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Sammanfattning 

Det friska barnet påverkas av att leva med ett långvarigt sjukt syskon, precis som det 

påverkar den övriga familjen. Det är viktigt att sjuksköterskan inkluderar de friska 

syskonen i vården, ser dem som en del av familjen och hjälper dem få en känsla av 

sammanhang. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva syskonets upplevelse 

av att ha en syster eller bror med långvarig fysisk sjukdom. I resultatet inkluderades 

tio artiklar och ur dem framkom tre teman med underteman. Det första temat var 

förändring för syskonet med undertema utmaningar för familjen och utmaningar i 

vardagen. Det andra temat, som uppenbarade sig, var syskonets behov med fyra 

underteman: behov av familjen, behov i vardagen, behov av kunskap och behov av 

stöd. Det sista temat var syskonets känslor med följande underteman; känslor runt 

familjen, känslor runt sig själv, och känslor om omgivningen. Syskonen vill ses som 

en del av familjen och de upplever att deras syskonrelation fördjupas. De vill vara 

delaktiga i omvårdnaden av det sjuka barnet och de har ett behov av information om 

vad de kan göra men även behov av en ökad kunskap runt diagnos, behandling, och 

prognos. 
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Abstract  

The healthy child is affected by living with a sibling that has a chronic disease the 

same way as it affects the whole family. It is important that the nurse includes the 

healthy siblings in the care, sees them as a part of the family and helps them to a sense 

of coherence. The aim in this literature study was to describe the sibling´s experience 

of having a brother or sister with a chronic disease. The result includes ten articles 

and from them three themes with subthemes emerged. The first theme is changes for 

the sibling with subthemes as challenges for the family and challenges in everyday 

life. The second theme that emerged was the sibling’s needs with four subthemes: 

need of the family, need in everyday life, need of knowledge and need of support. The 

last theme was the sibling´s feelings with the following subthemes: feelings about the 

family, feelings about themselves and feelings about the environment. The siblings 

want to be seen as a part of the family and they feel that the sibling relationship 

deepens. They want to be involved in the care of the sick child and they have a need 

of information about what they can do, but also the need for increased knowledge 

about diagnosis, treatment and prognosis.  
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Inledning   

När ett barn blir sjukt drabbas hela familjen, inte bara föräldrarna utan även syskonen. 

Inom omvårdnad har familjens betydelse uppmärksammats mer och mer när ett barn 

blir långvarigt sjukt. Ett sätt att möta familjens behov, när en medlem insjuknar, är 

familjefokuserad omvårdnad där det finns två inriktningar: familjerelaterad 

omvårdnad, som innebär att familjen ses som en omgivande ram, där det sjuka barnet 

är i fokus och familjecentrerad omvårdnad, som innebär att barnet och familjen ses 

som en enhet (Ångström-Brännström, 2010). Enligt lag (SFS 1982:763) har 

vårdpersonal en skyldighet att uppmärksamma barns behov av information och stöd 

när en närstående, som barnet bor hos, blir allvarligt sjuk, skadas eller har ett 

missbruk. Lagen gäller enbart om den närstående är vuxen och lyfter inte barnens 

behov av stöd och information om ett syskon insjuknar eller skadas (SFS 1982:763). 

Det kan innebära en ökad risk att syskon till sjuka barn inte får det stöd de behöver, 

eftersom de inte tas med i lagen. År 1990 förpliktigade sig Sverige att följa Förenta 

Nationernas (FN) konvention om barnets rätt. Rättigheterna som tas upp i 

konventionen gäller alla barn (0–18 år), vilket innebär att även syskonen har rätt att 

bli lyssnade på och har rätt att få veta och förstå prognos, sjukdomsförlopp och 

behandling när det gäller det sjuka barnets diagnos (Förenta Nationerna, 1989). 

Statistiken visar att i Sverige föds cirka 20 barn med cystisk fibros varje år 

(Socialstyrelsen, 2016). Två till tre barn av 10 000 födda har ryggmärgsbråck 

(Ågrenska, 2013) och ungefär 1000 barn med hjärtfel föds per år (Hjärt- Lungfonden, 

2016). Varje år insjuknar cirka 300 barn i cancer (Cancerfonden, 2015), cirka 800 

barn får diabetes (Barndiabetesfonden, 2014) och cirka 200 får diagnosen 

barnreumatism (Reumatikerförbundet, 2013). Syskonen påverkas av det sjuka barnet 

genom att känna oro, skuldkänslor, rädsla och social isolering (Ångström-

Brännström, 2010). Genom att hjälpa det friska syskonet att göra omvärlden 

begriplig, hanterbar och meningsfull kan syskonet få en känsla av sammanhang. 

Begreppet känsla av sammanhang myntades av Antonovsky (1991) och desto högre 

känsla av sammanhang en person har, desto större möjlighet har personen att hantera 

svåra situationer, som uppstår runt honom eller henne.   

