsiffran medför att upplevelser från endast ett 

eller två friska syskon inte kan generaliseras till alla friska syskons upplevelse av att ha ett 

cancersjukt barn. 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna har genomfört en beskrivande litteraturstudie som beskriver de friska syskons 

upplevelse av att ha en cancersjuk bror eller syster. Med tanke på att studiens syfte var att 

belysa de friska syskons upplevelse, skulle en empirisk studie enligt författarna gett en mer 

subjektiv bild av hur dessa friska syskon kände. Dock anser författarna att det som kommande 

sjuksköterskor utan större erfarenhet från pediatrisk vård kan vara svårt att intervjua och få 

barn att öppna sig och delge sina upplevelser, vilket gör det svårt för författarna att genomföra 

en empirisk studie. Av den anledningen anser författarna att detta tillvägagångssätt var det 

bästa att använda sig av för att besvara föreliggande studies syfte. 

De databaser som användes var Cinahl och Medline via Pubmed vilket gjorde att författarna 

gavs möjlighet att utnyttja de flesta artiklar som fanns inom det valda området. Dessa 

databaser valdes av författarna för att de ansågs vara de mest täckande och kompletta inom 

vårdvetenskap. Dock kan författarna ha gått miste om eventuell viktig forskning från andra 

databaser. Sökningarna gav nio artiklar som svarade på studiens syfte och frågeställningar. 

Ytterligare två artiklar fann författarna via manuell sökning. Detta bidrog till ett större utbud 

av användbara källor till resultatet.  

Vid litteratursökningen erhölls litet utfall av artiklar, där av gjordes inga begränsningar för att 

viktig information inom området inte skulle gå förlorad vilket författarna anser som en 

svaghet. Eftersom författarna inte har avgränsat publikationsår av de inkluderade artiklarna 

pågrund av litet utfall, är de medvetna om att föreliggande litteraturstudie inte är baserad på 

aktuell forskning, vilket minskar trovärdigheten i studien. Dock ser författarna det som en 
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fördel att ingen begränsning gjordes eftersom man då inte gått miste om värdefull 

information. 

De elva utvalda artiklarna presenterades i tre tabeller, se tabell 2, tabell 3 (bilaga 1) och tabell 

4 (bilaga2), för att organisera resultatet och för att göra det lätt överskådligt. Detta anses av 

Polit & Beck (2012) vara ett bra sätt att presentera sitt resultat på. De valda artiklarna till 

resultatet har analyserats systematiskt genom att författarna har tolkat artiklarna likvärt och att 

eventuella oklarheter har lyfts fram och diskuterats vilket anses som en styrka i 

litteraturstudien. 

En svaghet med studien är att friska syskon i fyra artiklar har valts ut genom lämplighetsurval 

det vill säga att studiernas syfte var att intervjua hela familjen och att de friska syskon som då 

fanns i familjen blev inkluderade i studien. Eftersom inte friska syskon var en bestämd 

urvalsgrupp så är författarna medvetna om att det kan minska föreliggande studies 

trovärdighet. 

En kvantitativ ansats ger en helhetsbild och ett bredare perspektiv inom populationen på 

grund av ett större deltagarantal (Forsberg & Wengström 2008). Styrkan med att författarna 

har använt sig av kvalitativa artiklar är enligt dem att studien baserats på ett inifrånperspektiv 

där de friska syskonens upplevelser framkommer tydligare än vid kvantitativ ansats. Genom 

att använda kvalitativa studier gavs en mer objektiv bild av de friska syskons upplevelser, 

vilket i sin tur gav studien trovärdighet (Forsberg & Wengström 2008).  

Studierna i de elva utvalda artiklarna baseras på att den cancersjuka brodern eller systern 

skulle vara ett barn (0-18år) och på grund av detta blev utfallet av det friska syskonet sex år 

eller äldre. Detta innebär att de friska syskonen var i varierad ålder vilket författarna anser 

som en nackdel eftersom de friska syskonen befinner sig på olika utvecklingsnivåer vilket 

medför att de tänker och uttrycker sig olika.  

Deltagarna i denna studie var både pojkar och flickor, detta pågrund av att författarna inte 

strävade efter att få fram någon könskillnad i resultatet. 

