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Sammanfattning    
När ett barn i en familj diagnostiseras med cancer sker en livsomvälvande förändring 
för både syskon och föräldrar. Syskon kan uppleva nya känslor när livet vänds upp och 
ner. I bakgrunden tar vi upp områden som belyser cancer hos barn och hur dess 
behandling går till. Vi beskriver hur en syskonrelation kan se ut. Bakgrunden belyser 
även sjuksköterskans ansvarsområde samt vikten av professionellt bemötande och 
omvårdnad av hela familjen. Ett problem kan vara när syskonets välbefinnande 
påverkas och ett lidande kan infinna sig. Det är då sjuksköterskans uppgift att 
uppmärksamma syskonets förändrade livsvärld. Vårt syfte är att belysa upplevelsen av 
hur syskon erfar att ha en bror eller syster med diagnosen cancer. Resultatet grundas på 
tio artiklar varav två har en kvantitativ forskningsansats och åtta har en kvalitativ ansats. 
Resultatet baseras på analys av de valda artiklarna. Utifrån vår analys har två teman och 
sju subteman identifierats. De två temana är en förändrad livsvärld för syskonet och 
känslomässiga förändringar. Resultatet visar att sjuksköterskan har stort ansvar att ge 
information och göra syskonet delaktig i omvårdnaden av det sjuka barnet. I 
diskussionen diskuteras syskonens upplevelser vilket åskådliggörs med ny litteratur och 
nya artiklar introduceras. Vi anser att barn och unga vuxnas upplevelser av att leva med 
ett cancersjukt syskon är ett viktigt ämne att belysa då sjuksköterskor möter barn oavsett 
vilken verksamhet hon arbetar inom. 
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INLEDNING 

I Sverige insjuknar ungefär 300 barn och ungdomar i cancer varje år (Biörnstad 2015). 
Det är ungefär ett barn om dagen och av dessa överlever fyra av fem (Björk 2015 s. 
258). Under vår sjuksköterskeutbildning har vi haft praktik på barnavdelning, där vi 
träffade barn med olika sjukdomar. Vi såg då familjer som påverkades hårt och många 
gånger genomgick en stor familjekris. Vår upplevelse var att föräldrarnas fokus låg på 
det sjuka barnet och att dess syskon hamnade i skymundan. Det friska barnet blev 
lidande när syskonet insjuknade och krävde mer uppmärksamhet av föräldrarna. Vi vill 
belysa hur syskonet till det sjuka barnet upplever den förändrade familjesituationen. I 
vår litteraturstudie kommer vi därför fördjupa oss i hur barn och unga vuxna upplever 
att leva och växa upp med ett syskon som lider av en allvarlig sjukdom. I vår 
litteraturstudie är barn och unga vuxna i åldrarna 6-30 år. Med en allvarlig sjukdom 
avses i detta arbete barn som har diagnostiserats med cancer. 
 
 
 
BAKGRUND 

Cancer 
Cancer hos barn 

Det finns cirka 1,6 miljoner barn i Sverige och det insjuknar årligen cirka 300 barn och 
ungdomar under 18 år i någon form av cancer (Biörnstad 2015). Det blir ungefär ett 
barn om dagen som insjuknar i cancer och av dessa barn tillfrisknar fyra av fem (Björk 
2015, s. 258). Vuxnas och barns cancersjukdomar skiljer sig åt (Barncancerfonden). 
Hos vuxna finns det cancersjukdomar som kan bero på vald livsstil eller av en yttre 
påverkan. Små barn har inte blivit utsatta för yttre faktorer av naturliga skäl. Det har 
inte gått att finna yttre faktorer som är av betydelse för utvecklingen av 
barncancersjukdomar. Olika cancertyper kan uppträda hos barn i olika åldrar. En del 
cancerformer drabbar äldre barn och tonåringar medan andra former drabbar de yngre 
barnen. Cancersjukdomar som vanligen drabbar små barn är njurtumörer, neuroblastom 
som är en tumör i nervvävnaden vid ryggraden, samt leukemi. Insjuknandet i leukemi 
sker vanligen runt fyra års ålder, därefter blir leukemi mindre vanligt. När barnet blir 
äldre, runt åtta år, är bentumörer en vanlig barncancersjukdom. Hjärntumörer är en form 
av cancer som förekommer hos barn i alla åldrar (Barncancerfonden). 
 
 

Behandling för barn 
Behandlingen för barn skiljer sig mot vuxnas (Barncancerfonden). Barn har många år 
kvar att leva, ska utvecklas och även genomgå en pubertet med oförändrad fertilitet 
(Barncancerfonden). Enligt Hjort (2016) skadas både friska- och cancerceller under 
strålbehandling. Beroende på vart barnets tumör befinner sig bör strålbehandling 
undvikas då det delvis kan hämma viktiga funktioner i exempelvis hjärnan (Hjort 2016). 
Det finns behandlingsprotokoll som tagits fram internationellt genom 
forskningssamarbete som alla barn behandlas utefter (Barncancerfonden). 
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Behandlingsprotokollet är en mall som behandlingen ska utgå från, som kompletteras 
genom att anpassa planen individuellt efter barnets cancersjukdom (Barncancerfonden). 
Vissa delar av uppföljning och behandling sker på barnkliniker runt om i landet, alltid i 
samverkan med läkare som är specialiserad på barnonkologi (Garwicz & Kreuger 2011, 
s. 387). Cytostatika är en effektiv behandling hos barn då den kan ges i större doser än 
till vuxna (Hjort 2016). Cytostatikan är ett läkemedel som hämmar cancercellernas 
delning (Hjort 2016). Barns tumörer är ofta mer aggressiva än vuxnas tumörer (Garwicz 
& Kreuger 2011, s. 387). Anledningen till det är att tumörceller hos barn delar sig oftare 
än tumörceller hos vuxna (Hjort 2016). En viktig del i behandling av cancertumörer är 
operation, som kan ske innan eller efter cytostatika- eller strålbehandlingen påbörjas 
(Hjort 2016).       
 
 

Närståendes betydelse 
Wright, Watson och Bell (2002, ss. 72-74) beskriver ordet familj som en grupp 
människor, som hålls samman av starka emotionella band. De har ett ömsesidigt 
engagemang i varandras liv och upplever en känsla av samhörighet. En familj består av 
människor som ser efter varandra och relationen kan vara långvarig eller tillfällig. 
Familjebegreppet sträcker sig över blodsband, adoption och äktenskap. Begreppet familj 
bör definieras att ”familjen består av dem som säger sig tillhöra den”. Det är patienten 
som definierar familjemedlemmarna och familjen kan bestå av en granne, ett syskon 
samt en kär vän (Wright, Watson & Bell 2002, ss. 72-74). 
 
 
Enligt Barnens rätt i samhället (BRIS), behöver barn ett stabilt förhållande till sina 
föräldrar. Långa avbrott i relationen med en eller båda föräldrar kan innebära stor 
prövning för barnet. Avbrott i kontakten med föräldrar kan få barnet att uppleva 
övergivenhet och trygghetskänslan riskerar att förstöras. Barnet har behov av att 
föräldrar ägnar tid till barnets fysiska och psykiska utveckling samt visar intresse åt 
skolgången. Föräldrar behöver se barnets behov och utveckling, samtidigt visa respekt 
för barnets åsikter och den personliga integriteten. BRIS beskriver även att barnet har 
behov av samhörighet med båda sina föräldrar. 
 

Att vara syskon 
Syskonrelationen  

Enligt Dellve (2009, ss. 26-27) kan syskonrelationen bli den relation som varar längst i 
livet. Syskonrelationen är av betydelse för utvecklingen av social förmåga, självkänsla, 
identitet samt för den individuella mognaden av förmågan att lösa konflikter. Det är 
vanligt att syskon kan vara rivaler kring sina föräldrars uppmärksamhet och mäter sin 
självkänsla genom att jämföra sig med varandra. Syskonrelationen kan även vara positiv 
för ett personligt och nära stöd under livet. Ett barns relation med föräldrarna kan 
komma att förändras. När en lillebror eller lillasyster föds, kan de äldre barnen uppleva 
att uppmärksamheten från sina föräldrar minskar. Föräldrarna behöver därför låta 
storasyster eller storebror hjälpa till med den nya familjemedlemmen så mycket det går 
för att minska svartsjukan (Dellve 2009, ss. 26-27). Dahlberg och Segesten (2010, s. 
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119) betonar att ett patientfokuserat vårdande är utifrån patientens eget perspektiv på sin 
livssituation, hälsa och ohälsa. Patientens närstående ska inkluderas i det 
patientfokuserade vårdandet, särskilt i vård av barn och äldre (Dahlberg & Segesten 
2010, s.119). 
 