Bakgrund  

Känsla av sammanhang 

Det salutogena perspektivet lyfter fram hälsan, det friska hos individen i motsats till 

det patogena perspektivet, som tittar på vad som inte fungerar, det sjuka hos individen 

(Iwarsson, 2007). Det patogena sättet att se på sjukdom kallas dikotomi, vilket 

innebär att personen är frisk eller sjuk. Inom det salutogena perspektivet används 

begreppet kontinium, där hälsa respektive ohälsa eller frisk respektive sjuk ses som 

två poler och individen befinner sig någonstans mellan dem (Antonovsky, 1991). Det 

innebär att så länge individen fortfarande lever finns det alltid något som är friskt. För 

att förstå varför en person mår dåligt och framförallt kunna bidra till att personen rör 

sig mot den friska polen på kontinuet behövs insikt i personens levnadsvanor, sociala 



 

 2 

status och historia. I begreppet känsla av sammanhang finns tre delar; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Med begriplighet menas att det finns intellektuell 

möjlighet att förstå och uppfatta de inre och yttre stimuli som uppstår. Har en individ 

en hög känsla av begriplighet förväntar individen sig att de stimuli den möter är 

möjliga att förstå och strukturera eller till och med förutsäga. En hög känsla av 

hanterbarhet innebär att personen har ett förtroende till sin egen kompetens att klara 

av och hantera olika situationer, även de oförutsägbara. Meningsfullhet betyder att 

individen har något som är känslomässigt värdefullt att engagera sig i. En individ med 

en hög känsla av meningsfullhet blir ledsen vid negativa händelser men drar sig inte 

för utmaningen att hitta mening i det som skedde. Av de tre begreppen i känsla av 

sammanhang är meningsfullhet viktigast. Hög känsla av hanterbarhet är inte möjlig 

utan hög känsla av begriplighet men utan hög känsla av meningsfullhet känns det inte 

meningsfullt att begripa eller hantera det som händer inom eller runt omkring 

individen. Barnets känsla av sammanhang utvecklas under uppväxten och de 

erfarenheter, barnet går igenom, kan bidra till en starkare känsla av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet eller också försvaga den (Antonovsky, 1991). 

Forskning antyder att känslan av sammanhang tenderar att öka med åren. Desto äldre 

populationen är, när mätningen genomförs, desto högre känsla av sammanhang finns. 

Forskningen visar också att Antonovskys tes håller och är användbar (Erikson & 

Lindström, 2005). 

Långvarigt sjuk 

Långvarig sjukdom innebär att en person är sjuk under hela sin livstid eller under en 

mycket lång tid. De vanligaste långvariga sjukdomarna är till exempel hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes, cancersjukdomar, lungsjukdomar och långvariga 

smärttillstånd (Regeringskansliet, 2014). Barn räknas som långvarigt sjuka om de har 

eller har haft en sjukdom som i väsentlig grad har påverkat det dagliga livet under 

minst tre månader under det senaste året eller om de tar medicin regelbundet för något 

(Statistiska centralbyrån, 2007). Den nordiska föreningen Nordiskt nätverk för barn 

och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård (NOBAB) har utarbetat en 

standard som bygger på FNs barnkonvention. NOBAB standard tar upp sjuka barns 

rättigheter och lyfter bland annat fram att barn ska vårdas i hemmet i den mån det går 

och att barnet har rätt att ha en förälder/närstående hos sig vid sjukhusvistelse 

(NOBAB, u.å.).   

Familj 

Familjen har historiskt setts som en grupp bestående av människor som har släktskap 

med varandra antingen via blodsband eller äktenskap. I dagens samhälle kan en familj 

vara uppbyggd på många olika sätt och de olika sammansättningarna har fått social 

acceptans i samhället. Familjen hålls ofta samman av känslomässiga band som gör att 

medlemmarna bryr sig om och tar hand om varandra. Ansvaret för att vårda barn och 

unga ligger på familjen och en långvarig sjukdom påverkar hela familjen (Kirkevold 

& Strömsnes Ekern, 2002). När alla familjemedlemmarna är delaktiga i vården ökar 
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familjesamhörigheten (Jenholt Nolbris, 2014). Far- och morföräldrar blir en viktig del 

i familjen när ett barn föds med eller förvärvar en svår sjukdom. De kan tillfälligt ta 

över föräldrarollen för de friska syskonen och de förstår hur viktigt det är för dem att 

få vara delaktiga i vården av sitt sjuka syskon. Far- och morföräldrar underlättar för 

det friska barnet att få tid med sina föräldrar samtidigt som de försöker upprätthålla 

rutiner och vardag (Ravindran & Rempel, 2010). 

Familjecentrerad vård 

Familjecentrerad vård utvecklades på 1960-talet på grund av att synen på barns 

rättigheter förändrades. Behovet av stöd från familjen synliggjordes och barnet 

separerades inte längre från familjen under sjukhusvistelsen (Dennis, Baxter, Ploeg & 

Blatz, 2017). Familjecentrerad vård innebär idag att familjen ses som en gemensam 

enhet. Fokus ligger både på det sjuka barnet och familjen samt deras samverkan 

tillsammans (Edwinson-Månsson & Enskär, 2008; Ångström-Brännström, 2010). 

