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Sammanfattning    

 
De flesta barn överlever idag sin cancerdiagnos, men det innebär många och långa 

sjukhusvistelser, med smärtsamma procedurer och ibland bestående problem. 

Föräldrarna har fått en betydande roll i vården och även syskonen ska ses som anhöriga. 

Syskonen kommer ofta i skymundan och far illa. Sjuksköterskan behöver kunskap om 

hur syskonen kan stödjas. Syftet var att belysa syskons behov utav stöd, när ett barn 

drabbats av cancer. En litteraturöversikt av kvalitativa artiklar visar att syskonen längtar 

efter sin vardag och sitt familjeliv, att de mår bra av att träffa andra i samma situation 

och att det är viktigt att ha familj och vänner runt sig. Syskonstödjare har en viktig 

funktion för syskonen på sjukhuset. Genom en ökad kunskap hos sjuksköterskor om 

barns utveckling och hur den nya situationen påverkar livsvärlden kan man minska 

barnens utsatthet, detta genom att erbjuda bättre och mer socialt stöd. Sjuksköterskan 

bör i framtiden tänka på att erbjuda stöd till de friska syskonen även efter avslutad 

vårdtid. 

 

 

 

Nyckelord: Syskon, Barncancer, Stöd, Socialt stöd, information, vänner, syskonstödjare, 

KASAM. 
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INLEDNING 

Varje år drabbas cirka 300 barn av cancer i Sverige och tack vare dagens forskning 

överlever de flesta. Familjen och sjukvårdens fokus ligger idag på det sjuka barnet och 

deras syskon hamnar ofta i skuggan. Efter ett möte som vi hade med syskonstödjaren på 

Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus (DSBUS) i Göteborg väcktes intresset för 

hur syskonsituationen ser ut. Vi ville ta reda på mera om det stöd som fanns för 

syskonen. Vi har därför valt att belysa vad det finns för behov av stöd och även vilka 

olika typer av stöd som finns tillgängliga i samhället.  

 

Under de tre åren som vi har läst på högskolan har det varit mycket fokus på bemötande 

och anhöriga, dock inte så mycket avseende fokus på bemötande av barn som anhöriga 

syskonen till de sjuka barnen. Vi kommer alltid att möta barn inom vården, oavsett 

vilken avdelning sjuksköterskan jobbar på, antingen som anhöriga eller patient. Det är 

viktigt att sjuksköterskor vet och förstår hur syskonen mår och vad de vill ha för stöd 

för att på bästa sätt ge rätt typ av stöd och information. 

 

 

BAKGRUND 

Historisk fakta 

 

Cirka 300 barn och ungdomar i Sverige insjuknar varje år i någon form av cancer. 

Antalet drabbade har de senaste decennierna varit oförändrade och den ökning som kan 

ses beror troligvis på dagens fina diagnosticeringsteknik (Hagelin 2008, s. 347). 

 

På 1800- talet byggdes de första barnsjukhusen vars miljö ofta liknade hemmiljön. 

Mödrarna mer eller mindre tvingades att delta i vården kring barnet, av den enkla 

anledningen att det inte fanns tillräckligt med personal på sjukhusen. Under slutet av 

1800- talet förändrades detta totalt och mödrarna mer eller mindre förbjöds att vistas 

med sina barn på sjukhusen. Det var först 1940 som sjukvården insåg att det inte var 

nyttigt för barnet att bli lämnat av sin moder och den engelska psykologen John Bowlby 

ombads, på uppdrag av värdshälsoorganisationen (WHO) att studera vad som händer 

med barnen då de blev lämnade. Det resulterade i den så kallade Platt-rapporten som 

blev vändningen för barnsjukvården och runt 1960-1970 kom denna kunskap till 

Sverige och miljön på barnsjukhusen ändrades. Idag har föräldrarna och syskonen en 

viktig del i den svenska sjukvården (Enskär & Edwinsson-Månsson 2008, s. 23).  

 

 

Behandling  

 

Vanligtvis behandlas barnet med cytostatika, strålbehandling och kirurgi. I vissa fall 

krävs det stamcellstransplantation, beroende på vilken typ av cancer barnet har. Är det 

en tumör som är resistent för behandling, eller en återkommande tumör kan de bli 

aktuellt att ge en hög dos med cytostatika med benmärgsräddning, en så kallad 
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benmärgstransplantation eller stamcellstransplantation. För att uppnå bästa resultat 

behövs de olika behandlingsmetoderna kombineras (Hagelin 2008, s. 347). 

 

Avsikten med cytostatika och strålbehandling är att minska tumören, detta genom att 

cytostatika och strålbehandlingen påverkar den ohämmade celldelning som leder till att 

det blir en tumör. Tumörens storlek och placering kräver ofta behandling med både 

strålbehandling och ge cytostatika innan operation kan genomföras. Strålbehandlingen 

är en mer lokal behandling som gör att man kan stråla direkt på tumören. Det sker 

dagligen, måndag till fredag under en period på 3-6 veckor (Valand & Fodstad 2001, s. 

261). Cytostatika ges under en så kallad kur som kan pågå i 5 veckor. Under en kur med 

cytostatika får barnen injektioner eller dropp varje dag, detta leder till att 

immunsystemen försämras och gör barnen extra mottagliga för infektioner och barnen 

kan ibland behöva isoleras. Cytostatikan påverkar benmärgen och det är där våra 

blodkroppar bildas. Under cytostatika kuren hämmas tillverkningen av blodkropparna, 

de röda blodkropparna går att ersätta via blodtransfusion men de vita som är en del av 

vårt immunförsvar går inte att ge via transfusion. Detta leder till en begränsad möjlighet 

för barnet att vistas hemma, eller att få besök på sjukhuset. Även efter avslutad kur 

begränsas barnets umgänge då familjen rekommenderas att inte träffa stora grupper med 

personer och inte heller vistas på offentliga platser i cirka 10-14 dagar efter att kuren 

avslutats. Det är extra noga med hygienen och om barnet får feber måste de direkt ta sig 

till sjukhuset då detta kan vara tecken på en infektion (Valand & Fodstad 2001, s. 259). 

 

Under de långa perioderna av behandlingen måste familjen dela på sig, det sjuka barnet 

är extra infektionskänsligt och det är inte lämpligt för syskonet att komma dit för besök. 

Det är en väldigt smärtsam tid för familjen och syskonen då ena föräldern spenderar 

mycket tid på sjukhuset. Det finns sex regionala barncancer centra i Sverige vilket kan 

betyda att familjen ibland kan ligga inne på sjukhus flera mil från hemmet (Rindstedt 

2013, s. 9). Det skapas ett vårdlidande för det sjuka barnet som ligger inne på sjukhus, 

då de inte får träffa sina syskon under långa perioder (Wiklund 2003, s. 104). 

Vårdlidande enligt Wiklund (2003, s. 104) är det lidandet som patienten upplever som 

en följd av vård och behandling, eller av brister och ofullkomligheter. Syskonen får ett 

livslidande till följd av ovissheten om framtiden runt sitt sjuka syskon. Syskonen oroar 

sig för framtiden då ingen kan förutsäga vad som skall hända. Livslidande enligt 

Wiklund (2003, s. 108) berör hela människan och dess förhållande mellan sig själv och 

vår verklighet. Livslidandet kan vara mer eller mindre påtagligt i människans liv, men 

aktualiseras oftast då människan blir sjuk och hänger ihop med existens då det kommer 

till sjukdomens påverkan på livet. 

