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Sammanfattning    
I och med utvecklad sjukvård kan nu barn leva länge med långvariga sjukdomar. Detta 
leder ofta till långa och frekventa sjukhusbesök som förändrar hela familjens vardag. 
När ett barn blir sjukt påverkas hela familjen och kan behöva stöd, dock har det 
uppmärksammats att det friska syskonet har en tendens att glömmas bort. Därför är 
syftet till denna studie att belysa hur det är att vara ett friskt syskon i en familj med ett 
långtidssjukt barn. En litteraturöversikt med 8 kvalitativa och 2 kvantitativa artiklar 
visar på att syskon ofta känner sig bortglömda både i vården och familjen. Barnets 
sjukdomsdiagnos bidrar ofta till känslor av rädsla och oro hos syskonet, främst relaterat 
till framtid och eventuell dödlig utgång. Resultatet visar på ett ökat behov av stöttning 
och information hos syskonet vilket ofta bidrar till en bättre hanteringsförmåga. Genom 
att sammanställa forskning kring syskonets upplevelser och behov kan 
sjukvårdspersonal få ökad kunskap inom ämnet och på så sätt bidra till bättre 
familjecentrerat vårdande, där syskonen blir mer uppmärksammade. Detta kan minska 
risken för ytterligare lidande hos syskonet samt risken för psykisk ohälsa i framtiden.   
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INLEDNING 
Vi sjuksköterskestudenter har uppmärksammat att den stöttning föräldrarna får inom 
vården ofta är god men att syskon till det sjuka barnet har en tendens att glömmas bort. 
Om syskonet och dennes mående uppmärksammas mer och får mer stöttning kan 
framtida problem undvikas och den familjecentrerade vården förbättras. I många fall 
kan informationen kring det sjuka barnets sjukdom och förlopp undgå syskonet och 
prioriteringen ligger ofta på att föräldrarna ska informeras och förstå. Ofullständig och 
oförståelig information till syskonet skulle kunna bidra till både sorg och oro och därför 
sämre mående hos hela familjen. Om syskonet och föräldrarna får tillräckligt med 
stöttning och uppmuntras till att informera och stötta varandra kan det leda till bättre 
förutsättningar och mående i hela familjen, vilket är syftet med ett familjecentrerat 
vårdande. Därför kan det ses ett behov av vidare forskning kring ämnet och vikten av att 
belysa upplevelsen av att ha ett sjukt syskon för att på så sätt kunna bidra till att den 
familjecentrerade vården optimeras.  
 
BAKGRUND 

Barn med långtidssjukdomar 
Barn räknas som långvarigt sjuka då de har eller har haft ett sjukdomstillstånd som till 
en väsentlig grad har påverkat deras dagliga liv under minst 3 månader under det 
senaste året eller om de regelbundet tar medicin för något tillstånd (Statistiska 
centralbyrån, 2007). Några av de vanligaste långvariga sjukdomarna är; kardiovaskulära 
sjukdomar, diabetes, cancer, lungsjukdomar (exempelvis astma, allergier och cystisk 
fibros), psykiatriska sjukdomar och neurologiska tillstånd. Det blir allt vanligare med 
dessa typer av sjukdomar och det har visats att hela 40% av Europas befolkning över 15 
år har en av dessa sjukdomar och antalet ökar med åldern (Regeringskansliet, 2014). 
Cirka 10 % av barn i åldrarna 0-15 år har upplevt eller upplever dessa sjukdomar och 
tillstånd och av dessa utgör ungefär hälften av tillstånden någon sorts allergi (Statistiska 
centralbyrån, 2007).  
 
När långvariga sjukdomar sätter gränser i det vardagliga livet kan det sjuka barnet 
uppleva sig som annorlunda då deras livsvärld rubbas och de får en annan livssyn 
gentemot andra i dess ålder vilket kan leda till en upplevelse av lidande (Björk, Darcy, 
Jenholt Nolbris & Hedman Ahlström 2017, s. 222). Livsvärlden är beroende av bland 
annat händelser, människor och upplevelser i varje individs liv och är ett sätt för 
människan att förhålla sig till sin närvaro. Denna livsvärld är unik för varje enskild 
människa (Arman, Dahlberg & Ekebergh 2015, ss. 66-67). Det inte ovanligt att det 
sjuka barnet behöver uppsöka sjukhusvård och mister därför värdefull tid och kontakt 
med kompisar och familjemedlemmar. Efter en viss tid vänjer sig ofta det sjuka barnet 
vid sin vardag med bland annat mediciner och behandlingar vilket gör det lättare för 
dem att leva ett normalt liv. Det är inte heller ovanligt att det sjuka barnet känner eller 
vill känna närhet av både sjukvård och familj. Långtidssjuka barn som tillbringar en del 
tid på sjukhus upplever en viss trygghetskänsla av att komma hem till sina vanliga 
rutiner och få spendera tid med familjen. Här har de en viss frihet att göra vad de vill, så 
som att se på TV och leka. Sjuka barn upplever ofta att deras allvarliga sjukdom ger en 
närhet i hela familjen då de kommer närmre varandra. Barn som insjuknar behöver hjälp 
att hantera sin nya vardag och den nya livsvärlden. vilket görs genom information och 
kunskap från omgivningen (Björk, Darcy, Jenholt Nolbris & Hedman Ahlström 2017, 
ss. 222-223). 
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Familjefokuserad vård 
En sjukdomsdiagnos drabbar inte endast den som får den utan även folk runt omkring 
denne. På samma sätt blir det inom familjen när ett barn blir sjuk. Det är därför viktigt 
att inte bara det sjuka barnet får stöttning utan även resterande familj. Inom 
barnsjukvården talar man om vikten kring en familjecentrerad vård. Den 
familjecentrerade vården är en del i familjefokuserad omvårdnad, det är viktigt att 
familjen ses som en enhet då alla i familjen påverkar varandras liv och hälsa, det 
inkluderar inte bara vuxna utan även syskon (Svensk sjuksköterskeförening 2015). 
 
Vård av barn bör alltid utgå från barnets och dess familjs behov, vilket har skapat ett 
familjefokuserat vårdande. Familjen har en stor roll för att kunna skapa så goda 
förutsättningar som möjligt i vårdandet av det sjuka barnet. Den familjefokuserade 
vården har två olika inriktningar; familjerelaterad vård och familjecentrerad vård. Inom 
den familjerelaterade vården ligger fokuset främst på en eller flera av 
familjemedlemmarna och att familjen ses som ett socialt sammanhang som är av stor 
vikt och betydelse för barnets hälsa och mående. Den familjecentrerade vården 
fokuserar däremot på både individen och familjen samtidigt, där familjen beskrivs som 
en helhet och att familjemedlemmarna är konstant beroende av och påverkar varandra. 
På samma sätt som att olika individer skiljer sig från varandra och har olika livsvärldar, 
skiljer sig också familjer och familjens situation och behov från varandra, vilket är 
grunden för att det finns två olika inriktningar inom den familjefokuserade vården 
(Hallström & Lindberg 2016, ss. 27-28).  
 