Vårdpersonalen räknas också in i den familjecentrerade vården eftersom den innebär 

att det finns ett partnerskap mellan patient, familj och vårdpersonal (Dennis et. al, 

2017). Genom att skapa en familjecentrerad miljö känner sig hela familjen 

välkommen och deras behov tillgodoses. Flexibla besökstider för syskon och andra 

familjemedlemmar är ett exempel på detta. När vårdpersonalen samarbetar med 

föräldrarna skapas ett delat ansvar för omvårdnaden, vilket gör att familjerna blir mer 

involverade i att fatta beslut och därigenom är de med och påverkar utvecklingen av 

barnets tillfrisknande och de förbereds samtidigt för utskrivningen (Gooding, Cooper, 

Blaine, Franck, Howse & Berns, 2011). Arbetet med att göra barn mer delaktiga och 

att förbättra deras inflytande har pågått länge. Tillsammans med det familjecentrerade 

perspektivet kan ett barncentrerat perspektiv vara ett komplement. Då är hela familjen 

involverad men det är barnet som är i centrum. Vid barncentrerad vård anpassas 

vården så personalen lyssnar på barnet och förklarar så att barnet förstår (Coyne, 

Hallström & Söderbäck, 2016).  

Förälder till långvarigt sjukt barn 

Föräldrarna bär ett stort ansvar för det långvarigt sjuka barnets vård och omsorg, 

vilket många gånger leder till psykosocial belastning. Olika studier om föräldrars 

upplevelse av att ha ett långtidssjukt barn visar att föräldrarna känner ett stort ansvar 

och en stor stress (Tong, Lowe, Sainsbury & Craig, 2010; Smith, Cheater & Bekker, 

2013). Relationen mellan föräldrarna kan i en del fall bli ansträngd, medan andra par 

upplever en fördjupad relation (Smith et al., 2013). Mediciner och behandlingar tar 

mycket tid och antingen tas syskonen omhand av släktingar eller så delar föräldrarna 

upp sig så att en tar hand om det sjuka barnet och den andra tar hand om syskonen 

(Tong et al., 2010; Smith et al., 2013). Även känslo- och tankemässigt fokuserar 

föräldrarna på det sjuka barnet och syskonen hamnar i skymundan (Yang, Mu, Sheng, 

Chen & Hung, 2016). Eftersom syskonen tas omhand av andra än den förälder som 

vårdar, blir de inte involverade och delaktiga i vården kring sitt sjuka syskon. 

Vårdpersonalen behöver ge föräldrarna stöd att klara av att både ta hand om det sjuka 



 

 4 

barnet och syskonen (Ygge, 2015). Många föräldrar informerar inte de friska 

syskonen om sjukdomen, dels för att de vill skydda dem och dels för att de själva inte 

har tillräcklig kunskap (Yang et al., 2016).  

Syskon till långvarigt sjukt barn  

Barn i sjukvårdsmiljö har svårare att förstå och uppfatta allt som händer omkring dem 

eftersom deras kommunikationsförmåga inte är fullt utvecklad. De har dessutom 

svårare för att föra fram sina egna åsikter och tankar (Söderbäck, 2014a). En 

sjukdomsdiagnos kan vara överväldigande för hela familjen och sjuksköterskan är 

skyldig att inkludera det friska syskonet i den familjecentrerade vården. Det kan göras 

genom att identifiera behov, göra syskonet involverat i vården samt dela med sig av 

lämplig information (O’Shea, Shea, Robert, Cavanaugh, 2012). Genom att ge barnet 

tid, en möjlighet att vara delaktig i samtalet och att ta hänsyn till barnets ålder, 

mognad och perspektiv kan kaoset minska och barnet får hjälp till en känsla av 

sammanhang (Jenholt Nolbris, 2014; Iwarsson, 2007; Söderbäck, 2014b). Om barnets 

frågor besvaras sanningsenligt byggs ett förtroende upp och barnet vågar lita på 

informationen som ges (Ygge, 2015). Varje barn har sin egen historia med 

erfarenheter och upplevelser. När barnet informeras behöver informanten vara lyhörd 

för hur barnet beter sig; tar barnet avstånd eller är det nyfiket, vad och hur mycket vill 

barnet veta (Forsner, 2015). Syskonen hamnar ofta i skymundan och glöms bort av 

både vårdpersonal och föräldrar, vilket medför att de blir lämnade ensamma med sina 

känslor och tankar (Jenholt Nolbris, 2014; Ygge, 2015). Föräldrarna upplever att de 

överger syskonet eftersom det sjuka barnet har ett större behov av dem. De förstår att 

det är jobbigt för syskonen och föräldrarna märker att syskonen tar på sig rollen att 

vara det "perfekta barnet" (Tong et al., 2010). Genom att ge syskonet information, kan 

känslan av att vara åsidosatt och oviktig minskas (Ygge, 2015). Om ett barn upplever 

att ett syskon favoriseras av föräldrarna kan syskonrelation försämras på lång sikt, 

vilket kan innebära ett sämre socialt stöd som vuxen (Phillips & Schrodt, 2015). Blir 

syskonet inbjudet i vården av det sjuka barnet kan syskonrelationen fördjupas och bli 

starkare (Jenholt Nolbris, 2014; Woodgate, Edwards, Ripat, Rempel & Johnson, 

2016; Yang et al., 2016). För syskon innebär delaktighet att vara en del av en grupp 

och den viktigaste gruppen att vara en del av är familjen (Woodgate et al., 2016).  