 

 

Barn som anhöriga  

 

När ett barn blir sjukt och läggs in för vård på sjukhus är det viktigt att sjuksköterskan 

uppmärksammar syskonet. Även syskonen vill känna sig delaktiga i vården kring det 

sjuka barnet (Edwinsson-Månsson & Enskär 2008, s. 36). Det väcks många tankar och 

känslor hos syskonen, de kan bli känslomässigt labila och känna sig osäkra på grund av 

den nya situationen, vilket leder till ett livslidande (Wiklund 2003, s.108). Syskonen 

längtar efter närheten av sina anhöriga och behovet av stöd ökar för alla i familjen. När 
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familjen får ett cancerbesked förändras hela familjens livsvärld. Enligt Wiklund (2003, 

s. 40) är livsvärlden den värld familjen lever i. Otryggheten är den största orsaken till att 

syskonet kan uppleva den nya situationen som ett hot. Syskonet upplever maktlöshet på 

grund av bristande kunskap och kontroll över situationen som man befinner sig i 

(Fagermoen 2001, s.13). Syskonets omfattning av stöd då deras sjuka syskon läggs in på 

sjukhus beror på många faktorer som ålder, sjukdom hos syskonet och framförallt tiden 

familjen behöver lägga på att vistas på sjukhuset. Diagnosens allvar har betydelse för 

situationen. Om syskonen inte uppnått den ålder eller mognad som krävs för att förstå 

vad sjukdomen innebär väcks en oro hos det lilla barnet då dem känner av, eller ser sina 

föräldrars reaktioner på den nya situationen (Tveiten 2000, s. 37). 

 

 

Syskonens upplevelser 

 

Upplevelserna som drabbar syskonen är många och de löper en större risk för att 

utveckla en beteendeproblematik, depression och ångest (Sloper 2000 & Murray 2001, 

& Pedro, Galvao, Rocha och Nascimento 2008). Ballard (2004) visade att hälften av 

alla föräldrar kände att syskonen hade fått problem till följd av att ha ett cancersjukt 

barn hemma. Upplevelsen av att inte betyda något för föräldrarna, eller att föräldrarna 

inte såg deras behov som viktiga var känslor som syskonen hade (Sloper 2000). 

Syskonen upplever ofta känslor som skuld och skam då man känner avundsjuka och 

orättvisa mot sitt sjuka syskon. Dessa tankar uppkommer då syskonen upplever att 

föräldrarna bryr sig mer om det sjuka barnet (Tveiten 2000, s. 37). Skammen är enligt 

Wiklund (2003, ss. 111-113) också ett utryck för lidande. Skam kan uppkomma när vi 

tappar kontakten med dem som är viktiga för oss.  Dahlberg och Segesten (2011, s. 90) 

belyser att ensamheten och tryggheten hör ihop som en del av hälsan, för utan 

gemenskap och sammanhang känner sig syskonen ensamma, även om de är med andra 

släktingar så är dem kanske inte lika betydelsefulla som familjen. Känslan av ensamhet 

eller att inte ha någon att dela sina tankar med förkommer ofta hos syskonen och även 

känsla av hjälplöshet. Känslor som oro över att inget kommer bli som förut är tankar 

som rör sig hos syskonen (Nolbris 2009). Pedro et al (2008) belyser upplevelser som 

raseri, ilska och rädslan för döden som vanligt förekommande hos syskonen, då dem 

oroade sig för att själva bli drabbade av cancer. Ibland kunde även syskonen uppleva att 

föräldrarna ofta var arga på dem (Sloper 2000). Döden är en skrämmande tanke som 

alltid fanns hos syskonen. Detta ses som förbjudna tankar som är skrämmande för 

syskonen. De negativa tankarna kom ofta på kvällen när syskonen skulle gå och lägga 

sig (Nolbris 2009).  

 

Känsla av samanhang 

 

Aaron Antonovsky myntade uttrycket KASAM som betyder känsla av samanhang. 

Teorin består av tre centrala komponenter: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet handlar om hur människor, i detta fall syskonen, kan 

uppfatta, förstå och förutsäga intryck från den inre och yttre världen. Hanterbarhet 

innebär att människan litar på att de har tillgång till de resurser som behövs för att möta 

det krav livet ställer på en. Meningsfullhet handlar om motivation och syftar på att 
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personen känner sig delaktig och engagerad i sitt liv. Omgivningen och tidigare 

livserfarenheter har stor betydelse för hur personens resurser och svårigheter utvecklas 

och där med också för känslan av sammanhang. Antonovskys idé om människans 

känsla av samanhang är betydelsefull för hennes upplevelse av hälsa kan ge ett 

värdefullt bidrag till förståelsen av fenomenet. Syskonen behöver information om sitt 

sjuka syskon för att kunna känna KASAM. Genom att ge informationen om sjukdomen 

och behandlingen till syskonen blir det begripligt, genom att de blir förberedda på vad 

som kommer att hända. Har syskonen information blir det lättare att hantera det som 

sker med ens sjuka syskon och syskonen blir delaktiga och engagerade i vården runt sitt 

sjuka syskon, vilket ger en meningsfullhet (Antonovsky 2005, ss. 43-46). 

 

 

Sjuksköterskans roll 

 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening 2007) beskriver hur 

sjusköterskor bör arbeta för ett professionellt arbetssätt gentemot omvårdnad och etik. 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att: främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. I sjuksköterskans natur finns det en 

respekt inför mänskliga rättigheter, kulturella skillnader, rätten till liv, till värdighet och 

att behandlas med respekt. Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005) innefattar jobbet som sjuksköterska att man skall 

se till hela familjen och yrkesområdet innefattar barn, ungdomar, vuxna och äldre. 

Sjuksköterskan skall tillvara ta det friska hos patienten och man skall ha förmåga att 

kunna kommunicera med närstående på ett empatiskt, lyhört och respektfullt sätt. 

Sjuksköterskan skall informera och undervisa patienter och anhöriga på ett sätt så att 

alla förstår. Sjuksköterskan skall även kontrollera att de anhöriga har förstått den 

information som delgetts (Socialstyrelsen 2005).  

 

Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård (NOBAB 2006) 

beskriver 10 vårdformer kring barns rättigheter inom vården, och där den fjärde punkten 

om information lyder: ”Barn och föräldrar skall få information om barnets sjukdom, 

behandling och vård på ett sätt som de kan förstå och som är anpassat till barnets ålder. 

Åtgärder skall vidtagas för att minska fysisk och psykisk stress.”  

 

Stöd ingår enligt Eriksson (1995) i det professionella vårdandet, som är ett mänskligt 

och ursprungligt handlande som innefattar hela människan, där varje människa ses som 

unik, en helhet av kropp, själ och ande. 

 

Det sociala stödet är viktigt för att kunna hjälpa familjen och syskonen genom 

sjukdomstiden (Pedro et al. 2008). Enligt Pedro et al. (2008) är det viktigt att kunna 

erbjuda rätt typ utav stöd till syskon. Emotionellt stöd innefattar att få prata och uttrycka 

tankar och känslor i tillexempel en stödgrupp. Det informativa stödet bygger på att 

viktig och bra information ges på ett anpassat sätt till mottagaren för att undvika 

missförstånd, deltagarna kan även diskutera problem och svårigheter. Instrumentellt 

stöd innefattar de saker som sker i vardagen, skjuts till och från skolan, fritidsaktiviteter 

och läxläsning.  
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PROBLEMFORMULERING 

När ett barn i familjen drabbas av cancer förändras hela familjens livsvärld. Vardagen 

och rutinerna förändras och familjen spenderar mycket tid på sjukhus. Detta leder ofta 

till att syskonen många gånger lämnas kvar hemma eller hos släktingar. Syskonens 

upplevelser är många och det leder ofta till beteendeproblem och depression. 