Anhörigstöd 
Det finns ofta ett lidande hos anhöriga och ibland sägs det att anhöriga lider mer än 
patienten. Många gånger faller uppmärksamheten och stödet bort från anhöriga och det 
blir ett “osynligt” lidande (Arman, Dahlberg & Ekebergh 2015, ss. 88-89). Lidande är 
en essentiell del av människans liv men det handlar om att hitta strategier för att hantera 
och lindra lidandet som bidrar till en upplevelse av hälsa och välbefinnande (Arman, 
Dahlberg & Ekebergh 2015, ss. 38-39).  
 
Alla som har en sjuk närstående har rätt till stöd. Stödet kan ge en sorts avlastning från 
sörjande och ansvar. Barn har precis som vuxna rätt till anhörigstöd. Om ett litet barn är 
anhörig till en sjuk person finns det anpassade grupper som exempelvis lekterapi där 
barnen kan komma ifrån det tuffa och få möjligheten att vara barn. Det finns även andra 
sätt att få detta stöd, exempelvis via samtal och stödgrupper (1177 Vårdguiden 2018).  
 
Lekterapi är en frizon för barn som antingen är sjuka eller är anhörig till någon som 
vårdas på sjukhus. På lekterapin erbjuds lek och avkoppling där de får komma ifrån 
sjukhusmiljön för en stund och bara vara barn. Terapin är även en mobilfri zon dit 
föräldrar kan komma och leka med sina barn, detta är en plats där alla försöker se det 
friska i barnet. Det finns tillgång till förskollärare och lekterapeuter för alla som 
kommer dit (1177 Vårdguiden 2017). 
 

Sjuksköterskans ansvar 
Enligt 5 kap. 6 § av Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska ”när hälso- och sjukvård 
ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas”. Den legitimerade sjuksköterskan ska 
därför kunna bemöta patienten och dennes anhöriga på ett bra sätt och göra dem 
delaktiga i vården. Patienten och anhörigas behov ska alltid vara i fokus och det är 
viktigt att ständigt ta hänsyn till samtliga unika livsvärldar för att skapa så goda 
förutsättningar som möjligt för ett gott vårdande (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 
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Med detta perspektiv på vårdandet undviks ett vårdlidande i största möjliga mån. Ett 
vårdlidande skapas när en individ upplever lidande till följd av vård eller utebliven vård. 
Det är även viktigt att sjuksköterskan bidrar till att inge livskraft hos patienten och dess 
anhöriga. Att ha livskraft innebär att det finns en vilja att genomföra livsprojekt som 
behövs för att leva ett gott liv. Detta gör sjuksköterskan genom att se och lyssna till 
patientens och dess anhörigas upplevelse och erfarenhet av situationen (Arman, 
Dahlberg & Ekebergh 2015, s. 43). 
 
Enligt 3 kap. 6 § av Patientlagen (2014:821) ska informationen ”anpassas till 
mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella 
förutsättningar”. Det innebär att all information som ges till hela familjen ska vara 
anpassad till föräldrar, syskon och barn. 
 
Det finns etiska koder utformade för sjuksköterskor, dessa står under ICN:s etiska kod. 
Dessa riktlinjer tar upp att inom sjuksköterskeyrket finns det fyra stora ansvarsområden; 
främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. För att uppnå dessa 
krävs ett professionellt förhållningssätt som grundar sig på respekt för de mänskliga 
rättigheterna. Som sjuksköterska ska man alltid vårda med respekt för patienten och 
dess anhöriga, ett vårdande som ska ta hänsyn men vara oberoende av kön, ålder, 
etnicitet, hudfärg, politiska åsikter, hudfärg med mera (Svensk sjuksköterskeförening 
2017). Trots lagar, koder och riktlinjer som förklarar hur syskon ska bemötas och 
involveras inom vården samt studier som belyser syskonets situation kan det ses att 
syskons behov fortfarande inte uppfylls och att sjuksköterskornas kunskap är bristfällig 
inom ämnet. Hoppet är därför att genom en litteraturöversikt sammanställa ett flertal av 
dessa studier kunna visa på att kompetensen hos sjuksköterskan är viktig för att ge 
syskonen det de behöver. För att vården ska ha kompetenta sjuksköterskor inom 
barnsjukvården finns det en utbildning som specialiserar sjuksköterskor för vård av barn 
genom att ge de kunskap som en grundutbildad sjuksköterska inte har. Enligt 
kompetensbeskrivningen för en barnsjuksköterska ska barn inom vården ha rätt till 
kompetent personal (Svensk sjuksköterskeförening 2016).  
 

Att vara syskon till ett barn med långvarig sjukdom 
Tidigare forskning har visat på bland annat en mer unik syskonrelation mellan det friska 
och de sjuka barnen efter insjuknande. Det har också visats att det är vanligt att 
syskonet glöms bort och prioriteras bort av resterande familj. Mycket fokus hamnar på 
det sjuka barnet i och med omsorg och oro vilket innebär att hon eller han tar stor plats i 
familjens liv och tankar. Hos syskonet har forskning kunnat se att en ensamhetskänsla 
växer fram hos syskonet då han eller hon inte har någon att dela sina specifika tankar 
och funderingar med. På samma sätt som det sjuka barnet upplever ett förändrat 
vardagsliv upplever även syskonet det. Det kan ses att vardagen har fått nya krav och 
syskonet upplever ofta att mycket hänsyn ska tas till det sjuka syskonet. Det är inte 
heller ovanligt att syskonet känner att föräldrarna inte hinner med dem, därför brukar 
syskonen ibland ta på sig rollen att själv vårda sitt syskon. En känsla av hjälplöshet kan 
väckas när syskonet upplever att det inte kan göra något för sitt sjuka syskon. Tidigare 
forskning visar även på att att syskon ofta upplever avsaknad av information och stöd 
kring det sjuka syskonets tillstånd (Björk, Darcy, Jenholt Nolbris & Hedman Ahlström 
2017, ss. 221-227). 
 
PROBLEMFORMULERING 
När ett barn får en sjukdomsdiagnos drabbas hela familjen. Såväl föräldrar som syskons 
rutiner och livsvärldar rubbas och påverkas. Syskon och barn som anhöriga kan 



 

4 

förekomma inom alla vårdinstanser där sjuksköterskan utför sitt dagliga arbete. 
Bristande kunskap hos sjuksköterskor inom detta ämne kan leda till ytterligare lidande 
hos syskonen. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskor som möter syskon inom 
vården har god kunskap om dessa barns upplevelser för att kunna ge gott stöd och 
information samt möta deras behov. Därför har vi valt att sammanställa tidigare 
forskning kring frågan hur det är att vara ett friskt syskon i en familj med ett 
långtidssjukt barn.  
 
SYFTE 
Syftet med denna studie är att belysa hur det är att vara ett friskt syskon i en familj med 
ett långtidssjukt barn. 
 