 
Syskon till barn på sjukhus 

Edwinsson Månsson och Enskär (2008, s. 37) skriver att när ett barn får en sjukdom 
som kräver långvarig vård på sjukhus är det viktigt att som vårdpersonal göra syskonet 
delaktig. Om syskonet inte får möjlighet att träffa sitt sjuka syskon kan de uppleva 
skuldkänslor och få olika fantasier om vad som händer på sjukhuset som inte alltid 
stämmer överens med verkligheten. Långa resor till sjukhuset samt barnets egen 
skolgång kan vara ett hinder för att träffa sitt sjuka syskon och känslan av övergivenhet 
kan infinna sig, då föräldrarnas tid går till det sjuka barnet. Syskons behov varierar 
beroende på det sjuka barnets diagnos samt vårdbehov. Enligt Edwinsson Månsson och 
Enskär (2008, s. 37) förstår inte alltid de yngre barnen innebörden av sitt syskons 
diagnos utan reagerar på föräldrarnas reaktioner och oro. Befinner sig båda föräldrarna 
med det sjuka barnet på sjukhus, kan syskonet uppleva att det sjuka barnet tar 
föräldrarna ifrån dem och svartsjuka kan infinna sig. Sjuksköterskan behöver visa att 
hon bryr sig om det friska syskonet och ge familjen stöd i den kris som uppstått. 
Familjen behöver information av läkare och sjuksköterska om sjukdomen samt aktuell 
behandling. Sjuksköterskan behöver informera föräldrar att det friska syskonet behöver 
besöka sitt syskon ofta samt även sova över. De äldre syskonen får gärna delta i vården 
av sitt syskon (Edwinsson Månsson & Enskär 2008, s. 37). 
 
 
Syskonstödjare 

Syskon till barn med cancer har rättighet att få stöd av en syskonstödjare (Jenholt 
Nolbris & Nilsson 2016). I Sverige finns det 12 syskonstödjare och deras anställning 
finansieras till stor del av organisationer samt donerade pengar. Det finns sex 
syskonstödjare som är anställda genom barncancerfonden. De övriga sex är anställda av 
barnsjukhusen och jobbar främst på lekterapin. De kan vara alltifrån lärare, författare till 
undersköterska. Det finns syskonstödjare på alla landets sex barncancercentra. Alla 
syskon till barn som vårdas på barncancercentra erbjuds att träffa syskonstödjare inom 
en vecka från barnets insjuknande. Syskonstödjarens uppgift är inte att ersätta 
föräldrarna utan ge syskonet stöd (Jenholt Nolbris & Nilsson 2016). 
 
 
Enligt Jenholt Nolbris och Nilsson (2016) behöver föräldrar vara närvarande när ett av 
barnen i familjen drabbats av sjukdom. Genom syskonstödjarna får syskonet en 
möjlighet att prata om vad som känns svårt och inte vill dela med sig av till föräldrarna 
för att inte göra dem mer ledsna. Syskonen får möjlighet att träffa nya vänner som 
befinner sig i samma situation, vilket ofta ger en positiv inverkan på barnets bearbetning 
av sitt syskons sjukdom. Tillsammans kan de göra utflykter, fika eller aktiviteter utefter 
vilken ålder syskonen har. Syskonen får även egen tid tillsammans med 
syskonstödjarna. De får möjligheten att närvara under syskonets behandlingsperiod för 
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att känna delaktighet och minska utanförskapet. Syskonstödjarna har en viktig roll för 
det friska syskonet under sjukdomsförloppet och finns till för syskonet upp till flera år 
efter avslutad behandling eller bortgång av det sjuka barnet (Jenholt Nolbris & Nilsson 
2016). 
 

Sjuksköterskans betydelse i vårdandet 
Enligt svensk sjuksköterskeförening (2014, s. 3) har sjuksköterskan fyra grundläggande 
ansvarsområden som är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra 
lidande. Omvårdnaden ska ges med respekt, oberoende av ålder, hudfärg, tro, etnisk 
bakgrund, funktionsnedsättning, sjukdom, kön, sexuell läggning eller politiska åsikter 
(Svensk sjuksköterskeförening 2014, s. 3). 
 

Sjuksköterskan i barnsjukvården 

Enligt Lundqvist (2015, s. 31) ska sjuksköterskan som arbetar med barn i sjukvården 
stärka föräldrars delaktighet i sjukdomen hos det sjuka barnet för att ha möjlighet att 
tillfredsställa barnets behov. Den profession sjuksköterskan besitter bör hon använda till 
att ge barn och familj individuellt stöd under sjukhusperioden med hela familjen i fokus 
(Lundqvist 2015, s. 31). Edwinsson Månsson och Enskär (2008, s. 37) beskriver att 
sjuksköterskan behöver vara flexibel så föräldrar och barn får en positiv upplevelse av 
sjukhusvistelsen. Sjuksköterskan kan tillsammans med det sjuka barnet, syskon och 
föräldrar bygga upp en tillit till varandra. Föräldrar behöver kunskap, information samt 
vägledning för att ha möjlighet att vårda sitt sjuka barn samt hantera det friska 
syskonets känslor och reaktioner (Edwinsson Månsson & Enskär 2008, s. 37). 
 
 
Personal inom hälso- och sjukvård möter barn och unga vuxna i sin arbetsroll 
(Söderbäck 2010, ss. 17-18). De har en stor betydelse och kan komma att påverka 
barnens utveckling och livsvillkor. För att upplevelsen ska bli så bra som möjligt är det 
av stor vikt att personalen har kunskap om barn, samt om barnens rättigheter. Faktorer 
som anses vara av betydelse för barnens upplevelse av att vara patient är; familjen, 
sjukhusmiljön, barnets kunskapsnivå och mognad, sjukdomstillstånd samt barnets 
medfödda egenskaper. Familjen är en viktig del i vården av sjuka barn och ungdomar. 
Barnets konstanta faktor är familjen, det är därför en självklar rätt att de, eller annan 
närstående, ska närvara i vårdsituationer. Kommunikation och bemötande är av stor 
betydelse för föräldrar och barn när de vistas i vårdmiljö. Relationen mellan familj och 
vårdpersonal ska vara förtroendefull för att kunna skapa en positiv vårdsituation för hela 
familjen (Söderbäck 2010, ss. 17-18). 
 
 
Wright, Watson och Bell (2002, ss. 45-46) beskriver våra föreställningar som nära 
sammanflätade med upplevelsen av ohälsa och sjukdom. Patientens och närståendes 
föreställningar blir aldrig så hotade och ifrågasatta som under tiden då ohälsa och 
sjukdom infinner sig. Här bör sjuksköterskan hjälpa patient och närstående att anpassa 
samt skapa nya föreställningar i förhållande till sjukdom (Wright, Watson & Bell 2002, 
ss. 45-46). 
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Omvårdnad av syskon 

Enligt Tveiten (2000, ss. 37-40) inkluderas syskon som närstående till det sjuka barnet, 
vilket därmed utgör dem som ett av sjuksköterskans fokus i omvårdnadsarbetet. Barns 
upplevelse av att ha ett syskon som är sjukt varierar. Beroende på hur allvarlig diagnos 
det sjuka barnet har, det sjuka barnets ålder, föräldrarelationen samt konsekvenserna i 
syskonets hemsituation kan upplevelsen bli olika. Barn som är anhöriga utgör en 
riskgrupp för kommande hälsoproblem senare i livet. Sjuksköterskan får därmed en 
central roll i förebyggandet av riskerna gentemot de friska syskonen. Syskonen kan 
utveckla huvudvärk, magsmärtor, sängvätning, skolproblem, sömnstörningar och 
symtom liknande sin sjuka bror eller systers. De kan även uppleva att det ställs krav 
som överstiger den egna förmågan. De förebyggande åtgärderna är att minska syskonets 
tid ifrån sina föräldrar och inkludera syskonet i det sjuka barnets omvårdnad samt 
behandling. Syskonet är i behov av individanpassad information om diagnosen från 
sjuksköterskan, som även behöver ge föräldrarna råd om hur de kan tillgodose 
syskonets behov. Sjuksköterskan kan arbeta med tvärprofessionella team som gör att 
syskonet får möjlighet att träffa kurator samt få extra tillsyn i skolan. Syskonen behöver 
spendera tid tillsammans, leka och vara syskon för en stund. Det är minst lika viktigt för 
det sjuka barnet som det friska syskonet för att minska lidandet (Tveiten 2000, ss. 37-
40). 
 