Sjusköterskor som jobbar i vården måste få en bättre förståelse för hur syskonen 

upplever den nya situationen och hur de mår. Därför behöver sjuksköterskor bättre 

kunskap inom detta område, för att kunna bemöta syskonen på rätt sätt och ge dem den 

typ av stöd som de behöver.  

 

 

SYFTE 

Syftet är dels att belysa föräldrars och sjuksköterskors erfarenheter av syskons behov av 

stöd, dels att belysa syskons egna upplevelser av behov av stöd när ett barn drabbats av 

cancer. 

 

 

METOD 

Författarna valde att göra en litteraturöversikt enligt Friberg (2006). En litteraturöversikt 

går ut på att sammanställa tidigare forskning gjord på vårdvetenskapliga artiklar. 

Författarna kan på detta sätt få en uppfattning om vad som tidigare studerats inom 

området. 

 

Data 

 

Kvalitativa studier användes vid genomförandet av denna litteraturöversikt. Kvalitativa 

studier har en utgångspunkt som gör att vi bättre förstår patientens levda värld och dess 

lidande (Friberg 2006, s. 105) För att få en bra överblick, och en samanställning av 

forskning som finns kring ämnet barncancer och syskonstöd, valdes litteraturöversikt 

enligt Friberg (2006) som metod för arbetets gång. Litteraturöversikten bygger på 

vetenskapliga artiklar publicerade 2000-2013 som skall belysa syskons behov av stöd. 

Artiklarna har analyserats efter Evans (2003) i Friberg (2006). 

 

 

Datainsamling 

 

Litteratursökning gjordes i databaserna Cinahl och PubMed för att ta reda på vilken 

aktuell forskning det fanns inom området. Sökningen gjordes i fritext för att undersöka 

vilka sökord som var relevanta för syftet som är syskons behov av stöd när ett barn 

drabbats av cancer. Sökord som användes var: childhood cancer, siblings, social 

support, support, neoplasms, experience, ”siblings experiences” och nursing. Sökorden 

skrevs i olika kombinationer för att få så bra träffar som möjligt. Författarna valde att 

inkludera artiklar som var äldre än 5 år för att få så bra artiklar som möjligt. I databasen 
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Cinahl valdes peer reviewed och datum från 2000-01-01 till 2013-12-31, samma datum 

användes i databasen PubMed. I bilaga 1 redovisas de olika sökningarna. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle handla om barn i åldern 0-18 år, artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska, handla om stöd och inte vara äldre än 10 år. 

  

I sökningarna lästes sammanlagt 52 abstract, vara av 22 artiklar valdes ut till urval ett 

(Bilaga 1). De artiklarna som valdes bort svarade inte helt mot syftet utan belyste 

familjens behov, det sjuka barnets behov och några av artiklarna var review artiklar. 

Efter att ha läst igenom de 22 valda artiklarna valdes 16 artiklar bort då de var äldre än 

10 år, eller att de inte belyste syskonens behov av stöd (urval 2, bilaga 1). 

 

Utöver de 6 valda artiklarna hittades 2 artiklar via en manuell sökning. Totalt valdes 8 

artiklar för kvalitetsgranskning.  

 

För att bedöma artiklarnas kvalité besvarades 14 granskningsfrågor från Friberg (2006). 

Frågorna besvarade hur studien var uppbyggd och fokuserade på: Var problem och syfte 

tydligt formulerat? Fanns det någon vårdvetenskaplig teoribildning. Var metoden 

tillfredställande och gav svar på hur forskarna gick till väga? Hur vida etiska 

resonemang fördes fram? (Friberg 2006, s. 119-120). Efter genomgång av frågorna 

bedömdes studiernas kvalitet som goda respektive mycket goda. Det 8 valda artiklarna 

till analys redovisas i bilaga 2. 
 

 

Dataanalys 

 

Analysens gång är inspirerad av Evans (2003) i Friberg (2006). Analysarbetet kan 

beskrivas som en rörelse, mellan delar och helhet. Delarna uppstår när artiklarnas 

resultat delas upp för att finna meningsbärande enheter som belyser författarnas syfte. 

En ny helhet skapas då enheterna skrivs ihop till ett resultat. Evans analysgång 

presenteras i 5 punkter som är enkla att följa. 1, Läs igenom de valda studierna flera 

gånger för att få en känsla vad det handlar om och fokusera på resultatet. 2: Identifiera 

nyckelfynd i varje studies resultat, fokuserar på artikels resultat och dess teman. 3: Gör 

en sammanställning av varje studies resultat och skapa en översikt av materialet för att 

lättare se vad som skall analyseras. 4: Relatera de olika studiernas resultat till varandra, 

titta på likheter och skillnader i de olika studierna, skapa övergripande teman. 5: 

formulera en beskrivning med grunden i de nya temana. Analysen mynnar ut i en text 

som stödjer sig på de analyserade artiklarna. Det är viktigt att man håller sig till syftet 

och att man inte upprepar sig (Friberg 2006, ss. 111-112). 

 

Artiklarnas resultat lästes flera gånger var för sig för att författarna skulle få en bra 

överblick av materialet. Artiklarna skrevs ut för att kunna läsa texten i helhet och stryka 

under de delar från resultatet med fokus på olika typer av stöd som finns och även 

syskonens behov av stöd. De delar som valts från varje enskild artikel sammanställdes 

för att få en överblick inför analysen. Meningsbärande enheter markerades med 

färgpennor då författarna sökte efter likheter och skillnader i de olika artiklarna, dessa 

skrevs in i ett Word dokument. Likheter mellan artiklarnas fördes samman, för att sedan 

bilda teman som var relevanta för syftet. Utefter meningsbärande enheter skapade 



 7 

författarna relevanta teman som svarade mot vårt syfte, syskonens behov av stöd då ett 

barn drabbas av cancer. Vi sökte även efter olikheter i de valda artiklarna men fann att 

artiklarna kom fram till ungefär samma svar.    

 

 Artiklarna analyserades enligt Evans (2003) metod och skrevs in i en översiktstabell 

(bilaga 2). Artiklarna till resultatet markeras med en * i referenslistan. 

 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i fyra teman: 

 Behov av familj 

 Vikten av vänner 

 Att träffa andra i samma situation 

 Behov av information och delaktighet 

 

Behov av familj 

Analysen visar att syskonen blev glada då det erbjöds socialt stöd av föräldrarna, vänner 

eller från de syskonstödare som fanns på sjukhuset (Björk, Wiebe & Hallström 2009, s. 

428; Woodgate 2006, s. 411). 

 

”I would say that parents should pay a little more attention than what they usually 

pay to us. Like how they are right now because then maybe their other child who is 

not sick would not feel left out.” (Woodgate 2006, s. 411). 

 

Ilska och svartsjuka var relaterat till att mer uppmärksamhet och tid från föräldrarna ofta 

ägnades åt det sjuka barnet i första hand (Woodgate 2006, s. 409; Prchal & Landolt 

2012, s. 137; Robertson 2010, ss. 260-262; Nolbris & Hellström 2005, s. 230). Detta 

gjorde att syskonen uppskattade saker de tidigare tog för givet, att tillbringa tid med 

familjen, äta middag tillsammans eller göra någonting gemensamt var betydelsefullt för 

syskonen, och gjorde att de kände sig som en i familjen (Björk, Wiebe & Hallström 

2009, s. 428; Nolbris & Hellström 2005, ss. 230-231; O´Shea et al. 2012, ss. 224-226). 

