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Sammanfattning    

Att vara syskon till ett cancersjukt barn kan innebära känslan av att vara åsidosatt. Även 

en stark oro för sin sjuka syster eller bror kan vara påtaglig. Bakgrunden belyser 

områden som är knutna till ämnet. Här tas det även upp hur det är att vara förälder till 

ett barn med cancer samt hur de tycker det påverkar det friska syskonet. Ett problem kan 

vara att det inte finns tydliga riktlinjer för hur hälso- och sjukvården ska stötta 

syskonen. Syftet med uppsatsen är att beskriva barns och ungdomars upplevelse av att 

ha ett syskon som drabbats av cancer. Resultatet baseras på en studie av sex artiklar med 

kvalitativ ansats. Resultatet av det analyserade materialet visar fyra kategorier: starka 

känslor, familjen förändras, behov av stöd och information samt mognad och 

självständighet. Både positiva och negativa erfarenheter av en brors eller systers 

sjukdomstid beskrivs. Känslor som skuld, oro, avundsjuka och ilska samt en upplevelse 

av ensamhet är något som är ständigt återkommande upplevelser hos syskonen. Det är 

betydelsefullt att hälso- och sjukvårdspersonal uppmärksammar det friska syskonet och 

ser till att det får information om sjukdom och behandling av sitt sjuka syskon eftersom 

brist på information kan ge en känsla av att inte få vara delaktig. Det är också 

betydelsefullt att stötta föräldrarna i att förstå vikten av att låta syskon vara involverade 

i vad som händer med deras sjuka syskon då ovissheten är mer skrämmande än 

verkligheten även fast den kan vara hemsk. Att träffa andra i liknande situation har visat 

sig vara uppskattat. 

  

 

Nyckelord: syskon, barncancer, upplevelser, starka känslor, familjen, information, 

mognad, kvalitativ. 
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INLEDNING 

Vi har valt att fördjupa oss i barns och ungdomars upplevelser av att ha ett syskon med 

cancer. Studier som har gjorts tidigare med ett syskonperspektiv behandlar ofta just 

erfarenheter av barncancer vilket gjorde att vi valt att fokusera på syskon till 

cancersjuka barn. Också efter att vi själva arbetat med barn med funktionsnedsättning 

väcktes tankar om hur deras syskon egentligen mår.  

  

Under vår utbildning har närståendeperspektivet framhållits som mycket viktig. Vi har 

ställt oss frågan om närstående i praktiken verkligen får det stöd som de behöver för att 

hantera situationen. Efter att ha läst och fördjupat oss i ämnet har vi förstått att de 

närstående barnen ofta glöms bort, särkilt när det gäller att få adekvat information från 

läkare och sjuksköterskor eftersom informationen vanligtvis riktas till föräldrarna.  

  

Föräldrar vill ofta skydda sina barn mot det som kan verka skrämmande, till exempel att 

se sitt sjuka syskon på sjukhus med allt vad det innebär. Det kan leda till att barnen 

ställs utanför det som har med den sjuka systern eller brodern att göra. Barnen har 

antagligen många frågor som kan väcka oro. För att undvika att barn känner så här tror 

vi att det behövs professionell hjälp för både barn och vuxna. 

 

   

BAKGRUND 

Cancer 

 

I Sverige drabbas cirka 300 barn av cancer varje år. Tack vare god behandling och 

framgångsrik forskning överlever tre av fyra barn. I Sverige är den näst vanligaste 

dödsorsaken både hos barn och vuxna cancer (Björk, 2010). 

  

Cancer är en samlingsbetäckning på elakartad (malign) celltillväxt. Utan behandling 

leder det till döden. Cancer kan utvecklas i alla organ och vävnader (Simonsen, 

Aarbakke & Hasselström, 2004).  

  

En normal kroppscell har flera olika funktioner. Det är cellens arvsmassa som 

bestämmer vad cellen ska ha för funktion exempelvis om den ska producera hormon 

eller utvecklas till nervcell med mera. Inne i cellen finns arvsmassan som är uppbyggd 

av DNA-moleyler vilken kan liknas vid en streckkod. Om streckkoden skulle vara 

felaktig blir informationen fel. Det kan då leda till ohämmad celldelning som ger 

upphov till en tumör. I många fall vet man inte varför det blir fel på streckkoden. Om 

kroppen blir utsatt för radioaktiv strålning eller om man blir utsatt för giftiga ämnen 

som exempelvis cigarettrök, vet man att detta kan slå sönder delar av informationen 

(Björk, 2010). 

  

De vanligaste cancertyperna hos barn är olika leukemier och hjärntumörer. Vanligast 

efter dem är neuroblastom (nervvävnadstumörer). Det finns tre olika 

behandlingsalternativ mot cancer; cytostatikabehandling, strålbehandling och operation. 

I vissa fall används ett alternativ, i andra fall kombineras behandlingsalternativen på 
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olika sätt. Beroende av var tumören är placerad och dess storlek bestäms vilken 

behandling som är lämpligast (Björk, 2010). 

 

Att vara förälder till ett cancersjukt barn  

 

Att vara förälder till ett barn som drabbats av cancer innebär att ens roll som förälder 

förändras. Förutom dagliga rutiner måste föräldrarna nu också lära sig vårdande och 

medicintekniska rutiner.  

  

Med ett cancerbesked förändras tankarna på livet, anhöriga får andra prioriteringar. 

Föräldrarna i Björk, Wiebe och Hallströms (2005) studie berättar att familjen blev ännu 

viktigare än innan och yrkeslivet fick en underordnad roll. Det är svårt att bevara 

vardagsrutinerna eftersom det inte går att planera dagarna som förut, med risk för att 

behöva lämna arbete eller aktiviteter för att åka till sjukhus pågrund av plötsligt 

insjuknande.  

  

Familj och framförallt föräldrarna blir beroende av sjukvårdspersonalen. De flesta 

kände sig väl mottagna men samtidigt befann de sig i en beroendeställning. De ville inte 

störa, klaga eller fråga för mycket. De upplevde också att deras referensramar vad gäller 

till exempel tid inte var desamma som personalens. För familjen var ”snart” ungefär 

femton minuter, medan för personalen kunde det betyda nästa dag. Detta gjorde att de 

kände maktlöshet (Björk et al. 2005).  

  

Efter att ha fått besked om att ett barn drabbas av cancer är det många föräldrar som 

upplever stark känslan av stress, brådska och misstro. Vissa föräldrar beskriver det som 

att de är chockade över allt som hänt. Ett vanligt förekommande drag hos föräldrar är att 

de vill vara med i beslut om behandling. Det är viktigt att deras relation med läkaren är 

god för att de skall känna sig trygga. En känsla av att jobba tillsammans mot ett 

gemensamt mål (Pyke-Grimm, Stewart, Kelly & Degner, 2006). 

  

”… we´re sort of partners trying to work together and get her better.” (Pyke-

Grimm et al. 2006, s. 356). 

  

Gemensamt för flera föräldrar är att de vill tillsammans med barnets läkare reflektera 

över behandling och vård. Trots att de vill vara delaktiga lämnar de dock sista beslutet 

och ansvaret till läkaren (Pyke-Grimm, et al., 2006). 