 
Omvårdnad av föräldrar  

Enskär (1999, ss. 185-186) skriver att när ett barn i familjen diagnostiseras med 
sjukdomen cancer upplever många föräldrar chock, tvivel, förnekande och ilska. 
Skuldkänslor samt hopplöshet är vanliga känslor hos föräldrar, en del upplever stark oro 
och ängslan som kan leda till depression. Enligt Enskär (1999, ss. 185-186) upplever 
50% av föräldrarna depressiva symtom under den första tiden efter diagnosen. Det är 
under denna chockfas många beslut ska tas angående det sjuka barnets behandling, det 
egna arbetet samt beslut kring dagliga vanor runt familjen. Föräldrar växlar mellan hopp 
och förtvivlan under sjukdomsperioden. Rädsla är något föräldrar besväras av när deras 
barn blir sjukt. Enskär (1999, ss. 185-186) beskriver även att mamman och pappans 
upplevelse kan variera och föräldrarna hanterar barnets diagnos på olika sätt. Det kan i 
sin tur leda till relationsproblem mellan föräldrar och familjen riskerar att splittras 
(Enskär 1999, s. 189). Sjuksköterskan bör alltid bedöma föräldrarna individuellt utifrån 
deras förståelse av barnets sjukdom, behandling och prognos. Informationen ska ges ske 
både muntligt och skriftligt. Hon ska även observera föräldrarnas verbala och 
ickeverbala uttryck samt familjerelationen kring det sjuka barnet och dess friska syskon. 
Föräldrarna behöver information från sjuksköterskan om vilka känslor de kan uppleva 
hos sig själva, sin partner och vilka reaktioner syskonen kan uppleva. Det finns en stor 
risk att föräldrar inte orkar möta de friska syskonens behov och önskningar, syskonet 
kan då uppleva utanförskap. Här måste sjuksköterskan stötta föräldrarna och berätta att 
det friska syskonet behöver stöd från släkt och vänner samt vilka stödpersoner som 
finns till för syskonet (Enskär 1999, s. 189). 
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Lagar och riktlinjer  
Hälso- och sjukvårdslagen 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är målet med vården att den ges på lika villkor 
och ge god hälsa (SFS 1982:763). Vården ska ges med respekt och värdighet för den 
enskilda människan. Den som har störst vårdbehov ska ges företräde. Vården ska vara 
av god kvalitet och ta hänsyn till patientens behov av trygghet i behandling och vård. 
God säkerhet och kontinuitet är viktigt för att främja bra kontakt mellan hälso- och 
sjukvårdspersonal och patient (SFS 1982:763). 
 
 
Nordisk nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård 
(NOBAB) 
Det finns en nordisk standard för barn och unga inom hälso- och sjukvård (NOBAB). 
Där anges att barn endast ska vårdas inneliggande om behandlingen eller omvårdnaden 
inte kan ges av samma kvalité i öppenvård eller i hemmet. Vid vård på sjukhus har barn 
rätt att föräldrar eller närstående är närvarande under vistelsen. Föräldrar ska få 
uppmuntran och hjälp för att ha möjlighet att stanna hos barnet dygnet runt. Familjen 
ska få information om sjukdom, behandling och vård på ett begripligt sätt. Det är av stor 
vikt att barn och föräldrar får noggrann information samt får vara delaktiga i beslut 
kring barnets behandling. Barnen ska skyddas mot onödiga undersökningar och mot 
onödig medicinsk behandling. Under sjukhusvistelsen ska barn vårdas på en avdelning 
avsedd för barn. Barnen behöver träffa andra jämnåriga för aktiviteter under trygga 
förhållanden. Det ska finnas möjlighet till åldersanpassad undervisning utifrån barnets 
sjukdomstillstånd och ålder. Barn ska bemötas med integritet, förståelse och respekt. 
Personalen som behandlar och vårdar barn ska ha utbildning och kunskap för att bemöta 
de behov barn och familj behöver (NOBAB). 
 
 

FN:s barnkonvention 
Barnkonventionen är bestämmelser om barns rättigheter som presenteras i 54 artiklar i 
United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). Barn är individer 
under 18 år. Konventionen beskriver att alla barn har ett lika värde och ingen får 
diskrimineras. Barns bästa ska komma i första rummet. Varje barn har rätt att utvecklas 
och överleva. Det finns bestämmelser om att barn har rätt till hälso- och sjukvård och att 
de ska få sin vård och behandling granskat regelbundet (UNICEF). 
 
 

Vårdvetenskapliga begrepp 
Hälsa 
Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är hälsa mer än frånvaro av sjukdom (Wiklund 
2003, s. 82). Att inneha hälsa innebär inte frånvaro av sjukdom utan hälsa är individens 
egen upplevelse av sin inre känsla (Wiklund 2003, s. 82).  Enligt Eriksson (Wiklund 
2003, s. 79) är hälsa en del av individen och en upplevelse av sundhet, friskhet och 
välbefinnande. Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 80) kan det vid sjukdom kännas 



 7 

svårt att uppleva hälsa. Professionella vårdare kan hjälpa patienten att nå ett 
välbefinnande och uppleva hälsa trots svår sjukdom (Dahlberg & Segesten 2010, s. 80). 
Enligt Eriksson (Wiklund 2003, s. 80) är välbefinnande ett fenomenologiskt begrepp 
och uttrycker en känsla hos personen som utgår från dennes livsvärld. Välbefinnande är 
personligt och unikt och har att göra med personens subjektiva upplevelser. 
 
 
Livsvärld 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 128) beskriver livsvärlden som “världen såsom den 
erfars” av varje enskild individ. Dahlberg och Segesten (2010, s. 129) skriver att 
livsvärlden inte har någon egen existens, utan involverar förfluten tid, nutid och framtid. 
Med livsvärlden som grund kan individen fördjupa sin förståelse för omvärlden som 
ligger även till grund för tidigare erfarenheter, upplevelser, känslor och tankar. Hela 
människans livsvärld berörs när individen drabbas av svår sjukdom, ångest eller rädsla. 
Sjukdom påverkar inte bara den kroppsdel som är drabbad utan berör hela existensen 
(Dahlberg & Segesten 2010, s. 129).  
 
 
Lidande 

Enligt Eriksson (Wiklund 2003, ss. 96-97) är lidandet en inre process och handlar inte 
bara om observerbara symtom. Det är mänskligt att känna lidande och blir den 
outhärdlig kan upplevelsen av hälsa påverkas. När människans livsvärld hotas kan 
lidande infinna sig. Det kan höra ihop med egna förväntningar eller till följd av 
sjukdom. Lidandet blir en konsekvens till förlust av helhet och kontroll (Wiklund 2003, 
ss. 96-97). 
 
 
Enligt Eriksson (Wiklund 2003, ss. 102-105) finns det olika sorters lidande. 
Sjukdomslidande uppkommer av de symtom och problem som kommer till följd av 
sjukdom. Det lidande patienten upplever till följd av brister i vården eller av 
behandlingen är ett vårdlidande. Bristerna i vårdens organisation är vanligen orsaken till 
vårdlidandet (Wiklund 2003, ss. 102-105). Livslidande är det lidande som berör hela 
individen och kan vara påtagligt i stora delar av människans liv, men uppkommer till 
största del när sjukdom inträffat (Wiklund 2003, s. 108). 
 
 

Holism 

För att skapa en vårdande vård för patient och anhörig krävs det att sjuksköterskan gör 
hela familjen delaktig i vårdandet (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 208). Sjuksköterskor 
behöver ha kunskap och förståelse för den familjekris som kan uppstå när ett barn i 
familjen blir sjuk (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 208). Ett holistisk synsätt är enligt 
Wiklund (2003, s. 71) att se hela familjen och inte bara det sjuka under vårdandet. 
Sjuksköterskan måste ha en helhetssyn och göra familjen delaktig i vården av det sjuka 
barnet för att inte skapa ett onödigt lidande (Wiklund 2003, s. 71). 
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Etik 

När en person inte kan fatta egna rationella beslut behövs det någon som agerar 
förmyndaraktig och tar besluten. Det kallas att personen agerar paternalistiskt (Birkler 
2012, s. 145). Inom hälso- och sjukvården kan det uppstå dilemman när vårdpersonal 
ska respektera patientens självbestämmande när det kan vara uppenbart att patienten 
inte är i form att ta eget beslut (Birkler 2012, s. 145). Birkler (2012, ss. 149-150) menar 
att sjuksköterskan kan, med sina specialistkunskaper, behöva använda formen genuin 
paternalism. Formen innebär att sjuksköterskan kan behöva ta beslut åt patienten när 
denne är dement, medvetslös, är ett litet barn eller på annat sätt inte har möjlighet att ta 
ett förnuftigt beslut i situationen individen befinner sig i (Birkler 2012, ss. 149-150). 
 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Varje år insjuknar cirka 300 barn och ungdomar i Sverige i någon form av cancer 
(Biörnstad 2015). Det är nästan ett barn om dagen. Syskon påverkas känslomässigt och 
kan genomgå en kris när ett barn i familjen diagnostiseras med cancer. Det friska 
syskonets välbefinnande påverkas av att växa upp med ett sjukt syskon och ett lidande 
kan infinna sig, även närstående kan drabbas. Detta bidrar till att det friska syskonet är i 
behov av uppmärksamhet och stöd i den svåra familjesituation som uppkommer. 
Syskon kan uppleva utanförskap gentemot sina föräldrar, som lägger fokus på det sjuka 
syskonet och livet vänds upp och ner. Barn och unga vuxna som är anhöriga utgör en 
riskgrupp för kommande hälsoproblem senare i livet. Sjuksköterskan får därmed en 
central roll i förebyggandet av riskerna gentemot de friska syskonen. Som sjuksköterska 
är det viktigt att se, uppmärksamma och ge syskonet kunskap om sitt syskons sjukdom 
för att minska lidandet. Genom denna litteraturstudie vill vi belysa hur det friska 
syskonet påverkas när ett syskon diagnostiseras med cancer. 
 