Detta gjorde även att syskonen kände sig mindre ensamma och utanför (Nolbris, 

Abrahamsson, Hellström, Olofsson & Enskär 2010, s. 301; Nolbris, Enskär & Hellström 

2007, ss. 110-111; Nolbris & Hellström 2005, ss. 230-231), vilket också Woodgate 

(2006, ss. 409-411) beskriver. Den tid syskonen spenderade med sina föräldrar beskrivs 

som speciell och värdefull, även om det bara var för en kort stund (Woodgate 2006, ss. 

409-411). 

 

”The most difficult thing was that my parents were away so often. I was alone at 

home. Sometimes I didn´t see my mom for a whole week. I only saw her when I 

went to the hospital.” (Prchal & Landolt 2012, s. 137).  

 

Syskonen upplevde att familjesituationen och vardagen förändrats efter cancerbeskedet, 

rutiner och högtider ändrades och allt planerades efter det sjuka barnet (Woodgate 2006, 

s. 409; Prchal & Landolt 2012, s. 138; Björk, Wiebe & Hallström 2009, s. 427). Ofta 

pratade syskonen om framtiden och längtade efter att få ett normalt liv igen, att kunna 
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umgås med hela familjen, då detta gjorde att syskonen inte tänkte lika mycket på 

sjukdomen och behandlingen av deras sjuka syskon, vilket syskonen upplever positivt 

då det hjälpte dem att se framåt och att vara positiva istället för att känna sig ledsna 

(Björk, Wiebe & Hallström 2009, s.428; Woodgate 2006, s. 409).  

 

Allting kretsade kring det sjuka barnet och syskonen blev åsidosatta. Ofta behöver det 

sjuka barnet ha en eller ibland båda föräldrarna hos sig, vilket ställer till det för 

syskonens rutiner hemma så som läxor, kompisar och fritidsaktiviteter (Björk, Wiebe & 

Hallström 2009, s. 427; O´Shea et al. 2012, s. 227; Woodgate 2006, s. 409). Detta gör 

att syskonen många gånger isolerades på grund av att de inte kunde åka vart de ville, gå 

på aktiviteter eller träffa kompisar på grund utav deras sjuka syskon (Björk, Wiebe & 

Hallström 2009, s. 427; Robertson 2010, ss. 260-262).  

 

Ofta tog syskonen ett större ansvar och fick hjälpa till i hemmet, då föräldrarna många 

gånger inte orkade när dem väl var hemma från sjukhuset. Syskonen uttryckte det 

viktigt att få kunna hjälpa till för att underlätta för föräldrarna. (Woodgate 2006, s. 410; 

Nolbris, Enskär & Hellström 2007, ss. 110-111; Nolbris & Hellström 2005, s. 231; 

Prchal & Landolt 2012, s. 137).        

 

”I moved back here and took care of my sister and mom. Mom was a wreck. So, I 

more or less cooked, cleaned and was the shoulder for everybody.” (Woodgate 

2006, s. 410).  

 

Vikten av vänner 

 

Vänner är en viktig källa till stöd för syskonen, det distraherade dem från den svåra 

situationen i hemmet. Att umgås med och att prata med sina vänner beskrevs som en 

positiv upplevelse av de flesta syskonen (Prchal & Landolt 2012, ss. 136-137; Nolbris 

& Hellström 2005, s. 230; Björk, Wiebe & Hellström 2009, ss. 428-429; Woodgate 

2006, s. 411; O´Shea et al. 2012, s. 227; Nolbris, Enskär och Hellström 2007, s. 110). 

 

”My friends helped me; I could get away from it all when I spent time with them, 

and I could forget about the illness for a moment. I could be a little happy with 

them.” (Prchal & Landolt 2012, s. 137). 

 

En del av syskonen upplevde att de kände en lättnad över att prata och dela sina tankar 

och upplevelser med sina kompisar om sitt sjuka syskon, vilket gjorde att syskonen 

kände en trygghet och stöd (Prchal & Landolt 2012, s. 137; Björk, Wiebe & Hellström 

2009, s. 428; Nolbris & Hellström 2005, s. 230). Men ibland kunde dock syskonen 

uppleva att det var jobbigt när klasskompisarna hela tiden frågade om och om igen hur 

det är med det sjuka syskonet. Även om syskonen kände att de förklarat situationen så 

kan vänner och klasskompisar aldrig förstå hur syskonen känner (Nolbris et al. 2010, s. 

301). 

 

”They kept asking me if he will survive and things like that. They always asked me 

the same things.” (Prchal & Landolt 2012, s. 137). 
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Att träffa vänner, gå till skolan, arbeta eller utföra någon fritidsaktivitet upplevde 

syskonen som en slags frizon, där de kunde fokusera på något annat (Nolbris & 

Hellström 2005, ss. 230-231; Nolbris, Enskär & Hellström 2007, ss. 110-111). Nolbris 

och Hellström (2005, s. 230) och Prchal och Landolt (2012, ss. 136-137) visar att 

fritidsaktiviteter är en viktig del för syskonen, just för att de skall kunna koppla bort 

tankarna på deras sjuka syskon ett tag. En känsla av ensamhet fanns hos syskonen, 

speciellt då syskonen inte hade någon att dela sina tankar och känslor med (Nolbris & 

Hellström 2005, s. 230; Nolbris et al. 2010, ss. 301-302). 

 

 

Att träffa andra i samma situation  

 

Syskonen träffade andra i samma situation på både sjukhus, läger och gruppträffar för 

syskon till cancersjuka barn. (O´Shea et al. 2012, ss. 227-228; Prchal & Landolt 2012, 

ss. 135-136). 

 

Att observera när de andra syskonen öppnade upp sig på gruppmöten uppfattade 

syskonen som en hjälp till att själva vilja vara med och prata, dela erfarenheter och 

känslor. Syskonen uttryckte en lättnad över att få prata om sina känslor, dels för att det 

var en stöttande och empatisk miljö, där alla var uppmuntrande och trevliga och att de 

kunde relatera till de andras levda erfarenheter. Efter varje session blev det lättare för 

syskonen att få en inblick i deras och andras känslor. Syskonen fick stöd och styrka av 

att andra var förstående och de fick en känsla av gemenskap. (Nolbris et al. 2010, s. 

301; Robertson 2010, ss. 261-262). 

 

Syskonen önskade att de hade varit med i en syskonstödgrupp tidigare för att kunna 

prata om känslor, och samtidigt höra vad det andra i gruppen hade för känslor och deras 

historia (Nolbris et al. 2010, s. 301; Nolbris & Hellström 2005, ss. 230-231).  

 

”One thing I regret is that in the beginning, when my brother passed away, I kept 

all my emotions inside. When it really should have been talked about much 

sooner.” (Nolbris et al. 2010, s. 301). 

 

Att träffa andra i samma situation gav syskonen möjlighet att berätta sina tankar i ord 

och kunna förklara hur de kände ur sitt eget perspektiv (Prchal & Landolt 2012, ss. 135-

137; Nolbris et al. 2010, s. 301; Robertson 2010, ss. 261-262). Genom att dela med sig 

ut av sin berättelse, och sina upplevelser växte syskonen och blev starkare.  

 

Syskonen upplevde ett emotionellt stöd genom att delta i stödgrupper, där kunde de 

uttrycka sina känslor på olika sätt. Syskonen fick tala om sina upplevelser runt sitt 

syskon och familjens nya situation genom att dela med sig av sin berättelse och sina 

känslor, tankar och minnen. Med hjälp av emotionellt stöd som kunde vara olika 

verktyg, som till exempel dockor, böcker, målning, färger och bilder gjorde att det blev 

lättare att utrycka sina känslor och att reflektera över tidigare, framtida och nuvarande 

händelser och tankar. Många barn tyckte även att det var roligt att måla, eller att dem 

upplevde det lättare att tala om sitt sjuka syskon om de hade en blid med sig till 

gruppmötet (Nolbris et al 2010, ss. 301-302; O´Shea et al 2012, s. 228).  
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”It was pretty fun to paint with watercolors. I knew what I should paint-when he 

and I played football. We did it when he was healthy or felt well; that memory was 

the strongest.” (Nolbris et al. 2010, s. 302). 