 

 

Föräldrarnas upplevelse av det friska syskonet 

 

Många av föräldrarna till barn med cancer känner sig otillräckliga gentemot syskonen, 

de har ingen energi till annat än det sjuka barnet. De är medvetna om att syskonen 

reagerar på att familjestruktur och rutiner förändras. Planerade aktiviteter måste ibland 

ställas in pågrund av att något händer det sjuka barnet. Syskonet kan behöva lämnas till 

andra släktingar eller vänner. Detta för med sig skuldkänslor. Föräldrarna är oroliga för 

att syskonen ska förlora sin barndom, då de tvingas växa upp snabbt och ta mer ansvar 
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under tiden syskonet är sjukt (Sidhu, et al., 2005).  När ett barn drabbas av cancer för 

det med sig ett livslidande för hela familjen. Livslidande är något som påverkar hela 

människas liv och hållning till oss själva och verkligheten vi lever i. Stunder i livet när 

något svårt händer oss är livslidandet mer påtagligt (Wiklund, 2003).  

  

Föräldrarna uppfattar det som att det friska barnet lider på grund av att de får mindre 

uppmärksamhet, blir åsidosatt och känner sig mindre älskat än sitt sjuka syskon. De ser 

också positiva förändringar hos syskonen som att de blir mer omtänksamma och 

omvårdande och de upplever även att de mognar och blir mer osjälviska (Williams, 

Ridder, Setter, Liebergen, Curry, et al., 2009).  

 

Syskonrelationen 

 

Relationen till våra syskon kan vara den längsta relationen vi har inom familjen. 

Relationen till ett syskon kan se väldigt olika ut, det kan finnas en stark syskonkärlek 

men det kan också hända att den är fylld av mörka känslor som rivalitet och svartsjuka. 

När det lilla barnet skall bli självständig från mamman kan ett äldre syskon spela en 

viktig roll (Wikander, 2009). Syskonrelationen har alltså betydelse för utvecklingen av 

vår sociala förmåga. När ett nytt barn kommer in i familjen förändras ofta relationen till 

föräldrarna för det äldre syskonet. Det äldre syskonet kan uppleva att han/ hon får 

mindre positiv uppmärksamhet (Dellve, 2009).   

 

 

Om ett syskon drabbas av svår sjukdom 

 

Det är mycket som påverkar relationen till ett syskon. Ålder, kön, ordnig i syskonskara, 

hur föräldrarna mår och relationen mellan dem är några av de faktorer som spelar in. 

Det har också visat sig att det är viktigt att varje barn i familjen får egen tid med sina 

föräldrar och att det finns ett socialt nätverk runt familjen med mor- och farföräldrar, 

släktingar och vänner. När en familj får beskedet att ett av barnen drabbats av sjukdom 

förändras familj- och syskonrelation och det lilla barnet blir extra utsatt och sårbart. Det 

handlar om att familjen befinner sig i en situation av oro och kris. För barnet finns en 

osäkerhet om han/hon får prata om sitt syskons sjukdom. Om man undanhåller 

information för barnet finns det risk att de skapar sina egna förklaringar om vad som 

hänt syskonet, som kan vara värre än verkligheten (Renlund, 2009). Genom dessa 

förändringar påverkas syskonens livsvärld. Allt som händer i ens liv, ens egen och 

andras påverkan formar människans livsvärld. Livsvärlden är unik för varje människa 

(Wiklund, 2003). 

  

I vårdvetenskapen ses inte människan som ett passivt objekt utan som ett aktivt, kreativt 

och skapande subjekt. Det är personens levda erfarenhet som formar ens livsvärld, 

därför är det viktigt att försöka förstå varför en person reagerar och agerar på ett visst 

sätt i en situation (Wiklund, 2003).  
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Att ha ett syskon som är svårt sjukt verkar ha både positiva och negativa effekter för det 

friska barnet. Psykologiska problem som depressioner, ängslan, social isolering, 

konflikter och svårigheter förekommer. Å andra sidan har det i vissa fall visat sig att 

dessa barn tvärtom är mer socialt inriktade, mer beskyddande, har mer empati och 

mognad och är mindre självcentrerade än andra barn i samma ålder. Hur föräldrarna mår 

och vilken stress de befinner sig i påverkar barnens välbefinnande. Positiv stämning i 

familjen bidrar till en god familjesammanhållning och detta påverkar i sin tur syskonens 

välbefinnande, beteende och upplevelse av stöd och självkänsla. Dålig 

familjesammanhållning och konflikter inom familjen kan också bidra till att 

syskonrelationen blir sämre. Om relationen mellan barn och förälder däremot är god kan 

detta fungera skyddande mot negativa konsekvenser (Dellve, 2009).  

  

Att få god information om sjukdom och behandling är viktigt för att kunna hantera 

situationen. Om syskonet inte får information finns stor risk att rädslan och oron 

förstärks, eftersom de då själva fantiserar ihop vad som kommer att ske med den sjuka 

brodern eller systern. Att få information gör också att syskonet känner sig delaktig och 

blir sedd. I Nolbris (2010) faktafolder från Drottning Silvias barnsjukhus tas det upp 

vad personal bör tänka på när de arbetar med syskon till allvarligt sjuka barn.  Här 

framhävs vikten av att syskonen får bra information.   

  

”Ge tid till syskonen. Ett sätt är att föräldrar delar tiden mellan sig och är på 

sjukhuset eller med syskonet. Involvera exempelvis far- eller morföräldrar. 

Syskonen behöver även få egen tid av andra närstående och personalen på 

sjukhuset.” (Nolbris, 2010, s. 2) 

  

”Låt syskonet besöka sjukhuset och håll syskonet informerat om behandlingen 

samt om broderns eller systerns sjukdomstillstånd förändras. Förklara efter ålder 

och mognad, upprepa och låt syskon berätta det de fått information om.” (Nolbris, 

2010, s. 2) 

 

När det gäller att skapa bra relation till barn är det viktigt att ha kunskap om hur barn 

skiljer sig mot vuxna i sitt sätt att tänka och kommunicera. Detta är särskilt viktigt när 

information skall ges till ett barn. Värt att tänka på är också att barn i samma ålder kan 

skilja sig åt i hur de tar till sig information. För att förstå ett barns individuella behov 

ger barnet själv och dess föräldrar bra information, viktigt är också kliniska 

observationer och barnets individuella utveckling (Månsson & Enskär, 2008).   

  
 

I Sidhu, Passmore och Bakers (2005) studie där föräldrar till cancersjuka barn får ge sin 

syn på hur syskonen har haft det under sin bror eller systers sjukdomstid, menar 

samtliga föräldrar att en öppen kommunikation är oerhört viktig. Att undanhålla 

information för att skydda barnet leder oftast till mer svårigheter för syskonet. En av 

föräldrarna i studien sa så här:  

  

” . . but my main problem was that if he did die, she would have to deal with it, 

and if I had said to her no . . . that everything is going to be alright, then she could 

turn around and say . . . you lied to me. She wouldn‟t trust you.” (Sidhu et al., 

2005, s. 283). 
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I de studier som gjorts med syskon som närstående till sjuka barn har det också visat sig 

att de allra flesta känner att de inte fått tillräckligt med information och att de på grund 

av detta känt sig marginaliserade, förvirrade och började fantisera ihop hur det stod till 

(Nolbris & Hellström, 2005; von Essen & Enskär, 2003; Renlund, 2009; Wilkins & 

Woodgate, 2005).  
 