 
 
SYFTE 

Syftet är att belysa upplevelser av att vara syskon till en bror eller syster med cancer.  
 
 
 
METOD 

Detta examensarbete genomfördes i form av en litteraturöversikt. Metoden valdes på 
grund av att det är en passande metod för ett examensarbete på kandidatnivå, samt att 
den passar väl för vårt syfte. Enligt Friberg (2012, s. 133) är litteraturöversikt en 
översikt av ett specifikt områdes forskningsstatus. Genom analys samt bearbetning av 
vetenskapliga artiklar kan det aktuella områdets forskningsläge fastställas. Friberg 
(2012, s. 134) beskriver att syftet med en litteraturöversikt kan bestå av flera delar. Det 
ena är att författarna vill göra en översikt av ett forskningsresultat inom det specifika 
kunskapsområdet. Det andra är att författarna vill skapa en översikt av ett 
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forskningsläge som kan komma att ligga till grund för eventuella kommande empiriska 
studier. 
 
 

Datainsamling 
Examensarbetet syftar till att göra en litteraturöversikt av tidigare forskning inom ett 
specifikt kunskapsområde. Artikelsökningen till studien inleddes med att söka med 
sökorden; ”siblings”, ”child” och ”cancer” vilket resulterade i ett brett urval. Därefter 
valdes det att kombinera med ytterligare sökord, som framgår och redovisas i bilaga 2. 
Även det totala antalet träffar på sökningarna framgår. Publikationsdatumet avgränsades 
till åren 2006-2016, för att göra sökningen mer specifik då gamla artiklar skulle 
exkluderas ur studien. Artiklar som hade en passande titel valdes ut, abstractet lästes 
igenom för att bilda en uppfattning om artikelns frågeställning. Därefter valdes de 
artiklar ut som innehöll en frågeställning som stämde överens med studiens syfte.  
Initialt valdes 15 artiklar ut som lästes mer grundligt och därefter valdes de tio 
artiklarna ut som ligger till grund för resultatet. 
 
 

Dataanalys 
För att få en mer omfattande översikt av artiklarna analyserades de med hjälp av 
Fribergs modell av dataanalys (2012, ss. 140-141). Modellen innefattar en noggrann 
läsning av artiklarna, därefter markeras stödord och meningar som besvarar 
examensarbetets syfte. Markeringarna jämförs sedan för att kunna identifiera skillnader 
samt likheter mellan artiklarna och även för att kunna identifiera återkommande 
kategorier från de olika artiklarna. Slutligen görs en presentation av de återkommande 
kategorierna som besvarar syftet i examensarbetet, vilket utgör resultatet. 
Artiklarna lästes först igenom individuellt och relevant information till litteraturstudien 
ströks under med olika färgpennor. Det jämfördes sedan likheter och olikheter för varje 
artikel för att lättare se samband mellan artiklarna. Därefter jämfördes artiklarna för att 
kunna identifiera teman och kategorier till studien som framförs i resultatet. 
 
 
 
RESULTAT 

Nedan presenteras en tabell med två huvudteman med respektive subteman, som 
författarna i den här litteraturstudien har identifierat utifrån barn och unga vuxnas 
upplevelser av att leva med ett cancersjukt syskon. 
 
 

Huvudtema Subtema 

 

En förändrad livsvärld för syskonet 

• En förändrad situation för familjen 

• Förändringar i vardagen 

• Behov av stöd för att få balans i 
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vardagen 

 

Känslomässiga förändringar 

• Sorg och hjälplöshet 

• Ensamhet 

• Existentiella frågor 

• Stärkta band i syskonrelationen 

 

 
En förändrad livsvärld för syskonet 
En förändrad situation för familjen 
Lynn Woodgate (2006) beskriver i sin artikel att syskon uttryckte en upplevelse av 
förlust av familjens tidigare vardag och att den förändrades. Det som tidigare bidragit 
till ett familjeliv påverkades av cancerdiagnosen. Familjeaktiviteter, måltider, ändrade 
familjeroller, familjeevenemang som födelsedagar, semestrar och helgdagar blev inte 
längre prioriterade som tidigare. Flera syskon rapporterade varierande grader av fysiska 
och psykiska störningar och isolering från sina övriga familjemedlemmar. Artikeln 
beskriver även att syskon upplevde utanförskap när föräldrarna spenderade mer tid på 
sjukhuset med det sjuka barnet än hemma. Inget av syskonen uttryckte svartsjuka 
gentemot sitt syskon, utan upplevde det som en självklarhet att föräldrarna spenderade 
mer tid hos det sjuka barnet (Lynn Woodgate 2006).  
 
 
Flera syskon beskrev även att kontakten med kompisar minskade när ett barn i familjen 
fick cancer (Long, Marsland, Wright & Hinds 2015). Tiden syskonen spenderade på 
sjukhuset, oron för bakterier och ett ökat ansvar i hemmet bidrog till den minskade 
kontakten med vänner. Syskonen beskrev även att de upplevde minskat stöd från sina 
kompisar. Syskonen upplevde att vännerna inte ville prata om det sjuka barnet och bytte 
ämne om det kom på tals. Barnen upplevde det som att kompisarna inte brydde sig. Det 
ledde tillslut att syskonen inte ville prata om det sjuka barnet med sina vänner (Long et 
al. 2015). Även i Nolbris och Hellströms (2005) artikel identifierades det att syskon 
upplevde ensamhet under det sjuka barnets behandlingsperiod. Syskonen upplevde att 
mamma och pappa inte hade tid, inte heller far- och morföräldrar då de upplevde oro 
och ångest för det sjuka barnet (Nolbris & Hellström 2005).  
 
 
Föräldrar beskrev att deras relation påverkades negativt av att ha ett barn med cancer 
(Björk, Wiebe & Hallström 2005). Föräldrarna fick inte längre tid för varandra och gled 
ofta isär. Det påverkade det friska syskonet hårt som ofta fick höra sina föräldrar bråka 
(Björk, Wiebe & Hallström 2005). Även Kobayashi, Hayakawa och Hohashi (2015) 
identifierade negativa förändringar under pågående behandling hos det sjuka barnet som 
separation av familjen. De friska syskonen upplevde det som en jobbig situation i sitt 
sorgearbete när föräldrarna bråkade och inte kom överens (Kobayashi, Hayakawa & 
Hohashi 2015). 
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Förändringar i vardagen 

Prchal och Landolt (2011) rapporterade friska syskons problem med skolprestationerna 
den första tiden efter sitt syskons cancerdiagnos. Den största svårigheten var distraktion 
av tankar samt oro kring syskonets sjukdomstillstånd. De friska barnen upplevde 
problem som koncentrationssvårigheter under lektionstid och vid läxläsning. Många 
syskon fick försämringar i betygen, men problemen var tillfälliga. Betygen hade återgått 
till det normala redan efter ett par månader. Syskonen upplevde att lärarna hade stor 
förståelse och försökte uppmuntra istället för att visa sin besvikelse. Syskonen uppgav 
att frågor från lärare om syskonet kunde göra dem ledsna och obekväma. De friska 
syskonen ansåg att det var jobbigt att prata om sitt sjuka syskon och ville ha skolan som 
en frizon (Prchal & Landolt 2011). 
 