Problemformulering 

Syskon till långvarigt sjuka barn hamnar ofta i skymundan och föräldrarna kan ha 

svårt att tillgodose deras behov av stöd och information. Genom att beskriva det friska 

syskonets upplevelse av att leva med en långvarigt sjuk syster eller bror kan 

sjuksköterskan få ökad medvetenhet och kunskap och därigenom synliggöra syskonet 

och behoven.  
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Syfte 

Studiens syfte var att beskriva syskonets upplevelse av att ha en långvarigt sjuk syster 

eller bror.  

Metod 

Metoden, som använts i denna studie, är en allmän litteraturstudie. Litteraturstudiens 

avsikt var att undersöka och redogöra för litteratur inom det valda området genom att 

systematiskt söka, granska och sammanställa befintlig litteratur (Forsberg & 

Wengström, 2015; Friberg, 2012). 

Datainsamling  

Sökningen av artiklar gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Cinahl 

innehåller artiklar, böcker och avhandlingar inom områdena omvårdnad, arbetsterapi 

och fysioterapi. Materialet i PubMed behandlar de biomedicinska områdena som 

omvårdnad, medicin och tandvård och består huvudsakligen av vetenskapliga artiklar 

från tidskrifter. I PsycInfo finns vetenskapliga artiklar, böcker och avhandlingar som 

handlar om beteendevetenskap och psykologi (Forsberg & Wengström, 2015; 

Karlsson, 2012). 

Inledningsvis gjordes en vid översiktssökning av ämnesområdet som behandlas i den 

här studien. Olika sökord undersöktes för att se vilken kombination som gav flest 

relevanta artiklar. De sökord som undersöktes var syskon, långvarigt sjuk, barn, 

upplevelse och uppfattning. Vid sökningarna gjordes först en sökning på varje enskilt 

ord för att sedan slå ihop dem i olika kombinationer (Östlundh, 2012). I varje databas 

inleddes sökningen med ämnesord (Forsberg & Wengström, 2015; Östlundh, 2012) 

med inget eller litet utfall. En mer specificerad sökning gjordes i samtliga tre 

databaser med fritextsökord. Ytterligare en sökning gjordes vid ett senare tillfälle för 

att hitta kompletterande artiklar, se tabell 2, bilaga B. I sökningarna användes de 

Booelska operatorerna AND och OR (Forsberg & Wengström, 2015; Karlsson, 2012; 

Östlundh, 2012). Eftersom sökningar på artiklar fem år tillbaka i tiden inte gav 

tillräckligt med träffar vidgades sökningen från fem år till 10 år och artiklarna som 

användes är publicerade mellan år 2007 och 2016. De inklusionskriterier som 

användes var; syskon till fysiskt långtidssjuka barn, både syskonet och det sjuka 

barnet skulle vara mellan noll och 18 år, att det skulle vara syskonets eget perspektiv 

vilket innebar att de själva skulle varit deltagare i studien och studien skulle ha 

undersökt hur det var att vara syskon till ett långvarigt sjukt barn. Exklusionskriterier 

var syskon till barn med utvecklingsförsening och om föräldrarna intervjuats istället 

för syskonen. Många artiklar som hittades berörde syskon till barn med 

utvecklingsförsening och kunde därför inte tas med i resultatet. Artiklar skrivna på 

andra språk än engelska är också exkluderade. I tre av resultatartiklarna fanns det med 

friska syskon som var över 18 år. I två av artiklarna var de friska barnen under 18 år 

när syskonet insjuknade och resultatet svarade bra mot till syftet i den här studien, 
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därför inkluderades de. I den tredje artikeln var ett av 14 friska syskon över 18 år. 

Resultatet svarade bra mot denna studies syfte så beslut togs att inkludera även den 

artikeln.  

Cinahl 

Först gjordes en sökning med Headingsorden siblings AND chronic disease AND 

child AND perception som gav noll träffar. Headings är Cinahls ämnesordlista 

(Forsberg & Wengström, 2015; Östlundh, 2012).  Nästa sökning gjordes med hjälp av 

fritextord i kombinationen siblings OR brother OR sister AND chronic disease OR 

chronic illness AND child OR pediatric AND perception OR experience med 

begränsningen peer reviewed och den gav 52 träffar där 46 valdes bort utifrån titlarna. 

Abstracten lästes på de sex återstående artiklarna, där tre inte matchade syftet i den 

här studien. Tre vetenskapliga artiklar valdes ut för granskning, en artikel hade för låg 

vetenskaplig nivå och två valdes till studien. I en fördjupande sökning användes 

sökorden siblings OR brother OR sister AND child OR pediatric AND perception 

OR experience AND cancer OR cystic fibrosis OR diabetes OR congenital heart 

disease, begränsningen peer reviewed användes. Sökningen resulterade i 147 träffar, 

resultatet begränsades till åren 2007–2017 och då återstod 76 artiklar. Baserat på titeln 

valdes 68 artiklar bort, åtta abstract lästes och tre av dem svarade inte på den här 

studiens syfte. De fem kvarvarande vetenskapliga artiklarna granskades, en handlade 

om stödgrupper för syskon och passade inte mot syftet i denna studie. De resterande 

fyra gick vidare till den här studiens resultat. Nya sökningar gjordes med fritextorden 

siblings AND experience AND ”chronic disease” OR ”chronic illness” AND 

pediatric med begränsningen till åren 2007–2017 och att de skulle vara peer 

reviewed. Resultatet blev 135 artiklar där 134 valdes bort baserat på titeln, ett abstract 

lästes men svarade inte mot syftet. Sökorden i nästa sökning var siblings AND 

experience AND pediatric med samma begränsningar, vilket resulterade i 53 träffar. 