Sorg 

 

Sorgen är vår är en naturlig reaktion på förlust. Det kan handla om att någon dör men 

också om att vi förlorat något. Livet förändras hastigt, som när någon i ens familj 

drabbas av sjukdom. Sorgearbete är energikrävande och andra värden i livet får mindre 

plats, så som yrkesarbete och umgänge. Att låta sig sörja och vara ledsen är viktigt för 

att kunna gå vidare (Cullberg, 2003). Wiklund (2003) beskriver sorgen och lidandet 

som en kamp. Sorgen är relaterat till något som varit eller som är på väg att gå förlorat.  

  

Sjukdom är förbunden med sorg, även för de närstående. Med maktlöshet och oro 

kommer sorg. För familjen till någon som drabbas av svår sjukdom finns sorg både för 

det som sjukdomen drar med sig här och nu, och för saker som kan blir omöjliga i 

framtiden (Almås, 2006).  

  

Att befinna sig i sorg kan ta sig uttryck på flera olika sätt. Tårar och gråt är lätta och 

naturliga att förstå som just tecken på sorg. Andra tecken kan vara ångest, 

hjärtklappning, tyngdkänsla, stor trötthet och rastlöshet. Vissa har svårt att klara sig 

själva.  Att sörja som man eller kvinna, gammal eller ung har också visat sig vara olika 

(Söderström, 2008). Sorgereaktioner är olika från barn till barn, ibland kan starka 

känsloyttringar helt utebli medan andra reagerar med protest, gråt och ilska. Efter en 

förlust för barnet kan det innebära att hon/han är i behov av närhet och kärlek. 

Föräldrarna kan uppleva att barnet blir mer klängigt och inte vill bli lämnat ensam. 

Detta kan vara uttryck för ängslan och oro. Ibland tror barn att det är deras tankar och 

handlingar som orsakat det inträffade, liknande skuld kan även läggas på föräldrarna. 

Ett sätt att uppmärksamma barns skuldkänslor kan vara att observera lek och teckningar. 

Om det är på så vis är det viktigt att prata varsamt med dem om dess tankar och känslor. 

Det är inte heller ovanligt att barn får häftiga vredesutbrott. Dessa kan vara riktade mot 

en speciell sak eller en person.  Barnen kan även vara självdestruktiva (Dyregrov & 

Hordvik, 1995).  

 

Ilska, skuld och vrede är känsloyttringar som är vanligt förekommande vid sorg. Vid 

sjukdom kommer många funderingar som innefattar skuld som: Kunde jag gjort något 

annorlunda? Denna skuldkänsla kan vara obetydlig och oriktig för andra men i allra 

högsta grad verklig för den som känner den. Ilskan i sorgen kan riktas mot både 

närstående och vårdpersonal (Söderström, 2008).  
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Forskningsläge 

 

Forskning om barns upplevelser av att ha ett sjukt syskon har pågått under lång tid. 

Efter att ha studerat metasyntesstudier har källor redan från sjuttiotalet observerats i 

referenslistorna i bland annat Murrays (2002) studie och Wilkins och Woodgates (2005) 

studie. Både kvalitativa och kvantitativa studier har genomförts.  Sedan nittitalet är det 

några författare som återkommer och har gjort flera studier i ämnet. En är John S. 

Murray, som är en ledande forsare inom forskningen kring syskon till sjuka barn. Han 

har skrivit en bok och flera artiklar i ämnet (The American Nurses Association, 2010). 

Fler namn på forskare inom ämnet är Roberta Lynn Woodgate och svenskorna 

Margaretha Nolbris och Anna-Lena Hellström (Woodgate, 2006a; Woodgate, 2006b; 

Nolbris & Hellström, 2005; Nolbris et al. 2007; Nolbris, 2010). Gemensamt för dessa är 

att de skrivit både kvalitativa empiriska studier med syskon samt metasyntesstudier.  

  

Forskningen har lett till att syskonens situation har uppmärksammats och kunskap finns, 

däremot måste detta omvandlas till praktiskt handlande. På Sahlgrenska 

universitetssjukhusets hemsida finns foldrar både för hälso- och sjukvårdspersonal och 

föräldrar med råd om hur de ska agera för att stödja syskon till cancersjuka barn 

(Nolbris, 2010).   

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

När ett barn drabbas av svår sjukdom påverkas hela familjen. Föräldrarnas tankar 

kretsar förmodligen till stor del kring det sjuka barnet. Syskonen kan känna sig 

åsidosatta, samtidigt som de också kan känna oro och sorg för sin sjuka syster eller bror. 

Denna oro kan handla om rädsla för att ens syskon aldrig skall bli frisk igen men också 

om rädslor att bli lämnad ensam. Frågor kan väckas under sjukdomstiden och som 

obesvarade kan de leda till lidande för det friska syskonet. Det kan också finnas 

skuldkänslor, som de brottas med. Ett problem kan vara att det inte finns tillräckligt 

med riktlinjer för hur hälso- och sjukvården kan bidra till att stödja dessa barn.  

  

 

SYFTE 

 

Syftet är att beskriva barns och ungdomars upplevelse av att ha ett syskon som drabbats 

av cancer.  
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METOD 

 

Litteratursökning 

 

För söka artiklar till uppsatsen har databaserna Cinahl och PubMed använts. Valet av 

databaser gjordes eftersom dessa databaser innehåller till stor del artiklar med ett 

vårdvetenskapligt perspektiv. Dessa har även varit återkommande under utbildningen 

vilket gjort att författarna känner sig bekanta med dem.  De sökord som användes var 

”siblings experience”, ”childhood cancer” och ”qualitative”. Dessa sökord användes för 

att få artiklar som belyser i första hand syskons upplevelser. Eftersom syftet var att 

skriva om syskon till cancersjuka barn var det naturliga att ha med ”siblings experience” 

och ”childhood cancer” som sökord. För att i största mån begränsa sökresultatet till att 

innehålla främst kvalitativa studier användes ”qualitative” som sökord.  Sökorden 

visade sig vara relevanta och resultatet av sökningarna gav passande studier för 

uppsatsens syfte. De artiklar som inte var kvalitativa valdes bort. Kriterier för att väljas 

ut till resultatet var att det som studerades var syskonens berättelser av att ha en 

cancersjuk bror eller syster. Alltså valdes studier med föräldra- och familjeperspektiv 

bort från resultatet. Den vetenskapliga grunden kontrollerades genom Ulrichs Web, där 

det framkommer om tidskriften är vetenskapligt granskad. De artiklar som valdes för 

analys är från vårdvetenskapliga tidskrifter.    

  

Genom sökningen i databaserna med sökord återstod fyra lämpliga artiklar för analys. 