       

Att få tillhöra en grupp där alla hade gemensamma upplevelser var viktigt för syskonen 

oavsett ålder och kön. Syskonen lärde känna varandra och upplevde att de inte var 

ensamma. Syskonen upplevde det hoppfullt att höra om andra som hade gått igenom 

samma sak som dom själva, det gjorde att de kände igen sig och det upplevdes som en 

trygghet. Syskonen kunde relaterade till de andra barnen i gruppen och uppfattade att de 

fick användbara råd, vilket gjorde att syskonen kände att de lättare kunde hantera 

livssituationen (Robertson 2010, s. 262; Nolbris et al. 2010, s. 301-302). 

 

”There are other people who feel like I do and who are in my situation, that was a 

relief.” (Nolbris et al. 2010, s. 301).  

 

En empatisk miljö uttrycktes på lägret, som en plats där alla fått en särskild 

uppmärksamhet. Syskonen rapporterade att det var bra att prata med någon om sina 

känslor och de uppfattade att de uppmuntrades av de andras stödjande handlingar, som 

också gav dem bekräftelse. Syskonen beskrev lägret som en trygg och stödjande miljö 

fri från förlöjligande och där sekretess var en självklarhet (Robertson 2010, ss. 261-

262). Åldrarna på barnen i de olika grupperna som var med på lägren var varierade, 

detta var en fördel då syskonen skulle se olika erfarenheter och reagera på deras 

situation. Ingen av syskonen kände sig tvingade till att prata när det var deras tur, ville 

dem inte säga något var det okej (Nolbris et al. 2010, ss. 301-302; Robertson 2010, ss. 

261-262). 

 

Syskonen i familjer där det sjuka syskonet gått bort upplevde dock inte att de blivit 

erbjudna eller fått något bra stöd eller hjälp. Syskonen utrycker en stark upplevelse av 

ensamhet och uttrycker ett stort behov av att träffa andra syskon under tiden barnet 

vårdades för sin sjukdom och även efter deras död (Nolbris & Hellström 2005, ss. 230-

231).  

 

“To meet others in the same situation and who have experienced the same thing 

could be helpful,” “a network for siblings,” and “special literature about siblings 

thoughts when a child has cancer and dies.” Nolbris & Hellström 2005 s. 230). 

 

 

Behov av information och delaktighet 

 

Att vara stöttande och hjälpa syskonen att bekanta sig med sjukhuset, hjälper enligt 

O´Shea et al. (2012, ss. 225-227) och Prchal och Landolt (2012, s. 136) syskonen att 

öppna upp sig och prata mer. Att sjuksköterskan frågar hur syskonen mår och vilka 

tankar som finns hjälper syskonen att känna sig bättre. Prchal & Landolt (2012, ss. 136-

138) beskriver även att syskonen uppgav att besöken på sjukhusen gjorde att dem fick 

en mer realistisk bild av deras sjuka syskons tillstånd. Viktigt att uppmuntra och tillåta 
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att låta det sjuka barnet och syskonet leka och hitta på saker i den mån det går (O´Shea 

et al. 2012, ss. 225-226).  

 

På sjukhuset klagade enligt Nolbris och Hellström (2005, s. 230) och Nolbris, Enskär 

och Hellström (2007, s. 110) många syskon på bristen av information under 

sjukdomstiden. Syskonen kände inte att personalen såg dem som personer som behövde 

information om det sjuka barnets tillstånd, utan fick den mesta informationen utav 

föräldrarna, vilket ledde till att syskonen inte kände sig delaktiga i vården och inte heller 

betydelsefulla, detta tar även Woodgate (2006, ss. 409-411) upp i sin artikel.  I Prchal 

och Landolt (2012, s. 136) och Björk, Wiebe och Hallström (2009, s. 428) kände 

syskonen sig väl informerade av deras föräldrar, och de erhöll kunskap från både 

föräldrar och syskonstödjare. Syskonen uppskattade att de fick information om det sjuka 

barnets tillstånd. Syskonen har ett behov av att förstå vad som händer med det sjuka 

barnet. Konsekvenserna för syskon som inte blivit tillräckligt informerade var 

missförstånd, många frågor och en stor oro (O´Shea et al. 2012, ss. 227-228; Prchal & 

Landolt 2012, ss. 136-138; Björk, Wiebe & Hallström 2009, s.428).  

 

“Information from doctors and nurses about the disease was lacking.”,“Offered 

support—no.” (Nolbris & Hellström 2005, s. 229). 

  

Det är viktigt att syskonen får vara en del av vårdandet, att syskonen får kunskap kring 

sitt sjuka syskon och att sjuksköterskan hjälper syskonen att bli involverade (O´Shea et 

al. 2012, s. 224; Woodgate 2006, ss. 410-411). Att vara hjälpsam och närvarande var en 

viktig del av processen för syskonen, då dem ofta ville hjälpa till så att deras sjuka 

syskon skulle må bättre, men uttryckte även att det ibland var svårt att veta när, var och 

hur de skulle hjälpa till (Prchal & Landolt 2012, s. 136). Sjuksköterskorna i O´Shea et 

al. (2012, s. 226) uttryckte att det ibland var svårt att hinna med syskonen då det är 

mycket fokus på barnet och föräldrarna. Men att sjuksköterskan då kan förklara vad 

man gör, pratar med dem så att syskonen också känner sig delaktiga. Att bedöma hur 

mycket information och när man skulle ge det var olika från fall till fall, men att det 

berodde på syskonets mognadsgrad, ålder och vad föräldrarna ansågs vara lämpligt. 

Sjuksköterskorna rekommenderade olika webbsidor till föräldrarna som skulle hjälpa 

dem i att stödja sitt friska barn. O´Shea et al. (2012, s. 228) uppgav att sjuksköterskorna 

gav förslag till olika sommarläger för syskon till cancersjuka barn, som har fokus på att 

ge stöd till syskonen. 

 

”I just wished that I could have been more of a part of what Mary was 

experiencing. I felt that I was not really doing anything for her by staying home, 

but I did not have a choice because I would get too behind in school work.” 

(Woodgate 2006, s. 411).    

 

Genom att ge syskonen ett klargörande om deras sjuka syskons tillstånd som var 

anpassad till just dem, gjorde att syskonen fick ett bra informativt stöd. Syskonen 

pratade även med andra syskon som gav dem information, vilket uppskattades av 

syskonen (Robertson 2010, s. 261). Syskon som fått en ökad kunskap om barncancer 

kände minskade oro. Informationen gav syskonen en bättre förmåga att hantera deras 

livssituation (Nolbris et al. 2010, ss. 301-302; Robertson 2010, ss. 261-262; Prchal & 

Landolt 2012, ss.135-138).  
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När sjuksköterskorna uppmärksammade att föräldrarna var mycket med det sjuka barnet 

försökte de själva att ge lite extra uppmärksamhet till syskonen genom att exempelvis ta 

en promenad eller gå till lekterapin. Om de själva inte hade möjlighet till detta så såg de 

istället till att någon annan uppmärksammade de friska syskonen lite extra (O´Shea et 

al. 2012, s. 228). Detta kunde också vara från de syskonstödjare som fanns på sjukhuset 

(Björk, Wiebe & Hallström, s. 428).  