En artikel var en dubblett. Sju abstract lästes och tre artiklar gick vidare till 

granskning där två artiklar svarade mot syftet och finns med i resultatet.  

PsycInfo  

I PsycInfo användes vid första sökningen Thesaurus, som är PsycInfos ämnesordlista 

(Forsberg & Wengström, 2015; Östlundh, 2012) med kombinationen siblings AND 

chronic illness AND perception, som gav noll träffar. Vid andra sökningen användes 

fritextorden siblings OR brother OR sister AND chronic disease OR chronic illness 

AND child OR pediatric AND perception OR experience, med begränsningen peer 

reviewed och sökningen gav 90 träffar och med en begränsning mellan åren 2007 och 

2017 fanns 38 artiklar kvar. Av dem kunde 30 exkluderas utifrån titeln och två hade 

redan hittats i Cinahl, sex abstract lästes och alla sex artiklarna granskades. 

Granskningen visade att en artikel inte passade ihop med syftet i denna studie, tre 

hade för låg vetenskaplig nivå och två användes i resultatet. Sökningen som följde var 

en fördjupad sökning där fritextorden siblings OR brother OR sister AND child OR 

pediatric AND perception OR experience AND cancer OR cystic fibrosis OR 
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diabetes OR congenital heart disease med begränsningen peer reviewed som gav 169 

träffar och genom att begränsa sökningen till åren 2007-2017 blev resultatet 93 

artiklar varav 89 artiklar uteslöts baserat på titeln, två artiklar hade redan hittats i 

Cinahl, ett abstract lästes och en artikel granskades som inte matchade syftet i denna 

studie. I nästa sökning användes sökorden siblings AND experience AND pediatric 

med begränsningen att de skulle vara peer reviewed och publicerade mellan åren 

2007–2017. Resultatet blev 74 artiklar, där fem abstract lästes men ingen gick vidare. 

Två artiklar som hittades var dubbletter. 

PubMed 

Sökningen inleddes med MeSH- termerna siblings AND chronic disease AND child 

AND perception. MeSH- temer är ämnesord som sedan tidigare är inlagda i databasen 

(Forsberg & Wengström, 2015; Östlundh, 2012). Sökningen gav en träff men den 

artikeln hade sedan tidigare hittats i databasen PsycInfo. Sökningen fortsatte med en 

fritextsökning med orden siblings OR brother OR sister AND chronic disease OR 

chronic illness AND child OR pediatric AND perception OR experience och gav 102 

träffar. Titlarna lästes endast på de artiklar som var publicerade mellan åren 2007 och 

2017. Sammanlagt blev det 58 artiklar där 47 kunde uteslutas utifrån titeln, fem hade 

redan hittats i PsycInfo och två i både PsycInfo och Cinahl. Det resulterade i fyra lästa 

abstract där inga stämde överens med denna studies syfte. En mer ingående sökning 

gjordes med fritext orden siblings OR brother OR sister AND child OR pediatric 

AND perception OR experience AND cancer OR cystic fibrosis OR diabetes OR 

congenital heart disease. Sökningen gav 256 träffar och 105 artiklar var publicerade 

mellan åren 2007 och 2017. Av de 105 artiklarna uteslöts 100 på titeln, tre hade redan 

hittats i Cinahl och två hade hittats i både Cinahl och Psycinfo så inga nya artiklar 

hittades. I nästa sökning användes orden siblings AND experience AND pediatric, 

med begränsningen 2007–2017 resultatet blev 125 artiklar varav fem abstract lästes, 

vilket inte gav någon ny artikel. Två dubbletter på redan funna artiklar i Cinahl 

hittades. 

Sökorden beskrivs i tabell 1, bilaga A.  

Databearbetning 

Totalt 19 vetenskapliga artiklar lästes igenom upprepade gånger och de granskades 

sedan enligt Carlsson och Eimans (2003) kvalitativa och kvantitativa 

granskningsmallar. Granskningen gjordes utifrån en poängskala som omvandlas till 

en procentsats där artiklarnas graderas som I, II eller III där grad I har högst 

vetenskaplig nivå. Först valdes tre artiklar ut som granskades enskilt av båda 

författarna, därefter jämfördes resultaten med bra överensstämmelse. Resterande 

artiklar delades upp och granskades individuellt. Det resulterade i tio vetenskapliga 

artiklar som användes i studien. Artiklarna sammanfattades i varsin artikelöversikt, se 

tabell 3, bilaga C. Resultatdelen i artiklarna lästes igenom tills båda författarna var väl 

insatta i materialet. Från resultaten i artiklarna togs meningsbärande enheter ut, som 
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svarade mot studiens syfte och översattes till svenska. Efter förnyad genomläsning 

kodades de i olika färger utifrån mönster med skillnader och likheter, detta gjordes 

enskilt (Friberg, 2012; Forsberg & Wengström, 2015; Henricson & Billhult, 2012). 