METOD 
Metoden som används är en litteraturöversikt enligt Friberg (2017, ss. 141-142). En 
litteraturöversikt skapar en översikt över kunskapen inom ett visst område baserad på 
vetenskapliga artiklar. På detta sätt skapar författarna en överblick över tidigare 
forskning inom fokusområdet.  
 

Datainsamling 
Litteratursökning av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna CINAHL, PubMed och 
PsycINFO. Författarna sammanställde sökord som var relevanta för att svara på 
studiens syfte. Sökorden användes i flera olika kombinationer för att få fram 10 
specifika, bra och relevanta artiklar, se sökhistorik och använda sökord i bilaga 1. 
Inklusionskriterierna var att samtliga artiklar skulle vara vetenskapliga, vara peer-
reviewed, ha tillgång till fulltext, motsvara syftet och vara max 10 år gammal. 
Sammanlagt blev det 166 träffar varav totalt 68 abstract lästes och 29 artiklar valdes ut 
till ett första urval. Författarna gjorde därefter en mer noggrann läsning av de 29 
artiklarna och valde slutligen ut 10 vetenskapliga artiklar som samtliga motsvarade 
syftet och beskrivna inklusionskriterier. Artiklar som föll bort mellan det första och 
andra urvalet var artiklar som visade sig ej vara vetenskapliga, artiklar som var på annat 
språk än Engelska eller Svenska, artiklar som författarna ej hade full tillgång till samt de 
artiklar där fokus låg på olika yrkens(exempelvis sjuksköterskans) upplevelser. De 10 
artiklar som valdes speglade alla antingen syskonets, föräldrarnas eller det sjuka barnets 
perspektiv på det friska syskonets situation, vilket var ett av studiens 
inkluderingskriterier för att kunna motsvara syftet. Artiklarna till resultatet markeras 
med en * i referenslistan. 
 

Dataanalys 
Analysen följer Fribergs metod för litteraturöversikter (2017, ss. 148-150) och påbörjas 
genom att läsa valda artiklarna upprepade gånger med syftet att förstå artiklarnas helhet 
och sammanhang. Nästa steg i analysen är att göra en översiktstabell och föra in olika 
aspekter(exempelvis, syfte, metod, resultat) med syfte att skapa en struktur och översikt 
över studiernas innehåll. Steg 3 går ut på att identifiera och presentera likheter och/eller 
skillnader i samtliga studier, där vikten ligger främst i resultatet och författarna bör 
därför ha sitt syfte i åtanke. Här analyseras och sammanfattas varje artikel för sig, och 
resultatet struktureras och kategoriseras upp. Nästa steg är att göra en sortering av de 
resultat som visar på samma sak, sammanställa områden och teman utifrån dessa och 
därefter skapa en passande rubrik till temat.  
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Samtliga 10 artiklar skrevs ut och lästes var för sig av författarna. Artiklarna 
analyserades och fördes in i en översiktstabell, se bilaga 2. Varje artikel lästes igenom 
flera gånger enskilt av båda författarna för att skapa en överblick av materialet. Innehåll 
i resultatet som författarna fann relevant för studiens syfte ströks under och 
sammanställdes därefter på ett separat blankt papper. När alla resultat var 
sammanställda letade författarna tillsammans efter likheter och skillnader i 
sammanfattningarna under diskussion för att bilda teman som var relevanta för syftet. 
Denna process resulterade i två teman med tillhörande subteman. 
 
RESULTAT 

Tema Subtema 

En förändrad familjesituation - Nya rutiner och önskan om normalitet 
- Syskonets ansvarsroll 
- Syskonrelationen 
- Ökad familjesammanhållning 
- Uppmärksamhetsfördelningen 

Syskonets hantering av känslor - Syskonets oro och rädsla 
- Upplevelse av ensamhet och hjälplöshet 
- Syskonets behov av information 
- Stöd från andra och hanteringsstrategier 

 
 

En förändrad familjesituation 
Nya rutiner och önskan om normalitet 
Att vara i en familj med ett sjukt barn förändrar vardagen i både fysiska, strukturerade 
och psykiska aspekter. Dessa förändringar leder så småningom till en mer strukturerad 
vardag särskilt när det gäller mat, aktivitet och medicin. Det sjuka barnet kunde 
begränsas genom att hållas hemma mycket till följd av rädsla för sjukdomens 
framskridning, effekter och symtom (Wennick & Huus 2012). En begränsning för 
syskonet var att de spenderade mindre tid med sina kamrater, till följd av rädsla för att 
ta hem bakterier, svårigheterna att ta sig till dem och det ökade ansvaret i hushållet 
(Long, Marsland, Wright och Hinds 2015). Syskonet hade förståelse för de förändringar 
och begränsningar som fanns i den nya vardagen då det sjuka syskonet levde under 
svåra förhållanden (Jenholt Nolbris, Enskär & Hellström 2014). 
 
En önskan för normalitet i det vardagliga livet fanns hos syskonen. De önskade att sitt 
syskon skulle bli friskt och ha ett bra och normalt liv (Jenholt Nolbris & Hedman 
Ahlström 2014; Nabors, Liddle, Graves, Kamphaus och Elkins 2019). Syskonen 
längtade till att vardagen skulle återgå till det normala med dess vanliga ordning och 
rutiner. De upplevde att det var stort fokus på sjukdomen under behandlingstiden och att 
de konstant blev påminda om den icke normala vardagen, delvis genom syskonens 
förändring av utseende till följd av sjukdomen och behandlingens effekter. Den nu 
förändrade vardagen bidrog även till att sådant som förr var normalt för familjen, så 
som att åka på resor och andra familjerelaterade aktiviteter inte längre gjordes lika ofta 
eller inte alls (Long et al. 2015). 
 



 

6 

Syskonets ansvarsroll 
I en situation där familjen inte var hemma eller delar av familjen inte kunde delta i olika 
vardagliga aktiviteter och sysslor blev det ett större krav på syskonen att hantera en del 
av dessa. Några av syskonen fick som uppgifter att städa rum, diska och hämta medicin 
och rullstol (Gaab, Owens & MacLeod 2014). Andra syskon fick ta sig an en 
föräldraroll i familjen genom att ta en mer aktiv roll i sysslor och hjälpa till att ta hand 
om resterande syskon i familjen, äldre syskon kunde ibland missa skolan för att se efter 
sina syskon. Merparten av syskonen som tog på sig extra ansvar kände att de hjälpte till 
i sitt sjuka syskons tillfrisknande medan vissa avskydde det. När det sjuka barnet var 
utåtagerande fann syskonet det svårt att ha en föräldraroll och ansvarsroll på grund av 
föräldrarnas svaga agerande i situationen. Det fanns även en viss svårighet i att alltid 
veta vad de kunde hjälpa till med och när deras hjälp behövdes (Prchal & Landolt 
2012). Med allt ansvar syskonet tog på sig blev det lätt att syskonet identifierades som 
“syskonet till ett barn med sjukdom” snarare än sin egen individ (Long et al. 2015). 
Andra syskon identifierades som “medhjälpare” till syskon och föräldrar (Nabors et al. 
2019).   
 