 

”The sibling supporter, she was the first one that I got to know here at the hospital. 

When something happened to her (ill sibling) she (the sibling supporter) came to us 

and told us what had happened. So instead of our mum and dad being with us, she 

was there.”(Björk, Wiebe & Hallström 2009, s. 429). 

 

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion 

 

Litteraturöversikt enligt Friberg (2006) valdes som metod till denna uppsats då den ger 

en tydlig och bra instruktion till hur man bör går tillväga när man skall sammanställa 

redan framforskat material. Artiklarna i sökningen sträcker sig över 13 år, författarna 

hade för avsikt att begränsa materialet som skulle vara med i resultatet till 10 år. Då 

många av de äldre artiklarna innehöll relevant och viktig fakta, togs dessa med till 

diskussionen och bakgrunden. Flera av författarna är återkommande i många studier, 

detta kan komma att visa att det behövs ytterligare ny forskning inom området, men 

även nya författare inom området. Från början valde vi att begränsa oss till att bara ta 

med artiklar som tog upp syskonperspektivet, föräldrarnas och sjuksköterskornas åsikter 

valdes bort. Författarna valde sedan att ändra infallsvinkel lite och tog med artiklar som 

tar upp både föräldrar, syskon och sjuksköterskornas syn på behovet av stöd till 

syskonen.  

 

Då författarna ville belysa syskonens behov av stöd var det naturligt att välja kvalitativa 

artiklar till vårt resultat. Då kvalitativa artiklar syftar till att skapa en förståelse för 

patienten och situationen/problem som har med patienters upplevelser, erfarenheter, 

förväntningar eller behov att göra valdes denna modell (Segesten 2006, s. 87). Då det är 

mycket beskrivande information som tas upp, som tillexempel tankar och upplevelser 

som syskonen beskriver, vilket kan vara svårt att få med om man hade haft med 

kvantitativa artiklar.  

     

Fyra av de valda artiklarna är skrivna av svenska författare, de resterande fyra artiklarna 

kommer från länder med andra hälsosjukvårdssystem men ungefär samma 

levnadsstandard som Sverige och därför även är generaliserbart i den Svenska vården. 

Två kommer från USA, en från Kanada och slutligen en artikel från Schweiz. 

 

Tre av de svenska artiklarna är skrivna med samma huvudförfattare, vilket kan leda till 

att svaren är snarlika. Hade det funnits flera svenska författare hade det varit optimalt 

för en bredare forskning. Författarna valde ändå att ta med dessa tre då det är viktiga 
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och relevanta artiklar som är skrivna ur tre olika vinklar, en då man förlorat ett syskon, 

en belyste vikten av terapeutiska gruppträffar och en belyser syskonens upplevelser då 

ett barn behandlas för cancer. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Sjusköterskans roll att stödja föräldrarna till att stödja sina barn 

 

Resultaten belyser vikten av att syskonen skall få information, dels för att syskonen 

skall förstå situationen, förstå varför deras liv har blivit avbrutet, för att syskonen ska 

känna sig engagerade i vården och för att de skall känna sig betydelsefulla och som en 

del av familjen (Bell, Watson & Wright 2011, s. 83; Sloper 2000). Syskon som fått bra 

med information känner mindre oro och ångest, de känner sig som en i familjen och 

delaktig i vården kring sitt sjuka syskon (Edwinson-Månsson & Enskär 2008, s. 36; 

Sloper 2000). I en studie från Ballard (2004, ss. 396-397) anser ett stort antal föräldrar 

att det är onödigt att oroa syskonen med detaljerad information om diagnos och 

behandling.  

 

Resultaten visar på att den information som ges ofta är bristfälligt och att den 

informationen syskonen får ofta ges av föräldrarna. Då föräldrarna väljer att undanhålla 

en del information för syskonen kan detta vara anledningen till att informationen ofta är 

bristfällig. Detta trots att annan litteratur skriver att information skall delges till barnet. 

Det är av stor vikt att sjuksköterskorna informerar syskonen och ser till att dem får 

informationen, och att man inte alltid litar på att föräldrarna delger all information till 

syskonen. Det är viktigt att sjuksköterskor ansvarar för en bra dialog mellan föräldrar 

och syskon. Föräldrarna väljer ofta att inte informera syskonen om det sjuka barnets 

situation då dem tror att de skyddar syskonen. Därför bör sjuksköterskan delge 

informationen om de positiva fördelarna med att informera syskonen om det sjuka 

barnet, så att föräldrarna förstår varför de skall delge all information. Sjuksköterskan 

skall stötta föräldrarna och informera om det sjuka barnets diagnos och behandling, och 

även instruera föräldrarna hur de skall ta hand om syskonen som är hemma, så att 

föräldrarna kan föra vidare informationen, minska missförstånd och försöka skapa en 

vardag med rutiner och normalitet till syskonen (Björk, Wiebe & Hallström 2005; 

Woodgate & Degner 2002). 

 

Att anpassa information är särskilt viktigt när det skall ges till ett barn, enligt ICN:s 

etiska kod ingår det i uppdraget som sjuksköterska att se till att den som tar emot 

information har förstått den, men även att den ges på rätt sätt (SSF 2007), även som 

barnkonventionen (WHO 1989) skriver att informationen skall vara tydlig och klar.   
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Syskonen behöver vara delaktiga i hemmet och på sjukhuset 

 

Resultatet visar att syskonen drömmer om att få tillbaka en vardag med middagar med 

familjen runt bordet, fotbollsträningar, läxläsning och allt annat. Trots att många av 

syskonen förstår att föräldrarna måste spendera mycket tid på sjukhuset upplevdes det 

ofta en avundsjuka mot det sjuka syskonet (Nolbris 2009). Att ibland behöva vara själv 

hemma då kanske båda föräldrarna behövde vara på sjukhuset tas upp i flera av artiklar, 

som en negativ sak. Att behöva kliva in i en vuxen roll som barn upplevs både bra och 

dåligt, att utveckas och att lära sig att ta ansvar för hemmet gjorde att syskonen 

utvecklades samtidigt som syskonen många gånger upplevde det ensamt och jobbig att 

hjälpa till hemma (Sloper 2000). Många av syskonen kände att de ville hjälpa till 

hemma för att underlätta för sina föräldrar. Det är en balansgång för föräldrarna att väga 

mellan hur mycket ansvar som kan ges till de äldre syskonen och hur mycket kan de 

vara hemma själva. De äldre syskonen förstår kanske situationen i hemmet och hjälper 

till för att underlätta för sina föräldrar. Syskonen säger ofta att det är okej, fast de 

egentligen inte vill, men de gör det för föräldrarnas skull. Många gånger blir föräldrarna 

glada då det underlättar att syskonet hjälper till hemma. Föräldrarna tänker inte tänker 

på att syskonen också är trötta och mår dåligt. 

 

Stöd från omgivningen påverkar bland annat syskonens känslor, tankar och beteenden 

positivt, det stärker känslan av meningsfullhet och sammanhang och gör oss bättre på 

att hantera stress. Stöd kan erhållas från många i omgivningen, exempel: 

syskonstödjare, sjuksköterskor, vänner, bekanta, familjen, arbetskompisar, en förening 

eller organisation. Det finns olika sorter av socialt stöd och det sociala stödet är oerhört 

viktigt. Emotionellt stöd handlar om uppmuntran, beröm, tillit, omvårdnad och 

solidaritet. Instrumentellt stöd kan vara råd, fakta, påminnelser och hjälp med material 

(Faskuger 2008, s. 126). Redan i början på -90 talet skrev Antonovsky om vikten av 

känslan av sammanhang vilket fås genom ett bra socialt stöd. Vikten av att känna 

samhörighet i detta fall är för att syskonen lättare ska kunna hantera och förstå den nya 

situationen och känna sig delaktiga (Antonovsky 2005, ss. 43-46). 