Dessa var Murray (1998), Nolbris och Hellström (2005), Nolbris et al. (2007) och 

Woodgate (2006a). De andra två söktes fram genom kedjesökning ur referenslista från 

artiklar som tar upp ämnet. Dessa är Lehna (1998) och Slopers (2000). Med författarens 

namn och artikelns årtal söktes dessa artiklar fram på databasen Cinahl.  Sex artiklar 

valdes ut till resultatet. En av studierna tar upp hur det är att förlora ett syskon i cancer 

och syskons upplevelser under sjukdomstiden och sorgearbetet efter syskonets död 

(Nolbris & Hellström, 2005). Två av sex studier belyser ett enda syskons berättelser om 

upplevelserna av barncancer (Murray, 1998; Lehna, 1998). Övriga artiklar kartlägger 

flera syskons upplevelser av barncancer (Nolbris, Enskär & Hellström, 2007; Sloper, 

2000; Woodgate, 2006a). Dessa studier är utförda i; USA Sverige, England och Kanada 

under en tioårsperiod från 1998-2007. Artiklar som analyserades i uppsatsens resultat 

valdes med fördel från länder i västvärlden, detta för att få så lika levnadsvillkor och 

förutsättningar som möjligt studierna emellan. Även som författarna av uppsatsen 

lättare kan relatera till.  

 

Översikt av analyserad litteratur finns i bilagan sist i uppsatsen. 

  

För att bedöma kvaliteten av studierna i resultatet användes granskningsfrågor från 

Friberg (2006). Frågorna besvarade hur studien var uppbyggd och fokuserade på: Var 

problem och syfte tydligt formulerat? Fanns det någon vårdvetenskaplig teoribildning 

(till exempel om livsvärldsperspektivet synliggörs)? Var metoden tillfredställande och 

gav svar på hur forskarna gick till väga? Hur vida etiska resonemang fördes fram? 
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(Friberg, 2006. s. 119-120). Efter genomgång av frågorna bedömdes studiernas kvalitet 

som goda respektive mycket goda.  

 

 

Analys 

Till uppsatsens resultat har kvalitativa studier analyserats, detta har gjorts efter Evans 

(2003) analysmetod. Målet med uppsatsen är att beskriva barns ungdomars upplevelse 

av att ha ett cancersjukt syskon. Efter att ha sökt litteratur och granskat kvaliteten på det 

funna materialet och bedömt den som god började analysarbetet av studiernas resultat.  

  

Studierna lästes var och en grundligt flera gånger för att få en god överblick av vad som 

framkommer i resultaten. Därefter diskuterades studierna och likheter och skillnader 

uppmärksammades. En sammanställning av resultaten i samtliga studier gjordes sedan.  

Nyckelord framkom ur texterna, de nyckelord som återkom flera gånger blev grunden 

till de kategorier och subkategorier som slutligen skapats.    

 

I tabell 1 ges exempel på hur delar av texten omvandlas till kategorier och 

subkategorier.  

  

Tabell 1. 

 
“Like I feel really guilty sometimes abute my sister! Like every time  

I have to leave early for work. One day, my sister called me at work, 

It was like “Oh, you know I am lonely, come and visit me…” “ 

(Woodgate, 2006a, s. 411) 
 

Skuld Starka känslor 
 

“I‟m so alone when mom is not at home.” “Mom and Dad had no time and 

neither did my grandparents. But the greatest disappointment was my aunt, 

who had forgotten me.” (Nolbris & Hellström, 2005, s. 230). 

Ensamhet  Familjen 

förändras 

“I felt helpless because I did not fully understanding what was going on. I 

knew so little about leukemia. I thought everyone who had it died. So I 

began to collect information, books, and pamphlets.” (Murray, 1998, s. 

223). 

Oro på  

grund av 

okunskap 

Behov av stöd  

och 

information.  

„„The doctors told me that they had noticed that I was more like a parent.‟‟ 

(Nolbris et al., 2007, s. 110). 

Ny roll 

 
Mognad och 

självständighet 

 

 

 

RESULTAT 

 

Fyra kategorier framkom efter analys av de valda studierna. Dessa är; starka känslor, 

familjen förändras, behov av stöd och information samt mognad och självständighet.  
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Starka känslor 

Vissa känslor beskrivs återkommande i de analyserade studierna. Barns upplevelser av 

att ha ett cancersjukt syskon för med sig känslor som kan vara svåra att hantera både för 

barnet själv och för dess närstående. Starka känslor är bland annat; förlust, avundsjuka, 

ensamhet, utanförskap, en känsla av att vara osynlig, oro, skuld, rädsla och sorg. 

  

Sloper (2000) tar upp flera exempel på hur syskon till cancersjuka barn upplever 

situationen. Starka känslor som förlust och avundsjuka är återkommande. Förlusten av 

den vanliga familjen där rutiner, trygghet och vardag är centralt. Avundsjuka beskrivs 

som ilska över att bli lämnad hemma när föräldrarna är med det sjuka barnet på sjukhus.  

  

Att bli lämnad hemma leder i längden inte bara till avundsjuka utan även till ensamhet 

och isolering. Barnen är ensamma rent fysiskt i hemmet men de är även ensamma med 

sina tankar och funderingar. Alla barn har inte ett fungerande nätverk där till exempel 

mor eller farföräldrar finns närvarande (Nolbris & Hellström, 2005). Woodgate (2006a) 

och Sloper (2000) beskriver att syskonen upplever att föräldrarna inte har tid med dem. 

De menar att de känner sig utanför gemenskapen eftersom de inte har någon sjukdom. 

Ingen frågar längre hur det friska syskonet mår. Om hon eller han träffar någon utanför 

familjen så är frågan hur det sjuka barnet mår, om allt är bra med systern eller brodern. I 

Murrays (1998) studie påtalas det att ingen förstår att även det friska barnet lider. Inte 

rent fysiskt men psykiskt: 

  

“I was lonely with my thoughts; I had no one to share them with.” “It felt difficult 

to talk with anybody” (Nolbris & Hellström, 2005, sid. 230). 

  

Murray (1998) beskriver att de friska barnet känner sig osynligt, och att det inte 

upplever sig lika älskat som sitt syskon. Sloper (2000) och Nolbris och Hellström 

(2005) tar upp utanförskap, att det friska barnet alltid kommer i andra hand. Syskonen 

tycker att det sjuka barnet får all uppmärksamhet och beröm medan de själva knappt får 

något.  

  

”They always say how great and how brave he is and always talk about Patrick, 

but hardly do that with me. They get him a lot of things. I hate it (I feel) kind of a 

bit left out” (Sloper, 2000, sid. 302).  

  

Även skuldkänslor och oro är gemensamt hos syskon till cancersjuka barn. Syskonen 

beskriver det som att det var fel person i familjen som blivit sjuk. Det menar att det 

borde ha varit de själva som skulle ha drabbats av cancer inte systern eller brodern. De 

friska barnen är oroliga dels för sitt syskons skull men även för föräldrarnas. Det yttrar 

sig i att de är extra omsorgsfulla och snälla mot föräldrarna, detta för att inte skapa mer 

problem och stress för dem.  Det gör att syskonen inte kämpar för att få sin röst hörd 

eller sin vilja igenom. Det resulterar också i att de inte tycker att deras behov har blivit 

tillgodosedda fullt ut, men för att skapa en bättre miljö i familjen väljer syskonen ändå 

att undvika störande moment eller vara tjatiga. De försöker vara snälla (Woodgate, 

2006a).  
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Många syskon känner sig även konstant oro och rädsla för hur det ska gå för sin sjuka 

syster eller bror. Frågor de ställer sig är om syskonet kommer bli bra, kommer cancern 

sprida sig, är det smärtsamt. Syskonen tycker att det är svårt att se sin syster eller bror 

må dåligt, särskilt då de inte tycker att de kan göra något för dem. De är även oroliga för 

sin egen skull, det frågar sig hur det blir om syskonet dör. De känner sig ofta maktlösa 

inför sjukdomen (Nolbris et al., 2007). Rädsla för att de själv eller deras framtida barn 

ska drabbas av cancer är uttalad. De är även oroliga för plötslig förändring hos syskonet. 