De utvalda artiklarna lästes noggrant igenom i sin helhet enskilt av författarna för att sedan 

diskutera innehållet tillsammans, vilket ökar studiens trovärdighet (Polit & Beck 2012). 

Genom att ha utgått från Forsberg & Wengström (2008) checklista för kvalitativa artiklar 

granskades artiklarna kvalitet, vilket anses som en stryka av författarna och borde öka 

studiens tillförlitlighet. 
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Författarna har tydligt beskrivit metoddelens tillvägagångssätt, vilket enligt Forsberg & 

Wengström (2008) underlättar för andra att upprepa studien och då uppnå ett liknande 

resultat. 

Ytterligare en nackdel som finns med den aktuella litteraturstudien är att författarna kan ha 

feltolkat studiernas resultat och att det finns risk för fel vid översättningen av de 

engelskspråkiga artiklarna. För att minimera denna risk valde författarna att läsa artiklarna var 

för sig och sedan diskutera artiklarna tillsammans. 

4.4 Allmän diskussion 

När ett barn drabbas av cancer ligger fokus ofta på det sjuka barnet och det är lätt att det friska 

syskonet i familjen glöms bort. Detta innebär att det är viktigt som sjuksköterska att ha en 

förståelse över att denna tid kan upplevas som skrämmande och främmande för det friska 

syskonet. För att veta hur friska syskon upplever situationen måste sjuksköterskan enligt 

Travelbee lära känna dem och etablera en mellanmänsklig relation. Sjuksköterskan måste se 

personen som unik och lägga vikt på en god kommunikation dem emellan (Kirkelvold 2000)  

Författarna anser att det är viktigt att sjuksköterskor stöttar och hjälper föräldrarna att 

involvera det friska syskonet att vara delaktig i omvårdnaden av sin sjuka bror eller syster. 

Författarna vill påpeka att sjuksköterskan inte får förlita sig på att föräldrarna skall informera 

syskonen, då detta kan resultera i att föräldrarna vill skydda det friska syskonet och av den 

anledningen får för lite information. 

Sjuksköterskan bör finnas tillgänglig då syskonet vill prata, ställa frågor samt förklara 

eventuella missuppfattningar för syskonet anpassat efter ålder och utvecklingsnivå så att de 

förstår. Viktigt är att syskonen får information både skriftligt och muntligt. 

Många empiriska studier fokuserar på det sjuka barnet eller föräldrarna och inte så mycket på 

hur de friska syskonen upplever den nya situationen. Författarna anser därför att mer 

evidensbaserad forskning om de friska syskonens upplevelser av att ha en cancer sjuk bror 

eller syster bör framtas, då författarna anser att detta är minst lika viktigt. Forskning inom 

området skulle dessutom bidra till att sjuksköterskor får ökad kunskap inom området och att 

dessa på så vis kan hjälpa de friska syskonen att klara av den svåra situationen bättre. Genom 

att som sjuksköterska ha kunskap inom detta område anser författarna leder till ökat ansvar till 

att informera, tillgodose och stötta de friska syskonen i sin broders eller systers 

cancerbehandling. 
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4.5 Slutsats 

Föreliggande studie visade att friska syskon hade olika behov av information, stöd och 

delaktighet när deras bror eller syster drabbades av cancer. Friska syskons upplevelse är ett 

outforskat område varför det finns behov av ytterligare forskning där fokus ligger på gruppen 

friska syskon. Detta skulle bidra till ökad kunskap hos sjuksköterskor vilket i sin tur skulle 

kunna användas till att guida det friska syskonet till att bemästra den svåra situationen.  
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Bilaga 1 

Tabell 3. Presentation av valda artiklars design, datainsamlingsmetod, undersökningsgrupp och dataanalys 

Författare 

+Publicerings år 

Titel Design Undersökningsgrupp/ 

Urval/Bortfall 

Datainsamlingsmetod Dataanalys 

Björk M., Wiebe T. & 

Hallström I. (2005) 

Striving to 

survive: Families’ 

lived experiences 

when a child is 

diagnosed with 

cancer 

Beskrivande induktiv 

kvalitativdesign med 

fenomenologisk-

hermeneutisk ansats 

baserad på Manen 

(1997). 