  
Enligt Jenholt Nolbris, Enskär och Hellström (2014) kan det sjuka barnet, när det är i 
skolan, bli ett offer för mobbning som kan bero på ett förändrat utseende. Syskonen 
kände då ett ansvar över att skydda och stötta dem i skolan (Jenholt Nolbris, Enskär och 
Hellström 2014). Även Long, Marsland, Wright och Hinds (2015) skriver att många 
syskon tog sig an en föräldraliknande roll. När föräldrar tillbringade tid på 
cancerbehandlingar tog syskon ett större ansvar för hemmet och dess sysslor. Fanns det 
fler syskon i familjen tog vanligtvis de äldre syskonen hand om de yngre. Syskonen tog 
på sig ansvar som tidigare utförts av föräldrarna. Många barn förklarade att de ofta 
missade skolan för att vara barnvakt eller umgås med sin yngre bror eller syster. De 
flesta syskonen upplevde att det ökade ansvaret gjorde att det bidrog till deras sjuke 
syster eller brors återhämtning (Long et al. 2015). 
 
 

Behov av stöd för att få balans i vardagen 
Prchal och Landolt (2011) konstaterar att syskonens delaktighet i vården var viktig när 
det sjuka barnet vårdas på sjukhus. Att som syskon vara närvarande och 
omhändertagande var viktigt och att spendera tid ihop var av stor betydelse. Artikeln 
belyser även att många syskon från början hade en negativ inställning till sjukhus och 
dess miljö. Ju mer tid syskonen spenderade på sjukhuset tillsammans med sin familj, 
desto mer upplevde de att sjukhuset var en trygg miljö för sitt sjuka syskon (Prchal & 
Landolt 2011). 
 
  
Syskonen (Björk, Wiebe & Hallström 2005) beskrev att relationen mellan 
sjuksköterskor, läkare, föräldrar och syskon var viktig för att göra hela familjen delaktig 
i vården. Syskonens välbefinnande ökade ju mer information de fick om syskonets 
cancerdiagnos. Artikeln belyser även att ju närmre familjen kom sjukhuspersonalen, 
desto mer trygghet upplevde familjen (Björk, Wiebe & Hallström 2005). Syskonen 
uttryckte att det fanns behov av att ha någon att prata med (Jenholt Nolbris, Enskär & 
Hellström 2014). Syskonen ville att en sjuksköterska eller läkare skulle prata med dem 
om vad diagnosen innebar samt hur behandlingen fungerar och vilka biverkningar den 
kan ge. Det fanns en önskan av att ha någon som besvarade deras frågor och tankar 
angående möjligheten att det sjuka syskonet kunde dö (Jenholt Nolbris, Enskär & 
Hellström 2014). 
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 Sjuksköterskor bör se de behov som finns hos de friska syskonen (Hancock 2011). 
Syskonen kan av sjuksköterskan få rätt stöd, med hjälp av tvärprofessionella team som 
består av kurator och socialarbetare. Familjen kan få information om sommarläger för 
syskonen som de kan åka på tillsammans som leder till stärkta band mellan syskonen 
(Hancock 2011). 
 
 

Känslomässiga förändringar 
Sorg och hjälplöshet 

Många syskon upplevde sorg och oro över det sjuka barnets cancerdiagnos (Jenholt 
Nolbris, Enskär & Hellström 2014). Syskonen uttryckte svårigheter över att stå 
hjälplösa och se sitt syskons normala liv falla isär. Efter diagnostisering och under 
behandling tyngdes syskonen av tankar om vad som kan gå fel samt det sjuka syskonets 
risk för att dö. Oron och ångesten inför att det sjuka barnet kunde dö och inte längre 
finnas kvar utgjorde en stor rädsla och sorg hos det friska syskonet (Jenholt Nolbris, 
Enskär & Hellström 2014). Även Long, Marsland, Wright & Hinds (2015) skriver att de 
friska syskonen upplevde även oro över hur det sjuka syskonet skulle kunna reagera på 
behandling och dess biverkningar. Det bidrog till ökad sorg att se hur biverkningar av 
den pågående behandlingen påverkade både humör och utseende på det sjuka barnet. 
Upplevelsen av att se sitt sjuka syskon tappa hår och öka i vikt blev en stor psykisk 
påfrestning. Det uppkom frustration och sorg hos de friska syskonen över att inte kunna 
hjälpa sitt sjuka syskon i dessa situationer (Long et al. 2015). 
 
 
Kamibeppu, Sato och Hoshi (2015) skriver att många syskon ansåg att det var 
känslomässigt påfrestande när deras mamma grät och var ledsen över det sjuka barnet. 
Syskon upplevde hjälplöshet och visste inte hur de skulle trösta sin mamma. De mindre 
barnen kunde inte förstå sin mammas reaktion och upplevde istället rädsla. I en del 
relationer utvecklades ett avstånd mellan modern och det friska syskonet, som gjorde att 
syskonet upplevde besvikelse och stor sorg (Kamibeppu, Sato & Hoshi 2015). 
 
 
Syskon Lynn Woodgates (2006) studie upplevde rädsla och skuld till det sjuka barnets 
diagnos och eventuella död. Många syskon klandrade sig själva och önskade att de 
själva fått diagnosen istället för sitt syskon (Lynn Woodgate 2006). Resultaten i Kaplan, 
Kaal och Bradleys studie (2013) visar på anmärkningsvärda siffror där mer än hälften 
av de friska syskonen upplever cancerrelaterad post traumatisk stress reaktion (PTSD). 
En fjärdedel av syskonen i studien upplevde svår PTSD då de uppfyllde alla kriterier för 
diagnosen (Kaplan, Kaal & Bradley 2013). 
 
 
Ensamhet 

För det mesta är det mamman som stannar på sjukhuset med det sjuka barnet 
(Kobayashi, Hayakawa & Hohashi 2015). Det friska syskonet får då lämnas till mor- 
och farföräldrar eller stanna hemma ensam när pappan arbetar. Syskonen märkte av att 
föräldrarna kämpade med det sjuka barnet och för att inte tynga ner dem mer höll de 
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tillbaka sina känslor om sin upplevda ensamhet (Kobayashi, Hayakawa & Hohashi 
2015). Även i Nolbris och Hellströms (2005) artikel var ensamhet en vanlig känsla som 
syskon upplevde. Syskonen upplevde i vissa fall även ensamhet i föräldrarnas närvaro. 
Ensamheten var relaterad till att syskonen inte visste vem de kunde prata och dela sina 
tankar och känslor med. De ville inte oroa föräldrarna mer än nödvändigt och syskonen 
behöll sina tankar och funderingar inombords. Många syskon ansåg att det var svårt att 
prata med en kurator eftersom det var en okänd person (Nolbris & Hellström 2005). 
Björk, Wiebe och Hallström (2005) skriver att de flesta familjemedlemmar inte besitter 
någon kunskap om cancer hos barn. När familjer konfronterades med fakta om 
sjukdomen och insåg risken för dödlighet försvann känslan av trygghet. Både föräldrar 
och syskon upplevde existentiella tankar samt funderingar kring hur och varför barnet 
fick diagnosen cancer. Föräldrarna kände till att cancer kan medföra dödsfall och 
syskon visste att cancer var farligt och även dödligt (Björk, Wiebe & Hallström 2005). 
 
 

Stärkta band i syskonrelationen 
Kobayashi, Hayakawa och Hohashi (2015) fann positiva förändringar som de friska 
syskonen kunde uppleva under behandlingsperioden. Syskonen kände mer uppskattning 
när familjen hade möjlighet att vara samlade, samt att relationen till sitt sjuka syskon 
utvecklades till det bättre och de kom varandra närmare. De friska syskonen upplevde 
ökad empati, bättre självbild samt ökad uppskattning för livet (Kobayashi, Hayakawa & 
Hohashi 2015). 
 