Vissa undrar om föräldrarna verkligen kan gå till sitt arbete med rädsla för att de inte 

ska finnas där om något händer (Nolbris & Hellström, 2005). 

  

När ett barn lider av cancer finns det många känslor som cirkulerar i kroppen hos 

syskonet. Ilska, avundsjuka, oro och rädsla är några, men Woodgate (2006a) beskriver 

en speciell känsla och tanke som syskonen har kring hela situationen. Ett gemensamt 

ord för hela cancersjukdomen och allt vad det inneburit för dem är ”ledsamhet”. 

Känslan av att känna sig bedrövad och sorgsen finns kvar inom dem även efter en 

lyckad behandling. Det är som att sorg blivit en bestående del i deras liv. 

  

Samtidigt som dessa starka känslor av ilska och avundsjuka är tydliga hos syskonen så 

visar det sig att känslorna inte är ihållande, utan tvärt om visar många av barnen 

förståelse för vad som pågår. De förstår varför föräldrarna är tvungna att hjälpa det 

sjuka barnet och att mer tid och uppmärksamhet tillägnas dem (Woodgate, 2006a; 

Sloper, 2000). 

 

 

Familjen förändras 

När ett barn drabbas av cancer ändras familjens situation drastiskt. Mycket tid 

tillbringas på sjukhus. Oron är stark hos alla i familjen. I Murrays (1998) studie 

beskriver syskonet det som att hela familjens liv kretsade kring sjukhuset. Hon frågade 

sig om familjen någonsin kunde bli normal igen.  

 

Tiden när det sjuka barnet var på sjukhuset kunde syskonen känna psykisk och fysisk 

stress samt isolering från den övriga familjen. Några syskon beskriver ensamheten 

medan föräldrar och syster eller bror är på sjukhus. En flicka berättar att hon känner sig 

ensam och har ingen att vara med när syskonet är på sjukhus. Hon saknar sin syster och 

vill att hon ska vara hemma med henne. Andra barn tyckte att varken föräldrar eller 

andra närstående, till exempel mor- eller farföräldrar hade speciellt mycket tid för dem 

(Woodgate, 2006a).  

 

Många gånger fick syskonet vara ensam med sina tankar och sin oro (Nolbris & 

Hellström, 2005). Många syskon var tvungna att sova hos släktingar eller vänner medan 

föräldrarna var med det sjuka barnet (Sloper, 2000). Många berättar att de var i behov 

av någon slags fristad, där de kunde tänka på annat för en stund. En fristad kunde vara 

skolan eller att umgås med vänner. Andra var långa stunder i stallet eller på sitt arbete 

(Nolbris & Hellström, 2005). 

  

“I had something to do; I didn‟t have to think about it all the time.” (Nolbris & 

Hellström, 2005, sid. 231). 
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Gemensamt för de flest resultaten av studierna är att familjestrukturen förändrats. 

Rutiner och aktiviteter är inte längre som förr. Syskonet i Lehnas (1998) studie berättar 

att när systern fick cancer sa föräldrarna att hon förmodligen inte skulle vara i skick att 

göra allt det som hon gjort innan på grund av minskad ork, smärta och så vidare. För att 

stötta det cancersjuka barnet var resten av familjemedlemmarna tvungna att stå över 

samma aktiviteter. Woodgate (2006a) beskriver att allt det som syskonen tyckte var 

normalt hos familjen innan var nu ändrat på grund av cancern. Gemensamma middagar 

var svåra att fortsätta med. Festliga händelser, till exempel födelsedagar, fick man stå 

över. Roller i familjen och ansvarsområden ändrades. Sysonen beskriver att de har 

förlorat sin egen roll i familjen. De tycker att allt handlar om föräldrarna eller det sjuka 

syskonet. Några av syskonen i Slopers (2000) studie säger att de fick mindre 

uppmärksamhet än det sjuka barnet, och att deras roll i familjen blev mindre viktig. De 

tyckte också att känslan av trygghet och kamratskap till det sjuka barnet hade minskat 

något. All koncentration går till det sjuka barnet, inget till det friska. Syskonet känner 

sig därför utanför gemenskapen.   

 

Att ha ett syskon betyder ändå för de flesta att ha en nära vän. En vän som vet det mesta 

om en, en person som delar samma bakgrund och har en förståelse som andra inte har. 

Ett syskon kan man ringa eller komma till när som helst för att prata om det är något 

speciellt. En syskonrelation innebär närhet, trygghet och glädje. Även bråk och 

diskussioner ingår i en syskonrelation men bara genom att vara syskon är dessa bråk 

oviktiga när det väl gäller (Nolbris et al., 2007). När ett av barnen i en familj drabbas av 

cancer förändras ofta syskonrelationen. Sloper (2000) menar att vissa syskon tyckte att 

kamratskapet mellan syskonen blev sämre vilket de uppfattade som problematiskt. Det 

friska syskonet tyckte det kunde vara svårt för det sjuka barnet att delta i normala 

aktiviteter.  

  

Många syskon tyckte att det sociala livet blev påverkat på ett negativt sätt. Men ändå 

var det många som förstod varför det sjuka barnet fick så mycket uppmärksamhet. Vissa 

syskon tyckte heller inte att rollerna och det sociala livet blev speciellt påverkat, mer än 

att det ibland kunde vara svårt att ta hem vänner på grund av infektionsrisken hos det 

sjuka syskonet. Däremot blev semestrar tillsammans med familjen mer sällsynt (Sloper, 

2000). 

  

De friska barnen tycker ofta att det är viktigt att hålla ihop familjen. De försöker vara 

hjälpsamma och anstränger sig för att inte göra föräldrar eller syskon upprörda. 

Syskonen vill vara där och hjälpa både föräldrar och sin syster eller bror. Många av de 

friska barnen tycker det känns bra att vara med och vårda sitt syskon. En flicka i Nolbris 

et al. (2007) studie tycker att det känns som att de gör något nyttigt då. En sjuttonårig 

flicka berättar i Woodgates (2006a) studie att hon flyttade hem till sin mamma och 

syster för att ta hand om dem båda under den värsta tiden av sjukdomen. 

  

Trots att många syskon tycker att familjen ändrades efter beskedet om cancer var det 

flera barn och tonåringar som beskriver att bandet mellan dem som familj blev starkare. 

I Slopers (2000) studie beskriver en flicka att familjen har kommit varandra närmre, de 

pratar mer med varandra nu och är bättre på att tala om sina känslor. Systern i Lehnas 
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(1998) studie och ett syskon i Nolbris och Hellströms (2005) studie tycker att relationen 

med syskonet har blivit starkare än vad den var innan cancern.  