Syskon (3 flickor, 2 pojkar) 7 år 

eller äldre. 

Studien genomfördes på ett 

universitetssjukhus i södra Sverige. 

 

Tonåringar exkluderades pga andra 

behov. 

En av författarna 

intervjuade varje 

familjemedlem individuellt 

på sjukhuset eller i 

hemmet.  

Ljudinspelning med 

transkribering. 

Två av författarna läste igenom 

intervjuerna. En av dessa gjorde 

därefter en detaljderad mening-

för-meninganalys (Manen 1997). 

Björk M., Wiebe T. & 

Hallström I. (2009) 

An everyday 

struggle-swedish 

families’ lived 

experiences 

during a child’s 

cancer treatment. 

Induktiv och 

longitudinal 

kvalitativ design. 

4 syskon från 11 familjer 

intervjuades. 

Familjerna kontaktades via 

telefon eller på sjukhuset 

Intervjuerna skedde på 

sjukhuset eller i 

familjernas hem. 

Ljudinspelning med 

transkribering. 

Intervjuerna lästes igenom. En av 

författarna läste igenom alla 

intervjuer ytterligare en gång 

genom selektivt tillvägagångssätt 

(van Manen, 1997). Viktig text 

ströks under, sparades, och lästes 

ytterligare igenom och 

sammansammanfattades enligt. 

den hermeneutiska cirkeln 

(Kvale, 1996). 
Björk M., Wiebe T. & 

Hallström I. (2011) 

Returning to a 

changed ordinary 

life – families’ 

lived experience 

after completing a 

child’s cancer 

treatment 

Induktiv longitudinal 

design med  

fenomenologisk-

hermeneutisk ansats 

(Van Manen 1997). 

 

2 syskon 10-12 år.  

Studien genomfördes på ett 

universitetssjukhus i södra Sverige. 

 

Familjerna kontaktades via 

telefon. Intervjuerna 

genomfördes i hemmet 

eller i ett separat rum på 

sjukhuset.  

Ljudinspelning och 

transkribering. 

 

Hermenuistisk fenomenologisk 

analys användes (Van Manen 

1997). En författare läste igenom 

intervjuerna, två författare läste 

enskilt igenom 4 intervjuer. 

Teman diskuterades och 

identifierades. 

Martinson M., Gilliss 

C., Coughlin Colaizzo 

D., Freeman M. & 

Bossert E. (1990) 

Impact of 

childhood cancer 

on healthy school-

age siblings 

Icke experimentell 

design. 

Under det tredje året av fem 

inkluderades syskon (i eller flera i 

familjen) 6-12 år i studien. 

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. 

Ljudinspelning och 

transkribering. 

  

Genom en innehållsanalys 

analyserades intervjuerna separat 

utav 2 av författarna. 

Texter grupperades utefter 

gemensamma teman i syskonens 

svar. 
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Murray S.(1998) The lived 

experience of 

childhood cancer: 

On esibling´s 

experience 

Fenomenologisk 

kvalitativ design. 

En 14-årig syster. 

 

 

Systern och hennes mor 

gav godkännande till 

intervjun. 

Systern skrev ner sina egna 

upplevelser, i hemmet 

under 4 veckor. 

Därefter kontaktade hon 

och hennes mor 

författaren. 

Berättelse utvärderades rad för 

rad, för att finna återkommande 

teman.  

Systern kontaktades för att 

bekräfta informationen 

,förtydliga och/eller korrigera 

denna samt ge feedback på de 

teman som fastställds.   

Murray S. (2002) A qualitative 

exploration of 

psychosocial 

support for 

siblings of 

children with 

cancer 

Beskrivande, 

utforskande. 

kvalitativ design. 

100 syskon till barn med cancer 

valdes ut via en datoriserad lista av 

onkologiska patienter i västra USA. 

Dessa kontaktades via brev där 

studien förklarades.75% svarade på 

brevet men endast 50 syskon valde 

att delta i studien. .de friska 

syskonen var 7-12 år. 54% var 

pojkar och 46% flickor. 68% av de 

friska syskonen var äldre än barnet 

med cancer.  

Totalt 43 av 50 svar från de 

intervjuade syskonen kunde 

användas i studien. 