 

Att få ett cancer besked är något som ingen människa vill uppleva, ovissheten om 

utgången är smärtsam för alla berörda parter och ändrar hela familjers livsvärld. 

Syskonen har en unik relation med varandra (Nolbris 2009) vilket gör att syskonen 

drabbas väldigt hårt av den nya situationen, alla reagerar på sitt sätt då människan är en 

unik varelse. Åldern spelar en stor roll då man reagerar på olika sätt i olika åldrar 

(Edwinsson-Månsson & Enskär 2008 s. 32).  

 

 

Syskonstödjarens roll 

 

I resultatet hittar författarna inget om att det erbjuds stöd till syskonen efter vårdtiden 

trots att efterfrågan finns. Vid författarnas möte med Syskonstödjaren på DSBUS 

berättade han att syskonen ofta kontaktade honom efter vårtiden och behövde stöd för 

att de fortfarande mådde dåligt. Författarna tänker att det kan finnas ett behov av att 

syskonen får uppföljning med exempelvis stödgrupper för att träffa andra, för att 

bearbeta upplevelsen. Syskonstödjaren berättar även att på DSBUS i Göteborg 
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presenterar sig alltid syskonstödjaren för familjen, men han uppger att hans upplevelser 

är att alla föräldrar inte inser att familjen är i behov av stöd, utan de tycker att de har en 

fin kontakt med sina barn. Då kan det vara svårt som syskonstödjare att nå fram till 

syskonen (Barncancerfonden 2013b). I en studie gjord av Ballard (2004) framkommer 

det att det emotionellt stöd sällan erbjuds på sjukhusen. Trots detta är vi medvetna om 

att det emotionella stödet är viktigt del i vårdandet kring syskonen. 

 

Syskonstödjarna på sjukhusen har en central roll då sjuksköterskorna många gånger har 

stort fokus på föräldrarna och det sjuka barnet. Det är inte lätt att få med syskonen i 

omvårdnaden på ett bra sätt även om sjuksköterskorna vet att detta är en viktig del 

(Barncancerfonden 2013b). Syskonstödjaren på DSBUS delade med sig av information 

om deras arbetsätt och vikten av att dem finns för syskonets skull. Syskonstödjarna 

finns idag endast tillgängliga på sex olika sjukhus runt om i Sverige. Barncancerfonden 

har även ungdomsläger och stödgrupper för syskon till cancersjuka barn 

(Barncancerfonden 2013).  

 

Syskonen behöver ofta stöd under sjukdomstiden, detta är något som framkommer i alla 

artiklarna, oavsett ålder på artikeln är resultatet detsamma. I vissa fall kan det vara 

lämpligt med professionellt stöd och hjälp till syskonen från kurator, psykolog eller från 

barnpsykiatrin (Enskär 1999, s. 208). 

 

 

Syskonet får stöd genom att träffa andra i samma situation 

 

Att få träffa andra syskon som upplevt samma sak är en viktig del i syskonets 

bearbetning av situationen de befinner sig i. Forskning visar att syskon som ingått i en 

stödgrupp där de får träffa andra i samma situation upplevde det som mycket positivt 

(Robertson 2010; Hancock 2011; Packman, Greenhalgh, Chesterman, Shaffer, Fine, 

VanZutphen, Golan & Amylon 2005). Att träffa och prata med andra syskon som 

upplevt samma sak som en själv, hjälper syskonet att förstå den nya situationen och de 

kan då känna en större känsla av samanhang vilket leder till att syskonet mår bättre 

(Antonovsky 2005, s. 42). Barncancerfonden erbjuder stödgrupper för barn och 

ungdomar som har ett syskon (eller förälder) med en livshotande sjukdom. Gruppen 

bidrar också till att stärka barnens självförtroende och avlasta skuldkänslor 

(Barncancerfonden 2013a). 

 

Personal inom hälso- och sjukvården möter ofta barn och anhöriga. Omvårdnaden och 

bemötande måste anpassas till syskonens individuella behov genom att de får fortsätta 

sitt normala liv, bli delaktigt i sjukdomsförloppet och vården för att få stöd (Enskär & 

Golsäter 2009, ss. 140-142). En annan viktig aspekt som kom fram var att stödet som 

förmedlades präglades av ömsesidighet (Bell, Watson & Wright 2011, s.83). Viktig i 

detta är att se syskonen och att kunna stödja de efter bästa förmåga. Sjuksköterskan 

måste alltid vara uppmärksam på tecken på psykosociala problem från syskonen, det är 

viktigt att sjuksköterskor erbjuder rätt typ av stöd till syskonen som till exempel läger 

eller någon form av stödgrupp (Hancock 2011; Murray 2002, s. 332). Gemensamt för 

alla artiklar som lästes är att syskonen mår bra av att vara på läger, och författarna 

finner inga resultat som säger motsatsen. 
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SLUTSATSER 

Det viktigaste stödet för syskonen till cancersjuka barn är familjen, vardagen och vänner 

runtom. Att syskonen får information om sitt sjuka syskon gör att syskonen känner en 

trygghet i den nya situationen, detta gör det även är lättare för syskonen att delta i 

omvårdnaden kring sitt sjuka syskon, vilket minskar lidandet och ökar välbefinnandet. 

Att träffa andra i samma situation är ett viktigt stöd för syskonen som minskar deras 

känsla av ensamhet och ökar känslor av gemenskap. Syskonstödet är en viktig del i det 

sociala stödet, en person som kan dela med sig av sitt sällskap vilket syskonen många 

gånger saknar då ensamhet är en vanlig upplevelse. 

 

Resultatet visar även att det lika viktig att det ges stöd och råd till föräldrarna som till 

barnen, då föräldrarna måste förstå vikten av att ge fullständig information till 

syskonen. 

 

Det är viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar de syskonens behov och tillgodoser 

dessa för att syskonen skall kunna uppfatta stöd. Många gånger krävs det ett 

engagemang från flera personer och yrkerskategorier för att uppnå maximalt stöd runt 

syskonen. 

 

Som sjuksköterska kan vi hjälpa hela familjen med att planera för en normal vardag på 

sjukhuset, och stödja föräldrarna och det friska syskonens kontakt så att den inte går 

förlorad under vårdtiden.  

 

 

Kliniska implikationer 

 Sjuksköterskan måste uppmärksamma syskonen som anhöriga. 

 Syskonstödjare behövs i vården. 

 Möjliggör för stödgrupper.  

 Sjukvårdspersonal skall erbjuda stöd till syskonen även efter avslutad 

behandling av sitt sjuka syskon. 

 Fortsatt forskning från syskonens perspektiv. 
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Björk, M., Wiebe, 

T., & Hallström, I. 

 

2009 

 

An everyday 

struggle-Swedish 

families´ lived 

experiences during 

a child´s cancer 

treatment. 

 

International 

pediatric nursing. 

 

Sverige 

Vårdvetens
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syskonpers
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Syftet var att 

belysa familjens 

upplevda 

erfarenheter 

under loppet av 

ett barns 

cancerbehandlin

g. 

Kvalitativ studie med 

induktiv och 

longitudinell design 

med intervjuer vid tre 

olika tillfällen. 
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var hermeneutisk och 

fermenologisk. 

Resultatet 

redovisar ett 

huvudtema: fokus 

på det sjuka barnet-

en vardaglig kamp. 

Deras upplevda 

erfarenheter 

presenteras i sex 

olika kategorier: 

Feeling drained, 

disrupting family 

life, feeling locked 

up and isolated, 

retaining normality, 
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and changing 

perspectives. 