 

 

Behov av stöd och information 

I Murrays (1998) studie beskriver flickan att känslomässigt stöd och information hjälpte 

henne att gå igenom hennes systers cancersjukdom.  Hon berättar om hur gruppträffar 

på sjukhuset med andra barn som hade likande upplevelser hjälpte henne. De förstod på 

ett annat sätt än vad kompisarna gjorde. Dessa grupper verkar också vara en viktig 

informationskälla för syskonen i Slopers (2000) studie. Även i Nolbris och Hellströms 

(2005) studie berättar syskonen till barn som dött i cancer att de skulle varit skönt att få 

prata med andra i samma situation. De skulle önskat att det fanns en bättre 

handlingsplan på sjukhusen om hur syskon skulle tas om hand. Samma invändning om 

att sjukhusen borde ha en ordentlig handlingsplan för att ta hand om syskon till 

cancersjuka barn framkommer i Lehnas (1998) studie. Som i de andra studierna säger 

flickan här att den mesta informationen hon fick var från sin mamma. 

  

”At the hospital, the older children would go into the vacant waiting room to talk 

about our burning feelings. These meetings were the very strength and help I 

needed. There I could voice how I felt with people who understood, unlike my 

friends who didn‟t understand what I was going through. The meetings helped me 

by allowing me to help others while helping myself” (Murray, 1998, s. 223).  

  

Det är viktigt för syskonen att ha personer som de kan prata med om sina egna känslor 

där fokus inte ligger på sitt syskons sjukdom. Att få fokusera på sig själv är en viktig del 

för att kunna hantera sina upplevelser (Sloper, 2000). 

  

Gemensamt för syskonen är att de vill få information om sjukdomen och den 

behandling deras bror eller syster går igenom. Den mesta informationen de fick gavs av 

deras föräldrar. Att få mer information av doktorer och sjuksköterskor efterfrågas. Att 

inte få direktinformation från professionell personal förde med sig en känsla om att de 

inte hade en tillräckligt viktig roll i syskonets vård (Nolbris & Hellström, 2005). 

Syskonen känner en konstant oro som bottnar i otrygghet och okunskap. De känner sig 

hjälplösa och har många frågor kring vad cancern och behandlingen har gjort med deras 

syskon (Nolbris et al., 2007). Tonåringar i Slopers (2000) studie uttryckte att den 

information som gavs på sjukhus riktade sig till antingen vuxna eller till mycket små 

barn. De hade velat ha information som var mer avsedda för dem. 

  

Att inte veta vad som pågår får syskonen att känna sig hjälplösa och skapar oro. För att 

känna sig delaktiga i vården av ens syskon är kunskap om sjukdom och behandling av 

betydelse. Vissa av syskonen uttrycker att bristen på information gjorde att de inte var 

beredda på vad som skulle hända med syskonet. (Murray, 1998; Nolbris & Hellström, 

2005).   
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”I was not prepared”, I didn‟t know what was going on”, ” I was not prepared for 

what was going to happen, but it was really good to be a part of things, to be 

allowed to participate” (Nolbris & Hellström, 2005. s. 230).   

  

Informationen hjälper syskonen att få en förståelse för vad som händer och varför det 

påverkar deras liv på det sätt det gör. Det hjälpte dem också att kunna förklara för 

personer runt omkring. Även om många av syskonen tycker att de har tillräcklig 

information om sjukdomen och behandlingen, säger de också att de hade velat få 

informationen tidigare redan i början av sjukdomsförloppet (Sloper, 2000). 

  

”It helped me to get to terms with what’s happened, now I know what it does. 

(Older brother, age 15 [+3])” (Sloper, 2000, s. 303). 

 

Mognad och självständighet 

Syskonen belyser hur deras cancererfarenheter har gjort att de växt upp snabbare och 

fått ta mer ansvar. När syskonet blev sjuk tvingades deras friska syskon att bli starkare 

och mer självständiga. De fick lära sig göra mycket själva. Det handlade om 

hushållsaktiviteter och kunskap om deras syskons cancersjukdom Syskonen kunde inte 

längre förlita sig på att deras föräldrar skulle göra allt som förr (Murray, 1998, 

Woodgate, 2006a; Sloper, 2000). 

  

”C. ‟s cancer changed our lives. I would have to become a stronger, more 

independent person. I quickly learned that I had to do more for myself. I couldn‟t 

depend on my mother for everything like I did before. ”(Murray, 1998. s. 223) 

  

De friska syskonen ville lätta bördan för sina föräldrar. De hjälpte till och skötte sig 

själva mer än innan. De var också måna om att inte uppröra dem. De försökte att inte 

tjata om saker som de redan fått ett nej på. Många syskon kunde känna sig 

undanskuffade och ibland avundsjuka på den uppmärksamhet det sjuka syskonet fick, 

men de kunde ändå se varför (Woodgate, 2006a; Sloper, 2000). De förstod att deras 

syskon behövde mer hjälp än de själva. Vissa blev till och med tvungna att dra det 

tyngsta lasset i hushållet. En 17 årig flicka berättar att hon flyttade tillbaka hem. Hon 

fick ta hand om både sin mamma och sin syster. Mamman var inte i stånd att ta hand om 

hemmet (Woodgate, 2006a).   
  

 ”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, 

2006a. s. 410). 

  

Syskonens roll förändrades under den tid då brodern eller systern var sjuk. I Nolbris et 

al. (2007) studie förklarar syskonen hur de hade intagit en roll som likande vårdgivare 

eller förälder. De ville vårda och beskydda sitt syskon. Flickan i Lehnas (1998) studie 

berättar om hur hon tröstar och tar hand om sin syster när hon är rädd och ledsen fast 

hon själv har liknande känslor. Hon vill vara stark för att stötta sin syster.  

  

Cancerupplevelserna har skapat en djupare förståelse om livet. Nolbris och Hellström 

(2005) tar upp sorgen efter förlusten av ett syskon. Här visar syskonen att sorgen fått 
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dem att mogna. Ett syskon berättar att för sitt eget självbevarande var han tvungen att 

lämna sorgen en tid för att senare när han kände sig starkare inombords fortsätta 

sorgarbetet.  

 

Ett annat syskon säger att hon har lärt sig att det alltid finns ett hopp även när det är som 

mörkast. Det finns bra och dåliga saker med allt som händer i livet. Hon vill använda 

sin erfarenhet och kunskap för att hjälpa andra i samma situation precis som hon hade 

blivit hjälpt (Murray, 1998).  

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Resultatet grundar sig på en litteraturstudie. Sex kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar 

analyserades. Sökorden som användes för att finna studier till resultatet gav relevant 

data som behandlar ämnet som uppsatsen vill belysa. Förutom studier som var ur ett 

syskonperspektiv gav sökresultatet metasyntesstudier och studier skrivna ur föräldrars 

berättelser av hur de tolkar syskons upplevelser av att ha en cancersjuk syster eller bror.  

Även dessa studier var användbara, då de kunde användas som referenser i bakgrund 

och diskussion. Några metasyntesstudier användes även som grund för kedjesökning av 

studier till resultatet. Metasyntesstudier som användes för detta ändmål var Wilkins och 

Woodgate (2005) samt Aderfer, Long, Lown, Marsland, Ostrowski et al. (2010). Valet 

av sex artiklar i resultatet kan tyckas vara för få men efter att ha läst flera 

metasyntesstudier och närståendes berättelser i ämnet konstaterades det att dessa 

kommit fram till liknande slutsatser.  