Intervjuer med öppna 

frågor genomfördes med 

hjälp av instrumentet 

Nurse-Sibling Social 

Support Questionnaire 

(NSSSQ). 

Innehållsanalys användes för att 

behandla svaren. Teman 

skapades för att kategorisera 

innehållet i meningsfulla 

grupper. Med hjälp av House 

(1981) identifierades nya teman. 

 

Nolbris M., Enskär K. 

& Hellström A-L. 

(2007) 

Experience of 

siblings of 

children treated 

for cancer 

Fenomenologisk-

hermeneutisk. 

Kvalitativ design. 

 

Syskon 10 år eller äldre (6 flickor 

och 4 pojkar). 

12 syskon tillfrågades att delta i 

studien. 2 avstod pga. personliga 

skäl.  

 

Intervjuer med öppna 

frågor på 

Canceravdelningen, 

drottning Silvias 

barnsjukhus i Göteborg, 

Sverige. 

Ljudinspelning med 

transkribering. 

En månad senare 

kontaktades syskonen av 

författarna och tillfrågades 

om de hade något 

ytterligare att tillägga. 

 

Bearbetning genom 3 steg: naiv 

läsning, strukturell analys och 

förståelse av texten. (Ricoeur, 

1976). 

Texten delades in i 

meningsbärande enheter som 

sedan reflekterades och 

relaterades till den frågeställning 

som författarna hade, fram till att 

alla dessa var överens. Texten 

kondenserades och delades in i 9 

subteman och dessa utgjorde till 

sist 3 huvudteman.  

Patterson P. Millar B. 

& Visser A. (2011) 

The devolpment 

of an instrument 

Kvalitativ design. Fokusgrupp: 4 syskon 14-17 år (2 

flickor, 2 pojkar) från Sydney and 

Kontaktades via telefon 

och bjöds in till att delta i 

Två av forskarna genomförde en 

tematisk analys av den 
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to assess the 

unmet needs of 

young people who 

have a sibling 

with cancer: 

piloting the sibling 

cancer need 

instrument 

central division of CanTeen 

Australia.  

 

Telefon intervjuer: 7 syskon 16-22 

år (3 flickor, 4 pojkar)  

 

en fokusgrupp. De som 

upplevde detta som 

besvärande erbjöds istället 

telefonintervjuer.  

Fokusgruppen leddes av en 

handledare med en 

observatör som närvarade.  

Telefonintervjuerna 

genomfördes utav en 

ensam forskare.  

information som samlats in från 

varje datainsamlingsmetod. 

Informationen bearbetades 

därefter genom det 

metodololigska 

tillvägagångssättet triangulering 

(Farmer, Marien, Clark, 

Sherman, & Selva, 2004). 

Prchal A. & Landol 

M.A. (2011) 

How siblings of 

pediatric cancer 

patients 

experience the 

first time after 

diagnosis 

Kvarlitativ studie 14 syskon kontaktades, 

Bortfall: 7st. 

Syskon över 10 år valdes pga. att 

dessa klarar av att uttrycka sina 

upplevelser. 

Inklusionskriterier: Syskon 10-18 år 

som hade en bror eller syster med 

cancerdiagnos.   

Syskon till cancer barn från 

Universitets barnsjukhus i Zurich 

kontaktades via mejl. 

Semi-strukturerad intervju 

med öppna frågor. 

Syskonen intervjuades i 

hemmet 8 till 23 månader 

efter diagnosen.  

Ljudinspelning och 

transkribering. 

Intervjuerna analyserades med 

dataprogrammet ATLAS. Ti5.2. 

Med hjälp av (Mayring P. 2008) 

tolkades resultatet och 

identifiering av rubriker. 

Kategorier skapades genom 

koderna. 

Sloper P. (2000) Experiences and 

support needs of 

siblings of 

children with 

cancer 

Kvalitativ design. Familjer till cancersjuka barn som 

diagnostiserats inom de senaste 6 

månaderna och som hade syskon 

mellan 8-16 år.  

I familjer med flera syskon, blev 

syskonet som låg närmast i ålder 

med det cancersjuka barnet 

intervjuat. 

 

Tillfälle 1: 94syskon intervjuades  

Bortfall: 4 st. syskon 

 

Tillfälle 2: 64 syskon intervjuades.  