Syskonrelationen 
Det var vanligt att syskonet kände ett behov av att beskydda och trösta det sjuka barnet. 
På grund av detta blev det jobbigt för syskonen när de separerades från varandra på 
grund av exempelvis sjukhusvistelser. När syskonen var tillsammans pratade de alltid 
snällt, lekte de med varandra och det friska syskonet försökte låtsas som att allt var okej. 
När sjukdomssymtomen var svårare kunde syskonen dock bli irriterade och arga på 
varandra vilket ledde till att det friska syskonet ibland behövde vara mer tålmodigt för 
att upprätthålla sin goda ton med varandra (Nabors et al. 2019; Wennick & Huus 2012). 
Många syskon ville att de sjuka barnen skulle vara glada och gav dem därför vad de 
behövde i form av att leka, trösta och lämna dem ifred vid behov (Gaab, Owens & 
MacLeod 2014). Vissa av syskonen hjälpte också till att distrahera det sjuka barnet vid 
medicinska moment eller när de var ledsna (Nabors et al. 2019). 
 
Under barnets sjukdomsperiod bildades ofta ett speciellt band syskonen emellan som 
hjälpte dem i sin sorgeprocess och förståelse för situationen(Jenholt Nolbris, Enskär & 
Hellström 2014). Bandet mellan dem förstärktes genom att de var mer känslosamma, 
snälla, försiktiga och gav varandra uppmärksamhet (Jenholt Nolbris & Hedman 
Ahlström 2014). Med försiktigheten menas att syskonen kunde se skörheten i sitt sjuka 
syskons liv (Long et al. 2015). Både syskon och det sjuka barnet ville stötta den andre i 
vardagen, dock var detta mer vanligt hos syskonen vilket visade bandet mellan dem 
(Nabors & Liddle 2017). Bandet mellan syskonen uppmärksammades även av 
föräldrarna. De såg en hög grad av empati mellan syskonen, de kunde även se att de var 
snälla mot varandra och att syskonen försökte vara involverade och syskonen upplevdes 
inte vara undvikande (Nielsen, Mandleco, Olsen Roper, Cox, Dyches & Marshall 2012). 
 
Ökad familjesammanhållning 
Sjukdomsdiagnosen hos ett barn i familjen bidrog ofta till en ökad sammanhållning och 
uppskattning av varandra. Relationerna upplevdes bättre av syskonet och  
familjemedlemmarna sinsemellan samt familjebanden blev starkare (Jenholt Nolbris & 
Hedman Ahlström 2014; Prchal & Landolt 2012; Wennick & Huus 2012). Hela 
familjen delade på ansvaret i vardagen och de gick samman för att stötta varandra i 
sjukdomsprocessen (Long et al. 2015). När familjen var separerad höll de kontakt med 
varandra genom elektroniska hjälpmedel för att förbättra interaktionen och bibehålla 
familjesammanhållningen, framförallt syskonen emellan (Nabors et al. 2019). 
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Uppmärksamhetsfördelningen 
Sjukdomsdiagnoser kunde förändra familjedynamiken, en del i detta var hur föräldrarna 
betedde sig och spenderade tid med syskonen. Många av syskonen upplevde en 
omfördelning av uppmärksamhet där det sjuka barnet stod i centrum. Förståelsen för att 
det sjuka barnet fick uppmärksamheten fanns där hos vissa samtidigt som vissa syskon 
hade svårt för att förstå och acceptera det (Jenholt Nolbris, Enskär & Hellström 2014; 
Long et al. 2015; Prchal & Landolt 2012). Några av syskonen undrade vad de skulle 
behöva göra för att få sina föräldrars uppmärksamhet (Jenholt Nolbris, Enskär & 
Hellström 2014). En del av syskonen tyckte däremot att det sjuka barnet behövde mer 
uppmärksamhet, då de var ledsna över vad det sjuka barnet behövde gå igenom 
(Wennick & Huus 2012) och var glada att ge upp en del av sin tid för att föräldrarna 
skulle kunna spendera mer tid med det sjuka syskonet (Gaab, Owens & MacLeod 
2014). 
 
Känslor av avundsjuka kunde ses hos syskonen, de var avundsjuka över 
uppmärksamheten och presenterna det sjuka barnet fick (Prchal & Landolt 2012). 
Denna avundsjuka nämndes även av mammor och de sjuka syskonen då de noterat att 
syskonen var avundsjuka på just uppmärksamheten (Nabors et al. 2019). Dock förstod 
syskonen den ojämna fördelningen av uppmärksamhet men beskrev att det var svårt att 
trycka undan dessa känslor. Avundsjukan kunde även ses åt andra hållet, där det sjuka 
barnet var avundsjuk på att syskonet var friskt och inte hade lika många restriktioner i 
vardagen (Prchal & Landolt 2012). 
 

Syskonets hantering av känslor 
Syskonets oro och rädsla 
Det är vanligt att känna rädsla och oro när ett syskon blir sjukt. Känslorna kommer ofta 
direkt när diagnosen ställs och det är vanligt att syskonet redan då oroar sig för hur 
framtiden ska bli (Jenholt Nolbris, Enskär & Hellström 2014; Wennick och Huus 2012). 
Syskonen oroar sig för deras sjuka syskons liv och den plötsligt närmare döden (Gaab, 
Owens & MacLeod 2014; Jenholt Nolbris, Enskär & Hellström 2014; Jenholt Nolbris & 
Hedman Ahlström 2014; Long et al. 2015; Nabors & Liddle 2017; Nabors et al. 2019; 
Prchal & Landolt 2012; Wennick & Huus 2012). Det beskrivs även en rädsla för det 
sjuka barnets smärta, både smärta relaterat till medicinska procedurer och smärta 
kopplad till barnets sjukdom (Nabors & Liddle 2017; Wennick & Huus 2012). För vissa 
av syskonen fanns det även en rädsla för att de också kunde bli sjuka och dö eftersom 
deras syskon blev det (Jenholt Nolbris & Hedman Ahlström 2014). Rädslan för att det 
sjuka barnet svarar att de är okej även om de inte alltid är det fanns också där (Wennick 
& Huus 2012). Oron hos syskonet kan bidra till bland annat sömnproblem då de kunde 
få svårt att somna och ha mardrömmar (Jenholt Nolbris & Hedman Ahlström 2014). Det 
beskrivs även att det är vanligt med koncentrationssvårigheter som kunde påverka 
skolprestationen hos syskonen (Prchal & Landolt 2012). Ett flertal syskon rapporterades 
även ha fysiska och psykiska smärtor till följd av oron kring sitt syskons mående 
(Jenholt Nolbris & Hedman Ahlström 2014; O’Haver, Moore, Insel, Reed, Mazurek 
Melnyk & Lavoie 2010). 
 