Meningsbärande enheter och koder som framkommit jämfördes och skillnader 

diskuterades tills konsensus uppstod. De meningsbärande enheterna lästes åter 

igenom upprepade gånger och nya mönster kunde urskiljas och utifrån mönstren 

framkom tre teman med underteman (Forsberg & Wengström, 2015; Henricson & 

Billhult, 2012). Genom att gå från helhet till delar kunde en ny helhet skapas (Friberg, 

2012). 

Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetik skyddar personer, som medverkar i en studie, genom att värna om 

människors grundläggande värde och rättigheter (Kjellström, 2012). World Medical 

Association (2013) utvecklade 1964 Helsingforsdeklarationen, som innehåller olika 

etiska riktlinjer och fungerar som en redogörelse för etiska principer inom 

biomedicinsk forskning på människor. I Belmontrapporten (1978) beskrivs tre etiska 

principer som ska skydda individer som deltar i forskning. Respekt för personen som 

innebär att individen ska behandlas som en autonom person och att individer med 

nedsatt autonomi ska skyddas, exempelvis barn. Principen att inte skada eller göra 

gott principen är den andra etiska principen, som Belmontrapporten lyfter fram och 

den innebär att ingen ska komma till skada i samband med forskning och att 

fördelarna ska maximeras och nackdelarna eller skadorna minimeras. Den tredje 

principen är rättviseprincipen där bördan och fördelarna med forskningen ska fördelas 

lika (The National Commission for Protection of Human Subjects of Biomedical and 

Behavioral Research, 1978). I Sverige styrs forskningsetiken av två lagar, Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) och 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Av de artiklar som ingår i den här studien har 

alla utom en redovisat att de blivit godkända av etisk kommitté efter etiska 

överväganden (Forsberg & Wengström, 2015). Författaren till artikeln som inte 

redovisat något etiskt godkännande beskriver sitt tillvägagångssätt väl och det går att 

utläsa att de etiska principerna har efterlevts. I fem av artiklarna står det att barn och 

föräldrar har givit informerat samtycke, tre nämner att de samlat in informerat 

samtycke från föräldrarna men skriver inget om barnen och två skriver ingenting om 

informerat samtycke. För att kunna ge informerat samtycke behöver deltagaren få 

information utifrån sin nivå om vad deltagandet innebär, vad studien går ut på, att 

deltagandet är frivilligt och att det går bra att avbryta när som helst. Om barnet är 

under 15 år ska föräldrarna lämna sitt tillstånd men barnets vilja ska också beaktas, är 

barnet över 15 år anses det själv kunna besluta om sitt deltagande. Ett längre etiskt 

resonemang fördes i två av artiklarna där de beskrev vem familjerna skulle vända sig 

till ifall intervjun väckte tankar och känslor. I artiklarna har forskning på barn 

genomförts men eftersom det är barnets perspektiv som efterfrågas och målet är att 

förbättra syskonens situation så är det acceptabelt utifrån ett etiskt synsätt (Kjellström, 

2012). 
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Resultat 

Upplevelsen av att vara syskon till ett långtidssjukt barn presenteras i tre teman med 

underteman. Det första temat är förändringar för syskonet med underteman: 

utmaningar för familjen och utmaningar i vardagen. Andra temat är syskonets behov 

och underteman är: behov av familjen, behov i vardagen, behov av kunskap och 

behov av stöd. Sista temat är syskonets känslor med tre underteman som är: känslor 

runt familjen, känslor runt sig själv och känslor om omgivningen (Figur 1). 

 

 

Figur 1: Temaöversikt 

Förändringar för syskonet 

Utmaningar för familjen 

När ett barn blir sjukt eller skadas leder det till stora förändringar för hela familjen 

inklusive syskonen. Förändringen sker på flera plan, både i hela familjen men också i 

de olika relationerna. Syskonens relation till varandra förändrades och Bugel (2014) 

beskrev att den största förändringen de upplevde var förändringen i syskonrelationen. 

Många syskon beskrev att de upplevde att sjukdomen fört dem närmre sitt sjuka 

syskon och att känslorna förstärkts (Bellin, Kovacs & Sawin, 2008; Bugel, 2014; 

Jenholt Nolbris & Hedman Ahlström, 2014; Velleman, Collin, Beasant & Crawley, 

2016. En del ville tillbringa mer tid med sitt sjuka syskon (Jenholt Nolbris et al., 

2014; Prchal & Landolt, 2012), medan andra talade om att sjukdomen påverkat 

relationen negativt och att de upplevde det som en förlust (Velleman et al., 2016). En 

annan förändring i syskonrelationen var att syskonen kände ett behov att skydda och 

ta hand om det sjuka barnet (Velleman et al., 2016; Waite-Jones & Madill, 2008). 
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Syskonrivalitet och syskonkonflikter förblev oförändrade (Bellin et al., 2008; Bugel, 