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Familjer från 5 

barncanceravdelningar 

informerades om studien 

via brev. Därefter 

kontaktade forskaren 

familjerna för att svara på 

eventuella frågor samt 

bestämma tid för intervju. 

Intervjuerna genomfördes 

separat med syskonen och 

föräldrarna i hemmet, på 

sjukhuset eller 

universitetet. 

Ljudinspelning och 

transkribering. 

Teman identifierades (Miles and 

Huberman 1984) samt 

kategorier. 

Detaljerad kodning baserad på 

kategorier genomfördes genom 

de 30 första intervjuerna. Ett 

detaljerat kodningsschema 

utvecklades. 

Med hjälp (Reeves, undated) 

hittades kodningar från 

intervjuer.  
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Woodgate L. (2006) Siblings´ 

experience with 

childhood cancer: 

A different way of 

being in the 

family  

Longitudinal 

kvalitativ design. 

30 syskon 6-21 år (15 pojkar, 15 

flickor).  

Bortfall: 12 st. 

 

19 st. var äldre än sin sjuka 

bror/syster, 10 st. var yngre och 1 

syskon var jämngammal.  

12 syskon var det äldsta barnet i 

familjen, 9 var mellanbarn och 9 

var yngsta medlemmen i familjen. 

  

Syskon från 3 av de 22 familjerna 

levde med enbart den ena av deras 

föräldrar. 

 

Det breda åldersintervallet gjorde 

det svårt att få en detaljerad 

beskrivning av syskonens 

upplevelse samt att en brist på 

kulturell mångfald saknas. 

Intervjuerna skedde i en stad i 

västra Canada från en sluten- och 

öppen vårdavdelning för barn med 

cancer. 

Individuella öppna 

intervjuer  

 

Totalt gjordes 48 intervjuer 

varav 9 av syskonen 

intervjuades ett flertal 

tillfällen.  

Ljudinspelning och 

transkribering.  

 

Metod innebar: kodning och 

sammanställa en gruppering av 

koder till teoretiska kategorier.  
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Bilaga 2 

Tabell 4. Presentation av valda artiklars syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat 

Björk M., Wiebe T. & 

Hallström I. (2005) 

Syftet med studien var att belysa familjens 

upplevelse när ett barn i familjen diagnostiserats 

med cancer. 

2 teman identifierades: 

 

A broken life world: 

Syskonen var oroade och ledsna eftersom de upplevde sjukdomen som skrämmande och 

obekant. De blev beroende och togs omhand av mor/farföräldrar eller vänner.  

Striving to survive: 

Det var viktigt för syskonen att få känna en närhet till sina vänner och lärare. Dessa ingav 

syskonen en känsla av hopp. 

Genom att be om mer information och på så vis bli mer involverad i sin brors/systers 

omvårdnad, upplevde syskonen att deras tankar blev hörda och värderade. Detta gjorde att de 

fick en bättre kontroll över situationen. 

Björk M., Wiebe T. & 

Hallström I. (2009) 

Syftet med studien var att belysa familjens 

upplevelse under ett barns cancerbehandling. 

6 teman bildades: 

 

Feeling drained 

Den sjuka bordern/systern upplevde det som jobbigt att åka in och ut från sjukhuset, och 

syskonen kände sig trötta på att bli tvingade till att bo på olika ställen. Att tänka på sin sjuka 

bror/syster och hur dessa mådde fick dem att känna sig ledsna. 

Disrupting family life 

Syskonen upplevde det som att de blev separerad från sin familj eftersom deras föräldrar var 

hos den sjuka brodern/systern på sjukhuset och  syskonet fick bo hos släktingar eller vänner till 

familjen. 

Feeling locked up an isolated 

På grund av cancersjukdomen upplevde syskonen att de var isolerade på sjukhuset och att 

familjen inte kunde göra samma saker tillsammans som förr , till exempel åka på semester. 

Materiella ting så som port-a-cart begränsade syskonen från att leka med varandra. 

Retaining normality 

Syskonet längtade efter att få göra ”normala” saker och ville inte prata särskilt mycket om 

broderns/systerns sjukdom. 