Upplevelse av ensamhet och hjälplöshet 
När ett barn i familjen blev sjukt och behövde spendera tid på sjukhus lade föräldrarna 
stor del av sin tid med det sjuka barnet. Syskonet kunde då känna sig exkluderad och 
ensam i sin sorg (Jenholt Nolbris, Enskär & Hellström 2014; Jenholt Nolbris & Hedman 
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Ahlström 2014; Long et al. 2015; Wennick & Huus 2012). Syskonet kunde även känna 
sig ensam i hemmet och sakna sin familjs närhet, även mamman i familjen kunde se att 
barnet saknade sin familj när de var på sjukhus (Nabors & Liddle 2017; Nabors et al.  
2019). 
 
Syskonet kunde även känna sig hjälplöst i flera situationer bland annat när de 
observerade förändringar i det sjuka barnets utseende och när de såg dem lida (Prchal & 
Landolt 2012). När syskonet hade mer kunskap om hur deras sjuka syskons liv skulle se 
ut insåg de att de inte kunde göra så mycket för att hjälpa situationen. De kunde bara stå 
bredvid och titta på vilket också gjorde att de kände sig hjälplösa (Jenholt Nolbris, 
Enskär & Hellström 2014).  
 
Syskonets behov av information 
Många av syskonen uttryckte en stor hjälp i att ha rätt fakta och en grundlig förståelse 
kring sjukdomen och dess behandling för att kunna hantera situationen på ett bra sätt. 
Om det fanns en brist på information i tidigt skede av sjukdomsprocessen ledde det till 
en känsla av oro och ovisshet hos syskonet. Då föräldrarna fått informationen tidigare 
visades deras emotionella tillstånd att något var fel redan innan syskonet visste om att 
något var fel (Long et al. 2015). Syskonens bristfälliga kunskap om sjukdomen kunde 
leda till onödig oro och rädsla för sitt sjuka syskon (Wennick & Huus 2012). I de fall 
där syskonet fick information var språket sällan anpassad för just dem vilket bidrog till 
minskad förståelse. Många syskon förstod diagnosen men inte vad den innebar. 
Syskonets största informationskälla var deras föräldrar vilket kunde bidra till förvirring 
hos syskonet kring sjukdomen, behandlingen och dess bieffekter eftersom föräldrarna 
inte alltid gav tydlig och rätt information (Jenholt Nolbris & Hedman Ahlström 2014). 
Ett ämne som sällan diskuterats under sjukdomsförloppet var den eventuella döden, 
fokus låg ofta på behandlingar och undersökningar (Jenholt Nolbris, Enskär & 
Hellström 2014). Det var av betydelse för syskonet att prata om den eventuella döden 
och på så sätt öka förståelsen och möjligheten att hantera situationen (Gaab, Owens & 
MacLeod 2014).  
 
Stöd från andra och hanteringsstrategier 
Familjens närvaro, särskilt föräldrarnas var en viktig del för stöttningen av både 
syskonet och det sjuka barnet (Long et al. 2015; Nabors & Liddle 2017). Övrig släkt, 
exempelvis mor- och farföräldrar, gav emotionellt och praktiskt stöd till syskonen när 
föräldrarna inte kunde (Long et al. 2015). Vänner till syskonet var en viktig källa för 
stöttning, syskonen beskrev att vännerna bidrog till en slags distraktion från den tuffa 
situationen och gav de tröst (Prchal & Landolt 2012). Trots att det gav en positiv känsla 
för många att prata med sina vänner undvek en del av syskonen att prata om just 
sjukdomen då de upplevde att deras vänner inte alltid förstod (Long et al. 2015). 
Människor i syskonets närhet frågade om det sjuka barnets hälsotillstånd men sällan om 
syskonets mående (Long et al. 2015; Prchal & Landolt 2012), de ställde ofta samma 
frågor upprepade gånger vilket var jobbigt för syskonet (Prchal & Landolt 2012). 
Många av syskonen beskrev vårdpersonal som stöttande och snälla samtidigt som vissa 
nämnde att de ogillade eller var rädda för dem till följd av bland annat nålstick (Nabors 
& Liddle 2017). Syskon önskade ofta att de hade någon att prata med angående sina 
känslor (Jenholt Nolbris, Enskär & Hellström 2014) och ville gärna att de fick mer stöd 
från sjukhuspersonal angående deras känslor och tankar (Wennick & Huus 2012).   
 
Syskonen fann det lättare att hantera sjukdomen och situationen genom att prata med 
familj, vänner och andra familjer som befann sig i samma typ av situation. För att 
hantera sin situation hade syskonet flera olika strategier, dessa inkluderade förändrat 
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tankesätt kring sjukdomen, ändrat beteende i familjens närhet och att inte tänka så 
mycket på sjukdomen. Vissa av syskonen fann det lättare att hantera situationen om de 
accepterade diagnosen eller distraherade sig själva från hela situationen (Long et al. 
2015). Många av syskonen fann det positivt att vara med andra barn som befann sig i 
samma situation samt att vara med på olika aktiviteter tillsammans med deras familjer 
på sjukhuset (Nabors & Liddle 2017).  
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Vi valde att göra en litteraturöversikt enligt Friberg (2017, ss. 141-142). Denna metod 
användes för att vi ansåg att det var ett passande sätt att sammanfatta redan befintlig 
forskning samt ett effektivt sätt att svara på studiens syfte. De tio artiklar som användes 
i studien var max tio år gamla, detta med fördel då den senaste forskningen är mest 
relevant. Åtta av artiklarna var kvalitativa, vi ansåg en kvalitativ metod var det som 
svarade bäst på studiens syfte därför låg fokuset på kvalitativa undersökningar. Dock 
fann vi två kvantitativa artiklar som passade väl in i denna litteraturöversikt och valde 
därför att även inkludera dessa. Några av artiklarna har återkommande författare vilket 
kan tyda på att det finns en brist kring forskare och forskning i ämnet. Artiklarna kan då 
vara snarlika och påminna om varandra, då forskaren alltid kommer med en 
förförståelse vilket kan bidra till ett snävare resultat. Till en början ville vi göra en 
empirisk studie. Den empiriska studien hade bidragit till ny forskning vilket hade varit 
fördelaktigt då det finns en brist inom forskningsområdet. Tillslut valdes ändå att göra 
en litteraturöversikt till följd av tidsbrist och att det fanns befintlig forskning som kunde 
användas.  
 
Resultatet är trovärdigt då vi tydligt följt analysprocessen genom att noggrant granska 
varje artikel var för sig och sedan under diskussion tillsammans för att få ett så pålitligt 
resultat som möjligt. Under analysprocessen har ingen tolkning av artiklarna skett utan 
endast en överföring av information. 
 
Till en början ville vi endast använda artiklar som tog upp syskonets upplevelse av att 
ha ett långvarigt sjukt syskon och inte inkludera studier som tog upp andra 
familjemedlemmars upplevelse av situationen. Dock visade sig detta forskningsområde 
vara för snävt med vårt inklusionskriterie att artiklarna max skulle vara tio år gamla. 
Därför ändrade vi infallsvinkel och därmed även studiens syfte och valde att ta med 
även föräldrar och det sjuka barnets upplevelser.  
 