2014), däremot behövde syskonen tänka på att ta det mer försiktigt och inte vara lika 

hårdhänta som tidigare (Waite-Jones et al., 2008). I motsats till detta så tyckte vissa 

syskon att relationen till det sjuka barnet var densamma som friska syskon har mellan 

varandra (Bellin et al., 2008). Förutom förändringen i syskonrelationen så kunde de se 

och uppleva förändring av syskonets utseende och beteende och de kunde se ett 

samband med sjukdomen. Flera syskon beskrev att det sjuka barnet blev mer irriterat 

och aggressivt (Long, Marsland, Wright & Hinds, 2014; Prchal et al., 2012; Velleman 

et al., 2016; Waite-Jones et al., 2008; Wennick & Huus, 2012). Ju äldre syskonet själv 

blev men även ju äldre det sjuka barnet blev desto bättre kunde de hantera dessa 

utbrott (Waite-Jones et al., 2008). Andra förändringar i familjen handlade om att 

föräldrarnas fokus ändrades från att tidigare varit jämt fördelad mellan syskonen till 

att mer fokus lades på det sjuka barnet (Velleman et al., 2016; Waite-Jones et al., 

2008; Wennick et al., 2012). En del syskon upplevde att det sjuka barnet behandlades 

annorlunda och hade andra regler, medan en del tyckte att föräldrarna behandlade 

dem likadant med samma regler (Bellin et al., 2008; Velleman et al., 2016). Syskonen 

betonar att när någon i familjen blir sjuk så drabbas hela familjen, ingen blir oberörd 

(Wilkins & Woodgate, 2007). En stor förändring för syskonen var att föräldrarna hade 

mindre tid för dem, det kunde dels bero på att det sjuka barnet var inlagt på sjukhus 

men även på grund av ökat omvårdnadsbehov i hemmet (Long et al., 2015; Prchal et 

al., 2012; Velleman et al., 2016). En del upplevde förändringarna som svåra medan 

andra hade en förståelse och accepterade dem (Velleman et al., 2016). Många syskon 

upplevde en ökad sammanhållning i familjen på grund av sjukdomen och de 

utmaningar den utsatte familjen för (Bellin et al., 2008; Jenholt Nolbris et al., 2014; 

Long et al., 2015; Prchal et al., 2012). Några pratade om en brist på eller negativ 

kommunikation i familjen som en del av förändringen efter att deras syskon blivit 

sjukt och några tog på sig en roll som stöd till sina föräldrar (Velleman et al., 2016). 

Syskonen jämförde sin familj med familjer i deras omgivning, som de uppfattade som 

normala och de var medvetna om att deras egen familj var annorlunda (Velleman et 

al., 2016; Waite-Jones et al., 2008). Familjens aktiviteter förändrades också, det fanns 

mindre tid för gemensamma aktiviteter och i vissa fall kunde familjerna inte fortsätta 

med samma aktiviteter som de gjort före diagnosen (Long et al., 2015; Prchal et al., 

2012). Sjukdomen var alltid närvarande (Long et al., 2015).  

Utmaningar i vardagen 

Livet för syskonen blev annorlunda när deras bror eller syster blev sjukt. Vårdades det 

sjuka barnet på sjukhus så delades familjen. Föräldrarna spenderade mycket tid på 

sjukhuset och fanns inte tillhands för läxläsning och stöd. Det fanns inte heller tid för 

att lyssna på vad som hände i syskonets liv eller för gemensamma middagar (Prchal et 

al., 2012). Vardagen, till exempel morgon- eller middagsrutiner ändrades (Bugel, 

2014). Några syskon upplevde att efter sjukdomen hade deras vardagsliv strukturerats 

upp med mer strikta rutiner. De hade förståelse för att föräldrarna behövde vara hos 

det sjuka barnet så att det slapp vara själv på sjukhuset (Wennick etal., 2012), men en 
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del kände sig ensamma och tyckte inte om att tillbringa tid i det tomma hemmet 

(Prchal et al., 2012). När föräldrarna inte fanns tillgängliga tog den utökade familjen 

hand om syskonen, oftast mor- och farföräldrar som gav både praktiskt och 

känslomässigt stöd (Bugel, 2014; Long et al., 2015; Prchal et al., 2012; Waite-Jones 

et al., 2008). En del pratade om att de fick stanna hemma mer även om det hade varit 

skönt att komma iväg och få tänka på annat. Fick familjens semesterplaner ställas in 

hade en del möjlighet att följa med släktingar på deras semester (Prchal et al., 2012). 

En annan förändring i livet var kontakten med vännerna, där syskonets diagnos 

försvårade möjligheten till sociala kontakter (Bellin et al., 2008). Vissa ville tillbringa 

mer tid tillsammans med sitt sjuka syskon (Prchal et al., 2012), men de oroade sig 

samtidigt för att ta hem smitta som kunde förvärra tillståndet för den sjuke (Long et 

al., 2015).  En del träffade nya vänner på sjukhuset (Bugel, 2014). När syskonen varit 

ifrån sina vänner ett tag upplevde en del att det var svårt för dem att komma tillbaka 

in i gemenskapen igen (Prchal et al., 2012). Några upplevde ingen förändring alls vad 

det gällde sociala möjligheter och tyckte inte att det fanns någon nackdel med att ha 

ett sjukt syskon när det gällde kontakten med vännerna (Bellin et al., 2008). Vissa 

upplevde en ökad popularitet i samband med deras syskons insjuknande (Long et al., 

2015). Även i skolmiljön påverkades syskonen. Några kunde uppleva att de hade 

svårt att förutsäga hur skolkamraterna reagerade, ibland tyckte klasskompisarna synd 

om dem och ibland skrattade de åt dem (Waite-Jones et al., 2008). En del syskon hade 

svårt att koncentrera sig i skolan och deras resultat försämrades (Long et al., 2015; 