Becoming experts 

Syskonen kände sig väl informerade av föräldrarna angående cancersjukdomen. De kände även 

att de fått kunskap från en stödgrupp för syskon via sjukhuset, vilket gjorde att de kände hopp 

inför framtiden. 

Changing perspectives 
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Syskonen blev glada när de fick stöd från sina föräldrar, vänner och stödgruppen. Familjen 

blev viktig för dem och de försökte att se framemot framtida roliga upplevelser. 

Björk M., Wiebe T. & 

Hallström I. (2011) 

Syftet var att belysa familjens levda upplevelse 

efter att ha avslutat ett barns cancerbehandling. 
Feeling relief but still times of stresses and  strains: 

Syskonen kände en glädje över att deras bror/syster var färdig behandlad och var inte oroade 

över att sjukdomen skulle komma tillbaka. Vissa syskon var rädda att deras bror/syster skulle 

ha blivit förändrad pga. sjukdomen. 

Wanting closeness but sometimes lacking it: 

Syskonen kunde känna att de nu fick mer uppmärksamhet av sina föräldrar och att de hade fått 

stöd under den svåra tiden av sina vänner och föräldrar.  

Syskonen upplevde däremot att det inte var så lätt att återfå samma närhet som under 

sjukdomstiden när deras föräldrar återgått till sina jobb. De saknade kontakten de haft med 

personalen på sjukhuset, lärarna, stödgruppen för syskon och all glädje, spel och skoj de 

upplevt på sjukhuset. 

Martinson M., Gilliss 

C., Coughlin Colaizzo 

D., Freeman M. & 

Bossert E. (1990) 

Syftet var att identifiera reaktionen hos 

familjemedlemmar till upplevelsen av att ha ett 

barn med cancer i familjen. 

6 frågor ställdes: 

 

Experience of diagnosis and hospitalization: 

Alla syskon visade någon form av kännedom om deras brors/systers sjukdom. Syskonen 

uttryckte känslor så som ensamhet och rädsla när deras familjeliv höll på att rasera pga. att de 

var tvungna att stanna hos mor-/farföräldrar eller vänner till familjen. 

Awareness of mortality: 

De flesta syskon trodde att barn med cancer vanligtvis avled, men samma syskon hade även 

blivit försäkrade om att deras bror/syster skulle överleva. 

Sibling need for information: 

Några av syskonen hade inte blivit informerade om att deras bror/syster kunde avlida av sin 

sjukdom. 

Continuing effect of disease and/or death on sibling: 

Vissa syskon upplevde inte att broderns/systerns sjukdom förändrade deras liv. Medans andra 

tyckte det var jobbigt när deras vänner alltid skulle fråga hur deras bror/syster mådde. 

Current understanding of cancer: 

Några syskon uttryckte att de inte visste hur man fick cancer eller kände någon som hade det. 

Många utav dem upplevde oro över att själv drabbas av sjukdomen. 

Hopes and desires for the future: 

Syskonen uttryckte en önskan om att varken deras syskon eller någon annan familjemedlem 

skulle drabbas av cancer.  

Murray S.(1998) Syftet var att få en bättre förståelse för ett 14-

årigt syskons upplevelse av barncancer. 

5 teman fastställdes: 

 

Emotional intensity: 

J.S upplevde känslor som; rädsla, ilska, hat, avundsjuka och isolering. 

Increased empathy for others: 
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Förbättrad förståelse, känsla och omtanke för andra familjemedlemmar samt främlingar. 

Personal growth: 

Sjukdomen fick J.S att växa upp fortare än normalt och innebar större ansvar inom familjen. 

Needs for support: 

Vid många känslomässiga situationer hjälpte det att vara väl informerad. 

Desire to help others: 

J.S ville hjälpa andra genom att berätta sin upplevelse. 

Murray S.(2002) Syftet var att undersöka vilka sociala 

stödåtgärder friska syskon till barn med cancer 

upplever som hjälpsamma.  

Emotionellt stöd 

Huvuddelen av svaren visade att syskon har ett behov av känslomässigt stöd när deras 

bror/syster drabbas av cancer..  

Stöd 

Syskonen saknade att umgås med sina vänner. De upplevde det givande att få stöd från en 

utomstående familjemedlem som kunde ställa upp när de behövde det. Syskonen hade ett 

behov av att träffa andra i samma situation genom t.ex. läger, stödgrupper etc. 