  
Kamibeppu, Sato och Hoshi (2015) beskriver att de friska syskonens relation till 
föräldrarna påverkades hårt under det sjuka syskonets kamp mot cancer. Relationen med 
föräldrarna blev bättre först när syskonet tillfrisknat. Relationen till både sitt sjuka 
syskon och föräldrar hade möjlighet att utvecklas till det bättre under tiden syskonet fick 
vara hemma mellan sjukhusbesöken (Kamibeppu, Sato & Hoshi 2015). 
 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Resultatet i den här studien grundar sig på en litteraturstudie, vilket har fungerat väl för 
undersökning av valt problemområde. En litteraturstudie är en lämplig metod vid 
uppsatsarbete på kandidatnivå. En empirisk kvalitativ studie hade varit en annan metod 
för att besvara syftet, men valdes bort på grund av tidsbegränsning. Innan 
artikelsökningen fanns osäkerhet på hur mycket forskning som fanns publicerat inom 
det valda problemområdet och tvivel fanns om studien kunde genomföras. Vid första 
artikelsökning bevisades dock motsatsen. Artiklar som besvarade syftet söktes fram 
(bilaga 2). Artiklar söktes i databaserna Cinahl och Medline, då de innehåller studier 
inom vård och omsorg. 
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Kunskap om problemområdet verkade finnas i flera olika världsdelar, målet blev att 
finna artiklar från olika länder. Artiklar har valts från Amerika, Europa och Asien. 
Resultatet utgörs av tre artiklar från Sverige, tre från USA, två från Japan, en från 
Schweiz och en från Kanada. Artikelsökningen avgränsades till tio år gamla studier, två 
artiklar har valts trots att de publicerades 2005. Vid analys av de äldre artiklarna var 
kvalité och resultat likvärdigt artiklarna inom avgränsningen. Resultatet utgörs av åtta 
kvalitativa artiklar samt två kvantitativa artiklar, de kvantitativa artiklarna inkluderades 
då deras resultat var relevant för att besvara studiens syfte. Tio artiklar valdes ut då alla 
upplevdes relevanta för resultatet. Genom noggrann läsning av artiklarna granskades 
kvalitén med hjälp av frågorna i Fribergs (2012, s. 133) modell. En bra överblick av 
artiklarna uppnåddes med hjälp av modellen och innehållet kunde lättare analyseras, det 
gavs en bra inblick i studierna och om kvalitén var tillräcklig. Fribergs modell valdes på 
grund av att den har tydliga frågor att följa vid granskning av studier. Artiklarna valdes 
utifrån om de blivit etiskt granskade då det ansåg vara av stor vikt när forskningen är 
gjord på barn. Tre av studierna i studiens resultat har ett fåtal syskon som är mellan 24-
30 år vid intervjutillfället. Syskonens sjuka bror eller syster insjuknade i cancer när han 
eller hon var under 18 år. När de äldre syskonen beskrev sina upplevelser var det från 
tiden de var unga vuxna. Enligt Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) definieras 
unga vuxna vara i åldrarna 18-30.  
 
 

Resultatdiskussion   
Resultatet visar att många barn och unga vuxna upplever sorg, ensamhet, behov av stöd 
och delaktighet när deras syskon diagnostiseras med cancer. Resultatet visar även att 
relationen mellan syskonen kunde upplevas som starkare av erfarenheten de gått igenom 
tillsammans.  
 
 
Vikten av delaktighet 

Sjuksköterskor har i O’Shea, Shea, Robert och Cavanaughs (2012) artikel identifierat 
behov hos syskon till barn med cancer. Ett av behoven var att syskon vill veta vad som 
händer med sitt sjuka syskon. Syskonen uppgav att de ville ha information om sitt sjuka 
syskons diagnos, behandling och omvårdnad. De friska syskonen vill vara delaktiga i 
allt som sker kring dess sjuka syskon, från undersökning till omvårdnad. Det är läkaren 
och sjuksköterskan som pratar med familjen om medicinsk vård samt omvårdnad. 
Under samtalen är språket vanligtvis vuxet, vilket kan innebära att de friska syskonen 
inte förstår informationen som ges. Det kan leda till att syskonen går miste om 
information och kan uppleva att de inte är delaktiga i sitt syskons sjukdom. Ett barn 
behöver åldersanpassad information, det är ett stort och viktigt ansvar som 
sjuksköterskan har en stor del i. Barn och unga vuxna alltid har behov av åldersanpassad 
information för att kunna förstå innebörden av sitt syskons diagnos och behandling. 
 
 
Jenholt Nolbris och Hedman Ahlström (2014) har forskat om syskons upplevelse av att 
få undervisning om sitt syskons cancerdiagnos och dess behandling. Syskonens 
erfarenheter av undervisningen var positiv. De upplevde mer delaktighet i sitt syskons 
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sjukdom och omvårdnad. Ett av barnen i studien uttryckte att det var bra att hon hade 
fått samma information som hennes föräldrar (Jenholt Nolbris & Hedman Ahlströms 
2014). Genom undervisning om diagnos och dess tillhörande behandling kan syskons 
upplevelser av sorg, utanförskap och lidande kan minska. Syskons brist på delaktighet 
kan enligt Edwinsson Månsson & Enskär (2008, s. 37) leda till att friska syskon inte 
förstår innebörden av diagnosen och föräldrarnas oro kan överföras till syskonet. 
Föräldrars fokus ligger på det sjuka barnets välmående, behandling samt planering inför 
framtiden. Föräldrarnas oro för det sjuka barnets situation och framtid kan vara en 
bidragande orsak till att de omedvetet åsidosätter sitt friska barn.  Ett flertal studier 
(Lynn Woodgate 2006; O’shea, Shea, Robert & Cavanaugh 2012; Prchal & Landholt 
2011) visar att det är en av föräldrarna som stannar och sover över med det sjuka barnet 
på sjukhuset, vanligtvis är det mamman. Pappan stannar istället hemma med de friska 
syskonen och sköter hushållssysslorna samt arbetet. Syskonens upplevda ensamhet kan 
bero på att föräldrar spenderar mycket tid på sjukhus under behandling av syskonets 
cancer. Både på sjukhuset och i hemmiljön handlar allt om det sjuka barnet. Syskons 
upplevda ensamhet kan minska om båda föräldrarna försöker spendera tid ihop med det 
friska syskonen och göra aktiviteter de tycker om.  
 
 
Kaplan, Kaal och Bradleys (2013) forskning visar att om syskon inte får tillräcklig 
information och stöd kan det ge symtom i form av post traumatiskt stress symtom 
(PTSD). Deras resultat visade att syskon till barn med cancer kunde uppleva PTSD- 
symtom som sömnstörningar, mardrömmar, aggressivitet samt flashbacks. Symtomen 
kunde förfölja syskon flera år efter att det sjuka barnet blivit friskförklarat. Genom att 
förebygga känslor som utanförskap gentemot familjen, kan syskonens PTSD-symtom 
kan förebyggas. Det kan ske genom att syskonet får rätt stöd och information om sitt 
syskons sjukdom och behandling. Det är inom sjuksköterskans ansvarsområde att ge 
information till syskonet och vara uppmärksam på eventuella PTSD-symtom. 
 
 
En förändring av syskonets vardag 

Ett genomgående resultatet i artiklarna visade att barn och unga vuxna upplevde skuld 
till att syskonet fått sin diagnos. Många syskon önskade att de själva fått diagnosen 
istället för sitt syskon. Studierna visar även att syskonen tar större ansvar för 
hushållssysslor och passning av småsyskon i jämförelse med innan syskonets 
insjuknande. Orsaken till det större ansvarstagandet kan vara skulden syskonen 
upplever. De vill därför hjälpa till mer i hemmet och avlasta sina ledsna föräldrar. Det 
ökade ansvaret kan hjälpa syskonen i deras eget sorgearbete genom att försöka visa 
uppskattning till sitt sjuka syskon och föräldrar. Hutson och Alter (2007) har forskat om 
syskons upplevelser av att leva med ett syskon som har diagnosen fanconi anemi, vilket 
är en sjukdom som tillhör kromosombrottssyndrom och innebär en mutation i generna. 
Resultatet i deras studie visade att friska syskon upplevde skuld och kände sig 
bortglömda av sina föräldrar. Även här tog de friska syskonen ett stort ansvar för 
hemmet samt försökte ta hand om sin familj. 
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Resultat i den här studien visar även på att syskonen kunde uppleva att syskonbanden 
stärktes. Kobayashi, Hoayakawa och Hohashi (2015) beskrev att positiva förändringar 
kunde utvecklas då syskon fick starka och känslomässiga band och därmed utvecklades 
mer kärlek och omsorg till varandra. I Prchal och Landholts (2011) artikel uttryckte en 
åttaårig pojke att han och hans bror kom närmare varandra under sjukdomstiden och att 
de spenderade mer tid tillsammans än innan diagnosen. Syskonens upplevda sorg i 
kombination med skuld kan vara en bidragande orsak till att de vill passa sina syskon 
och spendera mer tid tillsammans. När syskonen umgås stärks syskonbanden och en 
bättre relation utvecklas. Syskonen får mer förståelse och respekt gentemot varandra. 
Föräldrarna avlastas samtidigt som syskonen får en möjlighet att spendera tid ihop. 
 