Länderna som artiklarna kommer ifrån är USA(5), Sverige(3), Schweiz(1) och Nya 
Zealand(1). Familjen och familjeförhållanden ser olika ut i olika länder beroende på 
många olika faktorer. Trots de olika synsätten på familjen anser vi att upplevelser och 
känslor är oberoende av geografisk placering. Det kan även vara en fördel att använda 
artiklar från olika delar av världen då kunskapen som erhålls i denna studie kan 
användas utanför Sverige. Sjukvården ser olika ut i olika länder och resultatet av vår 
studie kan användas av flera länder men eventuellt tillämpas på olika sätt.  
 

Resultatdiskussion 
Resultatet av analysen visar att syskonet får en förändrad vardag till följd av det sjuka 
barnet. Förändrade rutiner och begränsningar i vardagen ledde till att syskonet fick ta 
sig an nya roller och mer ansvar. I och med detta förändrades familjedynamiken genom 
starkare band och en omfördelning av uppmärksamhet. Det sjuka barnets diagnos kunde 
också leda till en känsla av oro och rädsla hos syskonet, de frekventa sjukhusbesöken 
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kunde även leda till att syskonet kände sig hjälplösa och ensamma. För att hantera sin 
nya situation kan man se att information och kunskap hjälpte dem i sin process och stöd 
från andra var också till god hjälp.  
 
Vårt resultat visar på att i samband med den förändrade vardagen fick syskonet ta på sig 
mer ansvar. Ansvaret kan i vardagen leda till att syskonet behöver växa upp och bli 
vuxen tidigt i livet. Det ökade ansvaret kan innebära att de tar en föräldraroll till yngre 
syskon eller sjuka syskon vilket kan vara bidragande till en förlorad barndom. Det finns 
både negativa och positiva utgångar med att behöva växa upp tidigt. Barn ska få vara 
barn för att få alla sociala kunskaper och allmän uppfostran medan en tidig uppväxt 
även kan leda god väg för framtiden och vuxenlivet. Bristen på de sociala kunskaperna 
tidigt i livet kan leda till ökat livslidande hos syskonet i framtiden. Hallström och 
Lindberg (2015, ss. 72-73) skriver att ökade och höga krav hos barn kan leda till en 
långvarig stress som kan resultera i både psykisk och fysisk problematik hos barnet. Ur 
ett hållbart utvecklingsperspektiv minskar risken för detta om syskonet får ökat stöd av 
bland annat vårdpersonal. 
 
När ett barn blir sjukt visar studiens resultat på att det ofta leder till en ökad 
sammanhållning i familjen. Det är viktigt att familjen håller ihop och att sjukdomen inte 
leder till en splittring i familjen. Splittringar och dåliga sociala band i familjen ökar 
risken för psykisk och fysisk ohälsa hos barn (Almqvist 2006), det innebär att den 
ökade sammanhållningen är en motverkan av psykiska problem utöver de riskfaktorer 
som redan finns i en sådan här situation. För att undvika framtida problem är det alltså 
av stor vikt att vården i en sådan här situation ger kunskap om vikten av familjen för att 
förbättra familjens välbefinnande. Den ojämnt fördelade uppmärksamheten mellan 
syskonen och den minskade omsorgen gentemot det friska syskonet kan leda till att 
beteende och personlighet utvecklas negativt och kan då även öka risken till kriminella 
uppföranden (Andersson 2001). Med andra ord kan det leda till ett sorts lidande hos 
syskonet när deras livsvärld rubbas till följd av föräldrarnas förändrade beteende. 
Uppmärksamheten riktas mer mot det sjuka barnet, situationen skulle kunna jämföras 
med att fråga föräldrar vilket barn de gillar mest, där i vanliga fall föräldrarna inte 
skulle svara men svaret är den här gången mitt framför ögonen.  
 
Den ojämnt fördelade uppmärksamheten mellan syskonen kan leda till känslor av 
bortglömdhet och avundsjuka hos syskonet. Uppmärksamhet är viktigt för att barn ska 
få en bra uppväxt och  få förutsättningarna att utveckla empati och förståelse för andra 
människor (Klasén McGrath 2012). Om ett barn känner sig bortglömt kan det leda till 
utåtagerande eller introvert beteende som kan ha dåliga konsekvenser för barnet i 
framtiden. Omfördelningen av uppmärksamheten kan även resultera i att föräldrarna får 
dåligt samvete. De ser att syskonet tar skada av deras neglect vilket kan leda till att 
föräldrarna upplever sig otillräckliga. Upplevelsen av otillräcklighet hos föräldrarna kan 
färga av sig på det friska syskonet som då kan göra extra mycket för att föräldrarna ska 
må bättre eftersom de ser att föräldrarna är stressade och inte alltid vet varför. Därmed 
kan en ännu större börda läggas på syskonets axlar. Genom att vårdpersonal tidigt i 
sjukdomsprocessen informerar om hur information kan ges till syskon samt kunskap om 
att syskonet kan känna sig bortglömt i liknande situationer kan antalet inläggningar för 
syskon och föräldrar på grund av psykisk ohälsa minska i framtiden och med andra ord 
ge en god hållbar utveckling. 
 
Det kan vara viktigt att barnen pratar med sina föräldrar och andra familjemedlemmar 
om sin rädsla och oro. En utebliven dialog om sina känslor kan innebära en känsla av 
isolering, att man tror att man är ensam i sina känslor, tankar och situationer vilket i sin 
tur kan ge ett ökat psykiskt lidande. Barn kan ha svårt för att uttrycka känslor av rädsla 
och oro, detta är vanligt att resultera i fysiska krämpor och lidande hos barn, exempelvis 
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genom magont och huvudvärk. Det är vanligt att tänka att dessa uttryck av känslor är 
något övergående (Socialstyrelsen 2010). Riskerna kan bli större om det inte 
uppmärksammas. För att lindra de besvär och symtom som uppkommit hos syskonen är 
det viktigt att se vad oron och rädslan grundar sig i, exempelvis ett sjukt barn eller övrig 
familj. Vikten av att tala om känslor blir då större eftersom det är en pågående process 
där situationen och känslorna konstant är i rörelse. 
 
Enligt resultatet är föräldrarna syskonets största källa till information. Om vården hade 
kunnat bidra mer till syskonets behov av information hade deras lidande kunnat lindras 
ytterligare. Sjukvårdspersonal har den primära kunskapen om det sjuka barnets 
hälsotillstånd och ett lidande från syskonets sida hade kunnat undvikas om 
sjukvårdspersonal talade direkt till syskonet istället för att få informationen via en av 
föräldrarna vilket minskar chansen för misstolkningar. Föräldrar kan dessutom med 
avsikt utelämna information för syskonet för att inte vilja oroa syskonet, vilket bidrar 
ännu mer till ovisshet. Barns fantasi kan ibland vara missvisande för verkligheten, det 
blir då av ännu större vikt att syskonet får anpassad och kontinuerlig information, av 
både föräldrar och vårdpersonal, kring situationen som ständigt kan svänga fram och 
tillbaka (Barncancerfonden u.å.). Det ställer krav på att vårdpersonal kan se och möta 
just barnets livsvärld samt att de har kunskap kring hur man anpassar information till ett 
barn samt att de inte talar över huvudet på syskonet. För att vårda med ett 
familjecentrerat perspektiv gäller det att man tar hänsyn till samtliga 
familjemedlemmars behov, inte bara föräldrarnas. 
 