Information 

Syskonen ansåg inte att de fick tillräcklig information om cancer och dess behandling och de 

önskade att vårdpersonalen kunde ge dem åldersanpassad information. De tyckte däremot att 

det var bra när vårdpersonalen inkluderade dem när de talade om broderns/systers situation. 

Behov av delaktighet 

Syskonen kände ett behov av att vara involverad och mer delaktig i deras brors/systers 

cancersjukdom för att slippa känna rädsla och oro för vad som ska hända. 

Nolbris M., Enskär K. & 

Hellström A-L. (2007) 

Syftet var att skaffa sig förståelse för syskons 

upplevelse att varje dag leva med en bror eller 

syster som genomgår eller har genomgått 

cancerbehandling. 

Resultatet delades in i 3 teman och 9 subteman: 

Tema 1: Being in a close relationship 

1. Feeling it is nice to have a sibling 

2. Living under the same roof 

3. Being dependent 

Relationen mellan syskonen upplevdes som en stark vänskap, en speciell samhörighet som de 

inte hade med någon annan vän eller familjemedlem.  

Tema 2: Living in a new daily life 

4. Feelings of ups and down 

5. Getting into fights 

6. Getting used 

7. Being in mixed roles 

Det var svårt för syskonen att anpassa sig till den nya situationen och att tvingas välja mellan 

att vara med sina vänner och sin sjuka bror/syster. Vissa dagar kändes livet som ”vanligt” 

medans de andra dagarna önskade att de hade ett ”bättre” liv. Bråk syskonen emellan 

upplevdes positivt och negativt.  

Tema 3: Being constanly worried 

8. Being anxious 
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9. Being concerned 

Syskonen kände en konstant oro, ängslan och hjälplöshet för deras sjuka bror/syster. 

Patterson P. Millar B. & 

Visser A. (2011) 
Identifiera psykosociala behov samt 

otillfredsställda behov hos unga personer som 

har ett syskon med cancer. 

Forskarna identifierade 10 begreppsmässiga områden av behov hos syskon till barn med 

cancer: 

 

Peer support (friends): 

Majoriteten hade ett behov av stöd från deras vänner. 

Peer support (similar experience): 

De flesta upplevde ett behov av att få spendera tid med personer i samma situation. 

Information: 

Majoriteten var i behov av information, vilket inkluderar information från vårdpersonalen och 

annan professionell hjälp. 

Siblings relationsship and support: 

Deltagarna uttryckte ett behov av att bibehålla relationen med sitt sjuka syskon.  

Expressing and coping with feelings: 

Syskonen upplevde att de måste få uttrycka känslor och hur sjukdomen påverkade deras liv. 

Respite and recreation: 

Majoriteten ansåg sig behöva en paus från sjukdomssituationen. 

Acknowledgment and attention for self: 

Många hade ett behov av att få uppmärksamhet från närstående, lärare och arbetskollegor. 

Involvement in the cancer experience: 

Några syskon ansåg att de behövde få vara involverade i deras syskons cancerupplevelse.  

Instrumental support: 

Några av deltagarna ansåg att de behövde hjälp I det vardagliga livet såsom hemhjälp, transport 

etc. 

Access to support services and professional help: 

Syskonen hade behov av att få information om tillgängliga stödorganisationer. 

Prchal A. & Landol 

M.A. (2011) 

Syftet var att samla förståelse av upplevelsen att 

varje dag vara syskon till en bror eller syster 

som diagnostiserats med cancer. 

1. Hospital: other patients, assistance, reality check, contact with hospital staff. 

Syskonen uppskattade at få vara involverad i deras bror/systers omvårdnad och att få träffa 

andra syskon. Att få vara på sjukhuset hjälpte dem att hantera situationen bättre och 

uppskattade kontakten med sjukhuspersonalen.  

2. School: academic achivement, school aversion, quastions at school. 

Syskonen belv distraherades av tankar och oro vilket påverkade betygen. Syskonen ville hellre 

vara på sjukhuset än i skolan. Många frågor ställdes av klasskamraterna i skolan. Detta 

upplevdes som både positivt/negativt. 