  

Vi läste noggrant igenom varje studie och granskade deras kvalitet med hjälp av 

frågorna i Fribergs (2006) modell. Detta gav en bra överblick av studierna och gjorde 

det lättare att värdera innehållet. Dessa frågor var lämpliga då det gav en bra insikt ifall 

studierna hade tillräcklig kvalitet. Modellen tilltalade oss därför att den har tydliga 

frågor att granska efter. Ibland kan det dock vara svårt att hitta tydliga svar eftersom 

studierna är skrivna på olika sätt. Överlag var detta inget stort problem och i de studier 

som valts till resultatet i uppsatsen kunde de flesta av frågorna besvaras.  

  

Evans (2003) analysmodell användes för att analysera artiklarnas resultat. Detta gjorde 

att analysarbetet blev strukturerat och de viktiga delarna av innehållet blev synligt. Att 

använda sig av subkategorier och kategorier gör texten mer lättläst och det ger läsaren 

överskikt av resultatet. Andra fördelar med analysmodellen är att genom att skapa 

nyckelord, alltså det viktiga i texten sammanfattas till ord eller korta meningar med 

samma innebörd, på så sätt går ingen viktig information förlorad.  

 

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer att syskon till cancersjuka barn upplever att livet förändras på 

många olika sätt. Det handlar bland annat om för dem nya omvälvande känslor, om hur 
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de vardagliga rutinerna blir annorlunda och hur de som personer förändras på grund av 

egna och andras förväntningar. Behovet av att få god information är något som ständigt 

återkommer.   

 

Starka känslor 

Wilkins och Woodgate (2005) tar upp flera exempel på känslor som är vanligt 

förekommande hos syskon till cancersjuka barn. Precis som i uppsatsens resultat är oro 

en stark känsla, de oroar sig för det sjuka barnets hälsa samtidigt som de tycker att fokus 

ligger på det sjuka barnet. Syskonen känner sig inte längre trygga. Även skuldkänslor 

tas upp, att syskonet orsakat cancern eller att de hade kunnat förhindra sjukdomen.  

  

Att fokuset är på det sjuka barnet tas även upp i Murrays (2002) metasyntesstudie. I 

studien ges flera exempel på hur syskon upplever känslan av ensamhet, en 11-årig pojke 

talar om att det känns som han glömts bort och att ingen uppmärksamhet ges till honom.  

  

Vetskapen om att syskon påverkas känslomässigt när deras syster eller bror drabbas av 

cancer bör uppmärksammas av hälso- och sjukvården, som bör se till att tid och resurser 

ges till syskonen så att de kan få prata om känslorna. Det är även viktigt att informera 

föräldrarna om att dessa känslor ofta förekommer hos syskonen för att de ska kunna 

stötta dem på bästa sätt. 

 

I bakgrunden tas barns sorgereaktioner upp, dessa kan vara bland annat oro/ängslan, 

skuld eller ilska. Dessa känslor är frekvent förekommande i de studier som analyserats 

till uppsatsens resultat.  Vi menar att känslorna kan vara tecken på sorg, att syskonen 

upplever någon form av förlust.  

 

 

Familjen förändras 

När ett barn drabbas av cancer förändras familjens rutiner och aktiviteter. Detta 

återkommer i flera studier. Bland annat skriver Wilkins och Woodgate (2005) att rutiner 

blir störda eftersom de måste anpassas till det sjuka barnets schema. Aderfers et al. 

(2010) tar upp syskons känsla av minskad trygghet, detta på grund av att cancern bidrog 

till oförutsägbarhet, sämre rutiner och ändrade roller i familjen.     

  

Likt resultatet från vår studie ses i Woodgates (2006b) familjeintervjuer ett utanförskap 

hos syskonen. Här beskriver syskonen att de ser på familjen det vill säga föräldrar och 

det sjuka barnet, utifrån. Deras egen existens var oviktig, allt handlade om det sjuka 

syskonet. Även deras egna önskningar handlade om syskonet och att hon eller han 

skulle må bra. Å andra sidan upplever syskonen i McGarths (2005) studie att stressen av 

att känna sig åsidosatta också kunde leda till rivalitet med den sjuka systern eller 

brodern. I Aderfers et al. (2010) studie beskrivs föräldrars oro och skuld för att inte 

finnas där tillräckligt för syskon till det sjuka barnet. De uttrycker också en oro för hur 

det ska gå för dem.  
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Det finns en stor rädsla, från både föräldrar och syskon, om att familjen aldrig mer 

kommer bli den samma (McGarth, 2005; Murray; 2002; Woodgate, 2006b). Det har 

framkommit att dessa förändringar inte enbart är negativa. Positiva förändringar som 

beskrivs är att familjens band stärks (Wilkins & Woodgate, 2005). 

 

 

Behov av stöd och information 

Behovet av att syskonet ska få egen tid för information av doktorn talar även modern 

om i McGarths (2005) studie. Med information kan oron dämpas och syskonet känner 

sig mer säker när han eller hon vårdar sitt syskon. Att den här informationen är 

åldersanpassad är viktigt, detta har framkommit i resultatet och är något som 

återkommer i Murrays (2002) studie. I Nobab (Nordisk standard för barn och ungdomar 

inom hälso- och sjukvård) under punkt fyra finns att läsa att barn och föräldrar ska få 

information om barnets sjukdom och behandling som är anpassat till barnets ålder. 

Under punkt tio finns att läsa: ”Barn skall bemötas med takt och förståelse och deras 

integritet skall respekteras” (Månsson & Enskär, 2008, s. 27-28). Detta borde även 

innefatta syskonen till det sjuka barnet.   

  

I resultatet framkommer att syskon har behov av att samtala med andra i liknande 

situation samt att få information om vad cancer är och dess behandling. Att vara med i 

stödgrupper tillsammans med andra syskon till cancersjuka barn har visat sig vara 

positivt, efteråt kände sig syskonen gladare, blev mer självstädiga, oron blev mindre 

uttalad samt att förmågan att uttrycka sina känslor utvecklades (Wilkins & Woodgate, 

2005).  

 

Flera av syskonen från studierna i resultatet påtalade att det ofta hände att 

sjuksköterskor och doktorer bara pratade till föräldrarna när de skulle ge information om 

läget för deras syster eller bror. Detta gjorde att de kände sig för oviktiga för att få ta del 

av vad som hände. I en studie där barns upplevelser av information från hälso- och 

sjukvårdspersonal tas upp är det tydligt att detta är ett stort problem. Det framkommer 

även här att barnen kände sig som passiva deltagare och att konversationen enbart 

innefattar föräldrar eller annan vuxen och hälso- och sjukvårdspersonalen. Barnen 

känner tydligt att den information personalen ger familjen inte är ämnad för dem (Kean, 

2009). 