Resultatet visar på ett behov av ytterligare stöd hos syskonet. På en del sjukhus finns 
särskilda syskonstödjare tillgängliga för syskon till svårt sjuka barn som kan bidra till 
ett ökat stöd. Dessa syskonstödjare kan finnas där för syskonet genom att exempelvis ge 
information och sällskap. Syskonstödjare kan planera träffar för syskonet med andra 
syskon i liknande situationer och beroende på intresse anpassar syskonstödjaren 
aktiviteter och lekar utefter syskonen (Jenholt Nolbris & Nilsson 2017). Syskonstödjare 
kan vara till god hjälp för att avlasta föräldrar och bidra till en positiv syn av sjukhus 
och vård, det minskar risken för att sjukhuset blir en plats laddad med negativa känslor 
och händelser. Om syskonet själv skulle hamna på sjukhus i framtiden har de då en mer 
positiv syn på vården snarare än en negativ vilket kan ses som hållbar utveckling. Det är 
även av stor vikt att annan sjukvårdspersonal uppmärksammar och stöttar syskonet. Det 
skulle räcka genom att bara lyssna till deras upplevelser eller visa att man finns där. 
 
SLUTSATSER 
När ett barn i familjen blir sjukt påverkas syskonet och hela familjen. Nya rutiner, roller 
och begränsningar hos syskonet skapas till följd av den nya vardagen. Den förändrade 
vardagen och familjesituationen gör att syskon ofta upplever att de får mindre 
uppmärksamhet av bland annat föräldrar vilket kan leda till känslor av avundsjuka. Det 
väcks även känslor av oro och rädsla hos syskonet kring det sjuka barnet i takt med att 
sjukdomen fortskrider, i och med detta skapas ett behov av stöd hos syskonet. Syskonet 
upplever sina föräldrar som det viktigaste stödet men det finns även en önskan om mer 
stöd från vårdpersonal.  
 
Resultatet visar även på ett behov av information hos syskonet kring sjukdomen och 
barnets hälsotillstånd. Utebliven information ledde ofta till känslor av exkludering och 
ovisshet och tidigare studier visar på att ökad kunskap ledde till bättre 
hanteringsförmåga hos syskonet. 
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BILAGA 2 
Artikelanalys 

ARTIKEL SYFTE METOD OCH URVAL RESULTAT 

Titel: Siblings 
caring for and 
about pediatric 
palliative care 
patients 
 
Författare: Gaab, 
E. M., Owens, G. 
R. & MacLeod, R. 
D. 
 
Tidskrift: Journal 
of Palliative 
Medicine 
 
Årtal: 2014 
 
Land: Nya 
Zealand 

Att identifiera oron 
hos syskon till barn 
som vårdas 
palliativt. 

Metod och design: 
Kvalitativ deskriptiv 
design. 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Dataanalys: Kvalitativ 
induktiv tematisk analys 
och kodning 
 
Urval: N=18 (varav 12 
flickor och 6 pojkar). 
Syskon till palliativt 
vårdade barn eller barn 
som nyligen (6 månader 
till 2 år) dött. 

Syskonen till 
palliativt vårdade 
barn uppgav oro 
kring deras 
syskons död och 
önskar att bli mer 
involverade i deras 
liv och vård. 
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Titel: Grief related 
to the experience 
of being the sibling 
of a child with 
cancer 
 
Författare: 
Jenholt Nolbris, 
M., Enskär, K. & 
Hellström A-L. 
 
Tidsskrift: Cancer 
nursing - An 
international 
journal for cancer 
care 
 
Årtal: 2014 
 
Land: Sverige 

Att beskriva 
syskons tankar 
relaterat till sorg 
kring upplevelsen 
att ha ett 
cancersjukt syskon. 

Metod och design: 
Kvalitativ deskriptiv 
metod.  
 
Datainsamling: 
Intervjuer med öppna 
frågor. 
 
Dataanalys: Kvalitativ 
innehållsanalys.  
 
Urval:N=29 (varav 17 
kvinnor och 12 män, 
samtliga helsyskon). 
Syskon mellan 8 - 25 år 
till ett barn som har 
behandlats för cancer. 

Studien visar på 
att de friska 
syskonen behöver 
stöttning generellt 
och emotionellt 
under tiden deras 
syskon är sjukt för 
att kunna hantera 
eventuell 
bortgång. 
Stödgrupper har 
visats positivt för 
att lindra lidandet i 
mån om att träffa 
andra som går 
igenom liknande 
situationer. 
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Titel: Siblings of 
children with 
cancer - Their 
experiences of 
participting in a 
person-centered 
support 
intervention 
combining 
education, learning 
and reflection: Pre- 
and post-
intervention 
interviews 
 
Författare: 
Jenholt Nolbris, M. 
& Hedman 
Ahlström, B.  
 
Tidskrift: 
European Journal 
of Oncology 
Nursing 
 
Årtal: 2014 
 
Land: Sverige 

Att utvärdera en 
personcentrerad 
intervention, riktad 
till syskon till en 
bror eller syster 
som nyligen blivit 
diagnostiserad med 
cancer som 
kombinerar 
utbildning, lärande 
och reflektion 
kring cancer. 

Metod och design: 
Kvalitativ metod 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Dataanalys: Kvalitativ 
innehållsanalys 
 
Urval: N=14 (varav 6 
flickor och 8 pojkar). 
Syskon till ett nyligen 
cancer-diagnostiserat 
barn. 

Personcentrerad 
intervention 
hjälper syskon att 
få mer vetskap om 
det sjuka barnets 
cancer vilket leder 
till en mer 
realistisk och 
kunskapsbaserad 
syn på 
behandlingar och 
konsekvenser. 
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Titel: Creating a 
Tenuous balance: 
siblings’ 
experience of a 
brother’s or sister’s 
childhood cancer 
diagnosis. 
 
Författare: Long, 
K.A., Marsland, 
A.L., Wright, A. & 
Hinds, P. 
 
Tidsskrift: Journal 
of Pediatric 
Oncology Nursing 
 
Årtal: 2014 
 
Land: USA 

Att belysa hur 
syskon upplever en 
bror eller systers 
cancer och klarar 
av cancerrelaterade 
tankar och känslor. 

Metod och design: 
Kvalitativ metod.  
 
Datainsamling: 
Intervjuer. 
 
Dataanalys: Grounded 
theory. 
 
Urval: N=13. Syskon 
till barn diagnostiserade 
med cancer. 

Syskonet upplever 
många starka 
känslor som 
utmanar deras 
coping strategier. 
Att lära sig att 
hantera 
cancerrelaterade 
känslor är en 
pågående process 
som blir lättare att 
hantera under 
tidens gång. Olika 
copingstrategier 
blev beskrivna, 
exempelvis att 
distraktion. 
Coping-
strategierna var 
ofta bättre om de 
fick mycket socialt 
stöd, särskilt från 
föräldrarna. 