 
Studier där syftet varit att belysa syskons relation när ett av barnen har en sjukdom har 
lästs, jämförts och diskuterats. De sjuka barnen har olika diagnoser som cancer, 
diabetes, autism, kromosombrottssyndrom, downs syndrom samt ortopediska åkommor. 
Det har inte kunnat utläsa några större skillnader i upplevelsen av att vara syskon till ett 
sjukt barn oavsett vilken diagnos det sjuka barnet har. I de olika studierna var syskonens 
främsta upplevelser sorg och utanförskap. Nielsen, Mandleco, Olsen Roper, Cox, 
Dyches och Marshall (2012) forskar om syskon till barn som har downs syndrom, 
autism, diabetes och ortopediska åkommor. I deras forskning har föräldrarna 
individuellt skattat de friska syskonens relation till det sjuka barnet. Både mamman och 
pappan upplevde de friska syskonen som empatiska och genuina samt att de hade en 
vilja av att vara involverade i det sjuka syskonets omvårdnad. Syskonen till det sjuka 
barnet upplevde även här sorg och utanförskap. 
 
 
Resultat utgörs av artiklar från olika länder och världsdelar. Resultaten visar att 
upplevelsen av att vara syskon till barn med cancer liknar varandra oavsett vilken 
världsdel familjen lever i. Den stora geografiska spridningen på artiklar som ligger till 
grund för denna studiens resultat ses som en styrka, då de stärker trovärdigheten. 
Genusperspektivet har varit jämt fördelat mellan syskon. I Nolbris, Enskär och 
Hellströms (2007) studie deltog tio syskon i åldrarna 10-36 år där tre av syskonen var 
över 20 år. Det har inte gått att utläsa någon signifikant skillnad i upplevelsen, beroende 
på syskonens ålder. Detta ansågs kunna stärka litteraturstudiens resultat, då upplevelsen 
inte är åldersbaserad. Hur sjuksköterskan bemöter syskon bör tas med in i den vuxna 
sjukvården. En patient som är runt 35 år och får diagnosen cancer, kan ha syskon både 
äldre och yngre, som kan uppleva liknande känslor som syskonen i studiens resultat. 
Det har i och med detta inte kunnat utläsas att känslorna till sitt syskon är åldersbaserat.  
 
 

Sjuksköterskans ansvar 
En gemensam känsla i artiklarna var att syskon upplevde sorg. De uttryckte existentiella 
tankar om det sjuka syskonets risk för att dö. Yang, Mu, Sheng, Chen och Hung (2015) 
har i sin artikel belyst syskons tankar kring det sjuka barnets risk för att dö. Dessa 
tankar gör att syskon kan uppleva en osäkerhet kring cancersjukdomen och sin egen 
identitet, vilket leder till en sårbarhet hos syskonen. Upplevelsen av sorg, ensamhet och 
tankar kring döden kan påverka syskonens välbefinnande. Eriksson (Wiklund 2010, s. 
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80) beskriver hälsa något som är individens egen upplevelse av sin inre känsla. Det 
innebär att ett syskon som inte är sjukt kan uppleva frånvaro av hälsa. Sjuksköterskan 
måste identifiera syskons lidande och behov av att uppnå hälsa och välbefinnande. När 
en människas livsvärld hotas kan lidande infinna sig och det kan ske när en närstående 
drabbas av sjukdom. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är målet att 
vården ska ges på lika villkor till hela befolkningen. Vården ska ges med god kvalitét 
och hänsyn ska tas till patientens behov av trygghet under behandling. Föräldrar har 
både skyldigheter och rättigheter att bestämma kring frågor som rör vård av deras barn 
(SOSFS 1949:381). Sjuksköterskan bör se till hela familjens behov vid sjukdom av barn 
i familjen. Sjuksköterskan måste ha kunskap att uppmärksamma det sjuka barnets 
syskon och kunna identifiera det stöd och behov syskonet behöver. 
 
 
Föräldrar är barnets förmyndare och har i och med det mandat att fatta avgörande beslut 
för sitt barn. Det kallas att personen agerar paternalistiskt (Birkler 2012, s. 145). Enligt 
NOBAB ska syskon, barn och föräldrar vara delaktiga i beslut kring det sjuka barnets 
behandling. Syskon och det sjuka barnet ska få möjlighet att uppleva delaktighet i 
vården. Syskon ska få möjlighet till information om det sjuka barnets vård och 
behandling, men att göra syskonen delaktiga i omvårdnaden kring det sjuka barnet är av 
större vikt för att minska syskonens lidande. 
 
 
Det finns mycket forskning om hur syskon till barn med cancer upplever sin 
livssituation. De första artiklarna om vårt valda problemområde publicerades redan år 
1960. Artiklarna visar på likvärdigt resultat som de artiklar i studiens resultat. Det är ett 
problem att artiklarnas resultat inte verkar nå fram till sjuksköterskan. Det kan inte 
utläsas någon förändring i hur syskonet vill bli bemött idag jämfört med för 50 år sedan. 
På vem ligger ansvaret att nya forskningsresultat når sjuksköterskan i den kliniska 
verksamheten? Är det ett ansvar som åligger sjuksköterskan för att hon ska arbeta 
evidensbaserat? Kan det vara så att sjuksköterskans kunskap av att bemöta barn som 
närstående inte har utvecklats tillräckligt?  
 
 
Hållbar utveckling      

Sjukvården är i behov av att ständigt utvecklas för att förbättra vårdkvaliten samt för att 
föra utvecklingen framåt. Den vård som erbjuds ska enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS 1982:763) vara god och hålla hög kvalitet. Arbetsgivare bör erbjuda 
sjuksköterskor tid för reflektion och utbildning som i sin tur ger sjuksköterskor stöd i 
vårdandet med ett holistiskt synsätt i fokus. Om ett friskt syskon inte får stöd när dess 
syskon diagnostiseras med en svår sjukdom kan det leda till PTSD-symtom senare i 
livet. Detta kan i sin tur leda till ökade vårdkostnader för samhället och ett ökat lidande 
för syskonet i framtiden.  
 
 
Det är lika viktigt för sjuksköterskans egen hälsa att arbetsmiljön är av god kvalité. Brist 
på reflektion kan leda till ökad stress och belastning hos sjuksköterskor som kan bidra 
till sjukskrivning. På sikt kan det generera i en ohållbar ekonomisk utveckling för såväl 
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sjukvården som för den enskilde individen. Reflektion och stöd kan skapa en hållbar 
arbetsmiljö för sjuksköterskan och sjukvården, samt leda till en hållbar ekonomisk 
utveckling för framtiden.  
 
 
 

SLUTSATSER 

Den här litteraturstudien belyser barn och unga vuxnas upplevelser av att ha ett syskon 
med diagnosen cancer. När ett barn i familjen får cancer uppkommer stora 
känslomässiga förändringar för syskonet, samtidigt som en ny vardag infinner sig. 
Resultat visar på vikten av att syskon får stöd och information från både närstående och 
sjuksköterskor. Syskon kan uppleva många nya känslor och tankar när dess syskon 
diagnostiseras med cancer. Det är ofta en omvälvande familjesituation för alla i familjen 
samt närstående. Med denna litteraturstudie kan det bidra till att sjuksköterskor får en 
inblick i hur syskon till barn med cancer kan uppleva sin förändrade livssituation. 
Genom ökad kunskap om syskonets känslomässiga upplevelse kan sjuksköterskan ge 
syskon det stöd de är i behov av. Detta är ett viktigt ämne att belysa då sjuksköterskor 
möter barn och unga vuxna oavsett vilken verksamhet hon arbetar inom.  
 
 

Kliniska Implikationer 
• För att sjuksköterskan ska ha möjlighet att vårda patienter med ett holistiskt 

synsätt är det viktigt att området belyses samt att en förståelse finns för hur 
syskon till barn med cancer kan uppleva sin förändrade livsvärld. 

• Sjuksköterskan behöver av ökad kompetens för de behov syskon till barn med 
cancer har.  

• En ökad kompetens kan ges genom utbildning, reflektion och stöd från 
arbetsgivare och kollegor. 

• För bästa möjliga omvårdnad av patient och anhörig bör sjuksköterskan utgå 
från att alla människor är unika. 
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Bilaga 1 

 
 
 
Författare, år, titel, 

tidskrift.  

 
Syfte 

 
Metod & Urval 

 
Resultat 

Hancock, L.  
(2011).  
”The camp 
experience for 
siblings of pediatric 
cancer patients”. 
Journal of Pediatric 
Oncology Nursing 
 

Syftet var att granska 
syskon kan ha läger 
som ett verktyg för att 
underlätta miljön för 
syskon till barn med 
cancer. 

Litteraturstudie.  
 
Litteratur jämfördes 
och likheter och 
skillnader 
sammanställdes.  

Litteraturen visar att 
lägren har en positiv 
effekt och erbjuder 
syskon till barn med 
cancer en stödjande 
miljö. Lägren 
uppmuntrar diskussion 
med andra syskon och 
främjar syskon i 
aktiviteter som 
förbättrar kunskap, 
social självförtroende 
och självkänsla.  