Nolbris, M., 

Enskär, K., & 

Hellström, A-L. 

 

2007 

 

Experience of 

sibling of children 

treated for cancer. 

 

European journal of 

oncology nursing. 

 

Sverige 

 Syftet med 

studien var att få 

en förståelse av 

ett liv i vardagen 

som syskon till 

ett cancersjukt 

barn som fått en 

behandling. 

Kvalitativ metod med 

fenomenologisk och 

hermeneutisk 

inriktning på 

intervjuerna. Som 

transkriberades och 

lästes flera gånger av 

författarna. Det var 10 

stycken friska syskon 

som deltog, sex 

flickor och fyra pojkar 

i åldrarna 10-36 år. 

Data samlades in 

mellan januari- 

oktober 2004. Alla 

intervjuer skedde i 

hemmen och varade i 

ca 30-50 minuter. 

Data analyserades och 

utfördes i tre steg 

enligt en 

fenomenologisk-

hermeneutisk 

undersöknings metod. 
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huvudteman. 1 vara 

i en nära relation 2 

att leva i den nya 

vardagen. 3 

Upplevelsen av att 

vara orolig.  

Relation & 

kommunikation 

mellan syskonen är 

viktig. I kris 

situationer blir 

syskonens band 

starkare. Dom 

upplevde att de 

saknade sina 

syskon under 

sjukdomstiden. 

Syskonen upplevde 

att dom konstant va 

oroliga över 

syskonets situation. 
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Hellström, A-L. 

 

2005 
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issues when a 

brother or sister 

dies of cancer. 

 

Journal of pediatric 

oncology nursing. 
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syskonperspe
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med 

studien 
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och 

problem 
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förlorat 

ett 

syskon i 
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En kvalitativ metod. 

Inspirerad av 

fenomenologisk & 

livsvärlds teori.  Frågor 
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studien. Alla intervjuer 

spelade in och 

transkriberades. Åldern på 

deltagarna va 10-30 år 

medelåldern 21.5. Totalt 

10 stycken deltagare. Alla 

som deltog hade haft ett 

syskon som gått bort i 

cancer för 1.5-6 år. 

Innehålls 

analysen gjordes 

stegvis för att 

beskriva behov 

och problem 

som följer när ett 

syskon dör. 

Resultatet 
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•Dissatisfaction 

with information 

and support. 
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•Reactions 

(anxiety, Anger 

and jealousy) 
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•Mourning(sörja
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Nolbris, M., 

Olofsson, L., 

Abrahamsson, J., 

Hellström, A-L., 

Enskär, K. 
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The experience of 

therapeutic support 

groups by siblings 

of children with 

cancer 

 

Pediatric Nursing. 
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 Syftet 

med 

studien 

är att 

beskriva 

syskonen

s 

upplevel

sen av att 

ingå i en 

i en 

terapeuti

sk 

stödgrup

p när 

familjen 

har eller 

har haft 

ett barn 

med 

cancer. 

Kvalitativ metod med 

individuella intervjuer. 11 

familjer deltog, 

sammanlagt 15 syskon. 5 

pojkar och 10 flickor. 
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på mellan januari 2006 till 

april 2007. Grupperna 

träffades 3 gånger varje 

gång varade 1,5 timme. 

Alla träffar spelades in. 

Efter avlutade gruppträffs 

intervjuades man enskilt 

efter 2 veckor, under 15-30 

minuter.  Texten 
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syskonen till 

barn med 
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deskriptiv design 

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer. Data 

samlades tills 

mättnaden var 

nådd. 

Deltagarna va 13 

st 

barnsjukskötersko

r. 7 av deltagarna 

deltog gjorde 

individuella 

intervjuer och 6 st 

ingick i en focus 

grupp. 

Intervjuerna 

spelades in och 

data 

transkriberades 

sen. Båda 

grupperna svarade 

på samma frågor. 

presenteras i 4 

huvudteman och 

6 st underteman 

Needs of siblings 

identifyed by 

nurses: 

Getting attention, 

Wanting to 

know,Wanting to 

help, Wanting a 

normal routine 

Subteman: Not 

being informed. 

Havin fears. 

Feeling fault. 

Finding a role for 

the siblings. 

Keeping the 

sibling out. 

Concerns about 

fallout 

Prchal, A. & 

Landolt, M-A. 

 

2012 

 

How Siblings of 

Pediatric Cancer 

Patients Experience 

the First Time After 

Diagnosis. 

 

Cancer Nursing 

 

Schweiz 

 

 

Vårdvetenskapl

igt 

syskonperspekti

v.  

Syftet med 

denna 

kvalitativa 

studie var att 

beskriva 

upplevelserna av 

ett syskon till ett 

cancersjukt barn 

I olika områden 

I livet första 

tiden efter 

cancerbeskedet 

Kvalitativ studie 

med semi-

strukturerade 

intervjuer. 

7 syskon i 

åldern11-18 år 

deltog. Analysen 

gjorde med hjälp 

av ett 

dataprogram, 

ATLAS. 

Intervjuerna 

transkriberades, 

och författarna 

tog ut olika teman 

som sedan 

redovisas i 

resultatet. 

Resultatet 

redovisas i de 

fem olika 

områdena som 

berördes i 

intervjuerna: på 

sjukhuset, skolan, 

kamrater, 

familjelivet och 

det sjuka barnet. 
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Robertson, S-G. 

 

2010 

 

Camp Processes or 

Mechanisms that 

bring about Reports 

of social support. 

 

Therapeutic 

Recreation Journal. 

 

Texas, USA 

Vårdvetenskapl

igt 

syskonperspekt

iv.  

Syftet var att 

bestämma hur 

syskon till 

cancersjuka 

barn som vart 

på läger 

uppfattat 

social stöd 

och få en 

förståelse för 

vilka 

processer som 

inträffade på 

lägret ledde 

till att de 

uppfattade 

känslor av 

socialt stöd. 

Kvalitativ studie med 

semi-strukturerade 

intervjuer som 8syskon 

deltog i. Och alla 25 

syskon gjordes det 

observationer på. 

Författaren använde sig 

utav en intervjuguide för 

kvalitativt ändamål. 

Författaren genomförde 

en kvalitativ analys av 

intervjun och avskrifter 

observation genom 

användning av en 

fenomenologisk ansats. 

Redovisas i 5 

olika teman 

beträffande 

vilka typer 

utav stöd som 

identifierats: 

Emotionellt 

stöd, informellt 

stöd, 

instrumentellt 

stöd, 

uppskattande 

stöd och social 

jämförelse. 

Woodgate, L-R. 

 

2006 

 

Siblings´ Experiences 

with childhood 

cancer- A different 

way of being in the 

family.  

 

Cancer Nursing 

 

Kanada 

 

Vårdvetenskapl

igt med 

syskonperspekt

iv. Beskriver 

syskon och 

familjerelatione

r. 

Denna studie 

syftar till att 

tolka och 

förstå 

syskonens 

perspektiv på 

barncancer. 

 

 

Del av större kvalitativ 

studie, som bara tar ut 

syskonens perspektiv. 

En longitudinell 

kvalitativ studie med 

individuella intervjuer, 

fokusgruppsintervjuer 

och deltagande 

observation. 30 syskon 

deltog. 

Inklusionskriterier: 

Syskonen skulle prata 

engelska och vara 5 år 

eller äldre. Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades sedan med 

konstant jämförande 

metod. 

Redovisas i tre 

huvudkategori

er: Åta sig att 

hålla sin familj 

tillsammans, 

vara 

närvarande och 

sorg. 

 