  

Sjuksköterskor bör stötta föräldrar till att hjälpa sina barn som har ett cancersjukt 

syskon. Det är viktigt att föräldrarna finns där för dessa barn känslomässigt. De kan 

också vara bra att uppmuntra dem till att vara med i stödgrupper för att få prata om sina 

upplevelser. Sjuksköterskor bör ha en öppen kommunikation med syskonet själv och 

syskonet skall fritt få komma och besöka sjukhuset. En bra relation mellan 

sjuksköterska och syskon gör att syskonet kan få bra information om situationen och 

bättre kunna förstå vad som händer vilket i sin tur för med sig trygghet och en känsla av 

delaktighet (von Essen & Enskär, 2003). 

 

Wiklund (2003) påpekar vid flera tillfällen vikten av att ha en kontinuerlig relation till 

patienten och anhöriga, i detta fall. Det innebär att det är samma sjuksköterska som har 

ansvaret för omvårdnaden av patienten, denna ska också så långt som möjligt ha den 
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största kontakten med patienten och dess närmaste. Att ha en kontinuerlig kontakt 

skapar trygghet hos dem. När en trygg relation har skapats är det lättare att skapa ett 

vårdande samtal vilket är nödvändigt för att kunna hjälpa på bästa sätt.  

 

Kari Martinsson teori grundar sig i omvårdnad. Hon menar att sjuksköterskans omsorg 

innebär är ett personligt engagemang och inlevelse där hon/han handlar för patientens 

och närståendes bästa i vardagssituationer. Omvårdnaden är ett mål i sig. Målet är bland 

annat att stärka patientens förmåga att klara sig själv. Hon talar om två 

omvårdnadsrelationer. Det är dels balanserad ömsesidighet där förhållandet mellan 

parterna är likvärdigt och båda ger och tar emot omsorg, och dels oegennyttig 

ömsesidighet där den ena parten tar hand om och hjälper den andra utan att förvänta sig 

något tillbaks. Det är den senare omvårdnadsrelationen en sjuksköterska bör inta. Även 

Joyce Travelbee talar om vikten av en bra relation, som hon kallar en mellanmänsklig 

relation. För att skapa en sådan relation är det nödvändigt att se varandra som unika 

personer och inga roller ska spelas (Kristoffersen, 2006). 

 

 

Mognad och självständighet 

När ett av barnen i en familj drabbas av cancer påverkas familjen. Alderfers et al. 

(2010) studie stöder detta resultat, att syskonen till det sjuka barnet blir tvunget att ta 

större eget ansvar än tidigare. I deras studie poängteras även att syskonen, speciellt de 

äldre, blir mer aktiva i hemmet och tar större ansvar för att de olika sysslorna blir 

utförda. Syskonen mognar också och deras empati och medkänsla blir mer utvecklad på 

ett positivt sätt.  

 
I resultatet har ett antal artiklar analyserats. Genomgående för dem, när det gäller 

kategori mognad och självständighet, är att de visar det som något positivt till exempel, 

att växa upp snabbare, ta större ansvar både för sig själv och för hemmet, att 

cancersjukdomen hos en syster eller bror gjort dem starkare och mer självständiga. Men 

frågan är om det enbart är positivt för ett litet barn att bli ”tvingat” till att mogna 

snabbare än vad som är tänkt. Cullberg (2003) menar att om ett barn inte har chans att 

leva ut sina faser fullständigt finns en risk för att dessa faser kommer igen och dröjer 

kvar längre fram i livet. 

 

Kriser i utvecklingen kan förorsakas av till exempel svår sjukdom hos en närstående där 

förlust eller hot om förlust kan föreligga eller av att det ställs högre krav på 

självständighet hos en person. När dessa krav på självständighet höjs kan det innebära 

att personen stärks och stödjer lusten till livsutveckling, men det kan också leda till att 

personen går tillbaka till gammal trygghet och därmed ökad beroende till andra (Jerlang, 

Egeberg, Halse, Jonassen, Ringsted et al., 2007).  

 

Utvecklingspsykologen Jean Piaget menar att den intellektuella utvecklingen sker i 

olika stadier. Varje stadium måste avslutas innan nästa påbörjas. I det näst sista stadiet i 

barnets utveckling präglas ångest och annat som inte är lustfyllt kan det leda till att 

barnet upplever känslan av underlägsenhet. Om ungdomstiden är besvärlig och störs 

kan det leda till att barnet får svårare att finna sig en egen identitet (Månsson & Enskär, 

2008). 
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Det har visat sig att barn och ungdomar tar större ansvar i samband med att en 

familjemedlem blir sjuk. Det verkar vara en naturlig del i att hantera den svåra tiden. 

Barnen förstår att föräldrarna genomgår en tung period och vill därför hjälpa till och 

lätta bördan för dem. Kärleken är stark till den anhöriga vilket gör det självklart för 

barnet att vara aktivt deltagande under sjukdomstiden. Trots att vuxna i deras närhet 

säger till dem att de inte behöver vara på sjukhuset, känner de ofta en självklarhet att 

vara där för den sjuka anhöriga. Många kan inte tänka sig något annat (Kean, 2009).  

 

Ett för stort ansvar i ung ålder kan leda till svårigheter senare i livet beskrivs av 

Cullberg (2003), Jerlang et al. (2007) och Månsson och Enskär (2008). Å andra sidan 

kanske svårigheter kan uppkomma även för de barn som vill ta ansvar och vill vara med 

fast de inte får. Ansvaret och känslan av att vara delaktig och hjälpa till kan vara en del 

av barnets process för att hantera situationen. Författarna av uppsatsen menar att det bör 

vara barnets vilja som ska styra vad som är bäst för individen. Vill barnet vara med och 

ta ansvar och hjälpa familjen borde de få göra det men däremot får det inte bli en last 

och ett måste. Lyhördhet från föräldrar, hälso- och sjukvårdspersonal och andra vuxna i 

barnets närhet är viktigt för att tillgodose barnets behov på bästa sätt. 

 

Inom vårdvetenskapen ses inte människan som isolerad från sin omvärld utan hon är ett 

samspel med människor och miljön omkring henne. Människan ses som en enhet av 

kropp, själ och ande. Ingen utav dessa aspekter av människan är överordnad den andra 

utan de måste alltid ses tillsammans (Wiklund, 2003). Med tanke på detta är det 

naturligt även för ett barn att få delta i allt som rör familj- och närstående. Många 

föräldrar vill skydda sina barn från det som kan verka skrämmande och undanhåller av 

omtanke därför information. Att inte få ta del i vården och allt det som rör den 

närstående, gör det möjligt att barnets själ tar skada och som Wiklund (2003) menar 

förstörs dennes enhet av kropp, själ och ande.  

 

Slutsats 

Resultatet av vår litteraturstudie har bidragit till en ökad förståelse för hur syskon till 

barn som drabbats av cancer känner och vad de är i behov av. Det som hälso- och 

sjukvården kan lära av resultatet är att se det friska barnet och att se till att de får god 

information. Det är också viktigt att sjukvårdspersonal stöttar föräldrarna till att förstå 

vikten av att låta barnen vara involverade i vad som händer med deras sjuka syskon, att 

föräldrarna förstår att ovissheten är mer skrämmande än verkligheten även fast den är 

hemsk. Genomgående har resultatet visat att bristen på information och känslan av att 

inte få vara delaktig har skapat oro hos det friska syskonet.  

 

Slutligen tycker vi att arbetet med uppsatsen har varit lärorikt och gett oss vägledning 

för hur vi ska agera i vårt yrkesliv som sjuksköterskor. 
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