Lynn Woodgate, R.  
2006.  
”Siblings experiences 
with childhood cancer 
– a different way of 
being in the family”.  
Cancer nursing.  

Syftet var att komma 
fram till en detaljerad 
förståelse av hur 
barncancer och dess 
symtom tolkas och 
upplevs av föräldrar, 
sjuka barn och syskon 
till barn med cancer. 
 

Kvalitativ studie. 
 
Individuella 
intervjuer, 
fokusgruppsintervjuer 
och observation. 
 
30 syskon deltog i 
åldrarna 6-21 år.  
 
Dataanalys skedde 
samtidigt med 
datainsamlingen. Alla 
intervjuer och 
fältanteckningar 
transkriberas och 
analyseras, av 
konstant jämförande 
metod för dataanalys. 

Tre huvudteman som 
relaterar till den nya 
rollen i familjen. 
1. Hålla ihop familjen. 
2. Att vara närvarade. 
3. Bestående sorg. 

 

Prchal, A. & Markus, 
A. 
2011. 
”How siblings of 
pediatric cancer 
patients experience 
the first time after 
diagnosis”.  

Syftet med studien 
var att få en 
uppfattning om  
Barns upplevelse det 
första halvåret efter 
syskonets 
cancerdiagnos.  
 

Kvalitativ studie. 
 
Intervju studie. 
 
7 syskon deltog i 
åldrarna 10-18 år. 
 
Innehållsanalys 

23 kategorier av 
syskons erfarenheter 
identifierades från data. 
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Cancer nursing.  användes för att finna 
viktiga teman från 
intervjuerna. 

Long, K A. Marsland, 
A L. Wright, A. & 
Hinds, P.  
2015. 
”Creating a tenuous 
balance: siblings 
experience of a 
brothers or sisters 
childhood cancer 
diagnosis”.  
Journal of pediatric 
oncology nursing. 

Syftet var att belysa 
hur syskon erfar sin 
bror eller systers 
cancerdiagnos och 
deras tankar och 
känslor relaterat till 
cancern.  

Studien är kvalitativ. 
 
Intervju studie.  
 
30 syskon från 22 
familjer i åldrarna 10-
17 år. 
 
Kvalitativa data 
transkriberades och 
analyserades med 
hjälp av grounded 
theory. 

Resultatet tyder på en 
pågående, aktiv process 
från syskonet där 
syskonet märker och 
anpassar sig till 
oväntade aspekter av 
deras brors eller systers 
cancerdiagnos och 
behandling. Syskon 
anser att den 
familjecentrerade 
cancervården är viktig. 

Kamibeppu, K. Sato, 
I. & Hoshi, Y.  
2015.  
”The experience of 
japanese adolescents 
and young adults fter 
losing siblings to 
childhood cancer: 
Three types of 
narratives”. 
Journal of pediatric 
oncology nursing. 

 

Syftet var att beskriva 
japanska ungdomars 
och unga vuxnas 
upplevelser efter att 
ha förlorat ett syskon 
i barncancer. 

Studien är kvalitativ. 
 
Intervju studie. 
 
6 barn från 5 familjer, 
i åldrarna 18-29 som 
förlorat ett syskon för 
minst 5 år innan 
studien ägde rum. 
 
Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades med en 
innehållsanalys. 

Det visade sig att 
deltagarnas psykiska 
erfarenhet efter ett 
syskons död 
uppfattades beroende på 
hur deras mödrars tog 
förlusten. Avståndet 
mellan deltagarna och 
dess mödrar var en 
viktig faktor för att 
hantera sorg.  

Nolbris, M. & 
Hellström, A-L. 
2005. 
”Siblings needs and 
issues when o brother 
or sister dies of 
cancer. 
Journal of pediatric 
oncology nursing.  

Syftet var att 
undersöka inverkan 
på barnet som har ett 
syskon som lider av 
barncancer. 

Kvalitativ studie. 
 
Intervjustudie. 
 
10 syskon deltog i 
studien. Ålder mellan 
10-30 år.  
 
Data analyserades 
med hjälp av en 
innehållsanalys. 

Sex kategorier framkom 
ur intervjuerna och 
nästan varje deltagare 
uttryckte oro i alla 
kategorier. 

Jenholt Nolbris, M., 
Enskär, K. & 
Hellström, A-L. 
2014 
“Grief related to the 
experience of being 
the sibling of a child 

Syftet med studien 
var att beskriva 
syskons sorgarbete 
relaterat till 
upplevelsen av att ha 
en bror eller syster 
med cancer. 

Studien är kvalitativ. 
 
Det var 29 deltagande 
syskon i åldrarna 8 
till 24år. Det gjordes 
öppna intervjuer. 
 

Fyra kategoerier av sorg 
kunde identifieras: 
förgripande sorg efter 
att ha fått information 
om cancerdiagnosen, 
sorg och oro för det 
sjuka syskonets 
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with cancer.” 
Cancer Nursing. 
 

 Datan analyserades 
genom en kvalitativ 
innehållsanalys.  
 

avsaknad av ett normalt 
liv, sorg om att vara 
oviktig och glömd i 
familjen, och sorgen 
som fortsätter efter att 
syskonet dött som ett 
slags band. 

 Kaplan, L. Kaal, J. & 
Bradley , L. 
2013. 
”Cancer-Related 
Traumatic Stress 
Reactions in Siblings 
of Children With 
Cancer”.  
Families, Systems & 
Health. 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
cancerrelaterade 
posttraumatiskt 
stressyndrom (PTSD) 
reaktioner hos syskon 
till barn med cancer.  

Barnen fick skatta sig 
på PTSD 
symtomskala.  
 
125 barn deltog, ålder 
mellan 8-17 år.  
 
Kvantitativ 
metodansats. 

Över 60% av barnen 
rapporterade symtom 
för diagnosen PTSD. 

Björk, M. Wiebe, T. 
& Hallström, I. 
2005. 
”Striving to survive: 
Families lived 
experiences when a 
child is diagnosed 
with cancer”. 
Journal of pediatric 
oncology nursing. 

Syftet med studien 
var att belysa 
familjens erfarenhet 
när ett barn i familjen 
fick diagnosen 
cancer. 

Studien är kvalitativ.  
 
17 familjer deltog 
syskonens var 7-16 
år.  
 
Data analyserades 
med hjälp av 
innehållsanalys. 

Två teman 
identifierades; ”en 
bruten livsvärld” och 
”strävan efter att 
överleva”. 

Kobayashi, K., 
Hayakawa, A. & 
Hohashi, N.  
2015 
“Interrelations 
between siblings and 
parents in families 
living with children 
with cancer.” 
Journal of Family 
Nursing 

 

Syftet med denna 
studien var att 
undersöka relationen 
mellan föräldrarnas 
familjefunktion och 
syskons 
hälsorelaterade 
livskvalitet samt 
beskriva förhållandet 
mellan upplevelser av 
föräldrar och syskon 
till barn med cancer. 
 

Studien var både 
kvalitativ och 
kvantitativ. Första 
frågan besvarades 
kvalitativt och andra 
frågan kvantitativt. 
 
14 familjer deltog i 
den kvantitativa 
studien och fyra av de 
14 familjerna deltog i 
den kvalitativa 
studien också.  
 
Den kvantitativa 
delen analyserades 
med hjälp av en 
kvantitativ metod. 
Den kvalitativa delen 
analyserades med en 
innehållsanalys. 

Den kvalitativa studien 
visade tre 
familjeenhetssteg under 
tidsförloppet för det 
sjuka barnets 
behandling, som 
inkluderade särskilda 
föräldra-syskon 
förhållanden.  
 
Den kvantitativa 
studien fann starka 
samband mellan 
föräldrarnas 
familjefunktion och 
syskonens upplevelse 
av den hälsorelaterade 
livskvalitén. 
 



 25 

Bilaga 2  

 

 

Databas Sökord Antal träffar Lästa abstract Valda artiklar 
 
 

Medline 

 
Child, sibling*, 

experience, 
cancer 

 

 
 

39 
 

 
 

11 

 
 
5 

 
 

Medline 

 
Sibling*, 

childhood, 
parents, family  
AND cancer. 

 

 
 

41 

 
 
8 

 
 
3 

 
 

Medline 

 
Siblings, 
cancer, 

childhood 
AND grief. 

 

 
 
3 

 
 
3 

 
 
1 

 
 
 

Pubmed 

 
Siblings, 
cancer, 

diagnos, child 
AND 

experience*.  
 

 
 
 

78 

 
 
 
8 

 
 
 
4 

 
 

Pubmed 

 
Feeling*, 
sibling*, 

cancer AND 
pediatric. 

 

 
 

11 

 
 
4 

 
 
2 