Titel: Perceptions 
of hospitalization 
by children with 
chronic illnesses 
and siblings 
 
Författare: 
Nabors, L. & 
Liddle, M. 
 
Tidskrift: Journal 
of Child and 
Family Studies 
 
Årtal: 2017 
 
Land: USA 

Syftet är att 
undersöka 
upplevelser hos 
sjuka barn och 
deras syskon. 

Metod och design: 
Kvalitativ studie 
 
Datainsamling: 
Intervjuer med hjälp av 
lek och historier.  
 
Dataanalys:Innehållsan
alys 
 
Urval: N=17 (Varav 9 
var sjuka barn och 8 var 
syskon). 

Resultatet visade 
på två stora 
områden som 
användes som 
teman: positiva 
och negativa 
upplevelser. De 
flesta syskonen 
berättade historier 
som hade ett 
lyckligt slut. 
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Titel: A family 
affair: supporting 
children with 
chronic ilnesses 
 
Författare: 
Nabors, L., Liddle, 
M., Graves, M.L., 
Kamphaus, A. & 
Elkins, J. 
 
Tidsskrift: Child 
Care Health and 
Developement. 
 
Årtal: 2018 
 
Land: USA 

Att beskriva 
familjens 
perspektiv av att 
hantera ett barn 
med kronisk 
sjukdom, syskonen 
och föräldrarna 
samt 
syskonrelationen. 

Metod och design: 
Beskrivande kvalitativ 
studie.  
 
Datainsamling: 
Intervjuer varav 
föräldraintervjuerna var 
strukturerade intervjuer 
och syskonen fick öppna 
frågor utefter en 
berättelse i en tidning. 
 
Dataanalys: 
Innehållsanalys. 
 
Urval: N= 37 (17 
kvinnor varav 15 var 
mammor, en 
mormor/farmor och en 
moster/faster samt 12 
syskon och 8 kroniskt 
sjuka barn) 

Resultatet visade 
på att syskonen 
blev en vän och 
“skyddare” för sitt 
sjuka syskon. En 
god syskonrelation 
är viktig för att det 
sjuka barnet ska 
känna sig mindre 
ensamt och bidrar 
till bättre mående i 
hela familjen då 
föräldrarna är 
mindre oroliga om 
deras barn mår 
väl. 
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Titel: Parental 
perceptions of 
sibling 
relationships in 
families rearing a 
child with a 
chronic condition 
 
Författare: 
Nielsen, K. M., 
Mandleco, B., 
Olsen Roper, S., 
Cox, A., Dyches, 
T. & Marshall, E. 
S. 
 
Tidskrift: Journal 
of Pediatric 
Nursing 
 
Årtal: 2012 
 
Land: USA 

Att undersöka 
syskonrelationer i 
familjer med ett 
barn som har olika 
funktionshinder 
eller kroniska 
tillstånd som 
påverkar barn både 
intellektuellt och 
fysiskt. 

Metod och design: 
Kvantitativ metod med 
deskriptiv design  
 
Datainsamling: 
Frågeformulär och 
graderingssystem 
 
Dataanalys: En 
deskriptiv statistisk 
analys och en analys för 
skillnader 
 
Urval: N=108 (familjer 
där båda föräldrar frågas 
i 92% av familjerna och 
en förälder där det 
endast finns en att 
fråga). Familjer som 
inkluderade ett barn med 
funktionsnedsättning 
eller kroniskt tillstånd. 

Studien visar att 
föräldrarna tyckte 
att syskonen var 
empatiska, snälla, 
involverade och 
sällan undvikande. 
Det syntes även 
skillnader mellan 
hur mödrar och 
fäder uppfattade 
syskonen. 
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Titel: Parental 
perceptions of risk 
and protective 
factors associated 
with the adaptation 
of siblings of 
children with cystic 
fibrosis 
 
Författare: 
O’Haver, J., 
Moore, I. M., Insel, 
K. C., Reed, P. G., 
Mazurek Malnyk, 
B. & Lavoie, M. 
 
Tidskrift: The 
Pediatric Nursing 
Journal 
 
Årtal: 2010 
 
Land: USA 

Att undersöka 
relationen mellan 
risk och 
skyddsfaktorer som 
påverkar den 
psykologiska 
anpassningen av 
det friska syskonet 
till ett barn med 
cystisk fibros. 

Metod och design: 
Kvantitativ deskriptiv 
sambands design 
 
Datainsamling: Enkäter 
och skalor (olika 
beroende på ålder) 
 
Dataanalys: 
Sambansanalys 
 
Urval: N=40. Syskon 
till barn med cystisk 
fibros. 

Studien visade på 
att familjemiljön 
så som stress hos 
föräldrarna kan 
påverka 
anpassningen av 
det friska 
syskonet. 
Tonåringar visades 
också ha en större 
risk för påverkan 
av 
omgivningsfaktore
r än de yngre 
friska syskonen. 

Titel: How 
siblings of 
pediatric cancer 
experience the first 
time after diagnosis 
 
Författare: Prchal, 
A. & Landolt, M. 
A. 
 
Tidskrift: Cancer 
Nursing  
 
Årtal: 2012 
 
Land: Schweiz 

Att beskriva 
upplevelserna från 
syskon till barn 
med cancer i olika 
delar av livet efter 
det första halva 
året sedan 
cancerdiagnosen. 

Metod och design: 
Kvalitativ design 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer 
 
Dataanalys: 
Innehållsanalys 
 
Urval: N=7 (varav 5 
flickor och 2 pojkar). 
Syskon till barn med 
cancer. 

Resultatet visade 
på att syskonen 
kunde uppleva 
skillnader i flera 
delar av livet, 
sjukhus, skola, 
kamrater, familjen 
och med det sjuka 
barnet. 
Upplevelserna 
kunde sträcka sig 
från svartsjuka till 
prestationer i 
skolan. 
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Titel: What it is 
like being a sibling 
of a child newly 
diagnosed with 
type 1 diabetes: an 
interview study 
 
Författare: 
Wennick, A. & 
Huus, K. 
 
Tidskrift: 
European Diabetes 
Nursing 
 
Årtal: 2012 
 
Land: Sverige 

Att belysa hur det 
är att vara syskon 
till ett nyligen 
diabetes-
diagnostiserat barn. 

Metod och design: 
Kvalitativ deskriptiv 
design. 
 
Datainsamling: 
Intervjuer 
 
Dataanalys: 
Innehållsanalys och 
öppen kodning 
 
Urval: N=7 (varav 2 
flickor och 5 pojkar i 
åldrarna 10-17 år). 
Syskon till ett nyligen 
diabetes-diagnostiserat 
barn. 

Resultatet visade 
på tre stycken 
rubriker som 
belyser hur det är 
att vara syskon till 
ett barn med 
nyfunnen diabetes 
typ 1. 
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