3. Peers: distraction, talk about the illness with peers, quastions from peers, reduced 

social activites, normality. 

Vänner var en källa för stöd, vilket gjorde att de inte behövde tänka på sjukdomen för en stund. 

Syskonen upplevde att vännerna frågade hur deras sjuka bror/syster mådde och inte hur 
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syskonet mådde. Det sociala livet påverkades negativt pga. all tid på sjukhuset. Syskonen 

uppskattade att vännerna inte uppträdde annorlunda pga cancerdiagnosen. 

4. Family life: abscent of parents, family cohestion, talk about the illness in the family, 

household duties, restriction on holidays, impairment of parents. 

Syskon upplevde att de blev separerade från deras föräldrar och de kände sig ensam. 

Föräldrarna missade viktigt saker som att hjälpa syskonet med läxor eller vad som pågick i 

deras liv. Syskonen upplevde att familjen fick en bättre sammanhållning och att de inom 

familjen diskuterade det sjuka barnets hälsa. Syskonen fick ta över vissa hushållsarbeten. 

Syskonen upplevde en förlust av familjerutiner så som semester. Syskonen ville trösta och 

skydda sina föräldrar med det var svårt att se hur de påverkades av den svåra situationen. 

5. Ill child: ill child´s appearance and suffering, behavior changes, fear and worries, 

jealousy. 

Syskonet är väl medvetet om konsekvenserna av sjukdomen och dess behandling.  Deras 

bror/syster fick mer uppmärksamhet vilket gjorde att syskonen upplevde rädsla och 

avundsjuka, trots att de förstod varför. Det var jobbigt för syskonen att se när deras bror/syster 

förändrades utseendemässigt, vilket ledde till att syskonen tyckte synd om dem och kände sig 

hjälplösa. Syskonet kände en rädsla över diagnosen. 

 

Sloper P.(2000) Sysftet var att undersöka syskons reaktion vid 

två olika tillfällen: 6 och 18 månader efter av 

barncancer. 

 

Experiences and support needs of siblings of 

children with cancer?? (title) 

3 teman identifierades:  

 

Tema 1: Losses 

Många upplevde förlust av familjerutiner samt minskad känsla av trygghet. Vidare upplevde 

flera minskad gemenskap med det sjuka barnet.  

Tema 2: Resources and coping strategies 

Syskonen använde sig utav olika strategier för att klara av den nya situationen. Relationer till 

syskonets närstående, vänner och lärare gav dem möjligheten att prata om deras situation. 

Information om sjukdomen, behandlingen och vad som förväntades hända, hjälpte syskonen att 

förstå förändringen i deras liv. 

Tema 3: Gains 

Majoriteten av syskonen upplevde en starkare familjeband i och med sjukdomen.  

Woodgate L. (2006). Syftet var att komma fram till en detaljerad 

förståelse för hur barncancer och dess symtom 

tolkas och upplevs av föräldrar, det sjuka barnet 

och syskon till barn med cancer. 

Resultatet delades in i kategorier till 1 huvudkategori med 3 teman 

 

Huvudkategori: A different way of being in the family 

Syskonen upplevde en förlust av familjelivet och en förlust av de själva inom familjen. 

Tema 1: Commited to keeping my family togheter  

Att hålla familjen samlad var lika viktigt för syskonet som att brodern/systern skulle överleva 

sin sjukdom. Detta gjorde att syskonet skyddade sin familj från onödigt lidande och oro. Trots 

att cancersjukdomen gjorde familjebanden starkare, kände syskonen att detta inte gjorde 

mycket för att hjälpa familjen genom cancerupplevelsen.. 
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Tema 2: Being present 

Det viktigaste för alla syskon var att de fick delta i omvårdnaden av deras bror/syster så att de 

fick känna att kunder göra något för dem. Att få närvara betydde att de fick vara en del av 

cancerupplevelsen samt en närhet till familjen. Det var även viktigt för syskonen att få träffa 

andra personer som betydde mycket för dem samt att få tid över ensamma med deras föräldrar. 

Tema 3: Enduring sadness 

Alla syskon kände en känsla av ledsamhet över hela upplevelsen oavsett om behandling 

lyckades eller inte. Syskonet upplevde det som att ledsamheten blivit en del av deras liv. 

 