Prchal et al., 2012). Resultaten och förmågan att prestera förbättrades några månader 

efter sjukdomsbeskedet (Prchal et al., 2012). Några upplevde att de inte blev bedömda 

lika hårt på skoluppgifter eller prov som före deras syskon insjuknade och de önskade 

att deras lärare skulle behandla dem normalt (Long et al., 2015). Samtidigt tyckte 

några att skolan förblev som vanligt och gav en chans till andhämtning och normalitet 

(Bugel, 2014). Syskonen fick ta ett större ansvar i hemmet och utföra mer sysslor som 

passning av småsyskon, tvätt och matlagning (Bellin et al., 2008; Bugel, 2014; Long 

et al., 2015; Prchal et al., 2012; Waite-Jones et al., 2008), några tyckte det var 

påfrestande medan andra accepterade det och såg det som en möjlighet att hjälpa till 

(Long et al., 2015; Prchal et al., 2012). Andra förändringar i livet kunde vara både 

positiva och negativa. Några nackdelar var att syskonen hade mer problem med 

huvudvärk och magont, de blev lättare arga på vänner, föräldrar och andra friska 

syskon. En del upplevde att allt gick för fort och att ingenting var roligt längre samt 

att de sov sämre och hade fler mardrömmar (Jenholt Nolbris et al., 2014). 

Förändringar i sovarrangemangen kunde få syskonen att känna sig ensamma (Bugel, 

2014), världen kändes inte längre säker och förutsägbar (Long et al., 2014). Några 

syskon uttryckte negativa tankar om att behöva ta hänsyn till det sjuka barnet men de 

tyckte också att det var svårare i början av diagnosen (Bellin et al., 2008). Andra 

upplevde att de lade ner tid på sina sjuka syskon som de skulle kunnat lägga på 

liknade saker som deras vänner gjorde (Waite-Jones et al., 2008). Några fördelar 

fanns som till exempel bättre parkeringsplatser, privilegier i nöjesparker (Bellin et al., 

2008) och presenter (Waite-Jones et al., 2008). De lite äldre syskonen nämnde 

fördelar som personlig mognad och unika sociala kontakter (Bellin et al., 2008). 
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Syskonen fick specifik kunskap om sjukdomen och hur den skulle behandlas genom 

att vara involverade i omvårdnaden (Bellin et al., 2008) och de behövde lära sig nya 

ord för att kunna förstå och beskriva sjukdomen (Long et al., 2014). Genom att 

tillbringa tid på sjukhuset förändrade syskonen sin syn av sjukhuset från en negativ 

till en mer positiv bild (Prchal et al., 2012). De beskrev även hur deras attityd till 

sjukdomen förändrades med ökad kunskap. Det blev lättare att acceptera sjukdomen 

och den påverkan som den hade på syskonets liv (Velleman et al., 2016). 

Syskonets behov  

Behov av familjen 

Några syskon upplevde att föräldrarna var påverkade både psykiskt och själsligt, 

vilket ledde till att de kände ett behov av att trösta dem (Prchal et al., 2012). Många 

höll sina känslor för sig själva för att skydda familj och vänner samt att de försökte 

undvika att orsaka föräldrarna mer oro (Jennholt Nolbis et al., 2014; Long et al., 

2015; Waite-Jones et al., 2008; Wennick et al., 2012). Andra försökte prata med sina 

föräldrar men då de var upptagna av sina egna känslor var de oförmögna att trösta 

(Jennholt Nolbis et al., 2014). Några syskon upplevde att föräldrarna inte uppfostrade 

det sjuka barnet ordentligt. De oroade sig för att syskonet inte skulle kunna uppföra 

sig i framtiden, till exempel i skolan (Long et al., 2015). Syskonen kände en oro för 

det sjuka barnets framtid och kände ett behov av att trösta och inge hopp om ett 

botemedel (Wennick et al., 2012). De önskade att livet skulle bli som innan deras 

syskon blev sjukt (Long et al., 2015). Obalansen som skapades genom särbehandling 

mellan syskonen rättade släktingar till genom att hitta på olika aktiviteter med det 

friska syskonet (Waite-Jones et al., 2008). Syskonen kände ett starkt behov att skydda 

sitt sjuka syskon (Bellin et al., 2008) och vissa ville vara på plats på sjukhuset under 

behandlingar. De lärde känna personalen och andra patienter och uppskattade att vara 

involverade i syskonets omvårdnad (Prchal et al., 2012), men önskade ha 

valmöjligheter i deltagandet (Wennick et al., 2012). Somliga syskon önskade att 

vårdpersonalen inkluderade dem när de gav stöd till familjen (Wilkins et al., 2007). 

Behov i vardagen 

Syskonen uttryckte ett starkt behov av att ha kontroll i sitt eget liv eftersom de inte 

hade kontroll över sjukdomen eller förändringarna i familjelivet (Wilkins et al., 

2007). De fungerade som advokater och beskyddare samt tog med vänner hem så att 

det sjuka barnet kunde vara med och leka (Waite-Jones et al., 2008). Några syskon 

uppskattade att vännerna inte uppträdde annorlunda efter det sjuka barnets diagnos, 

vilket gav en känsla av normalitet (Prchal et al., 2012). Det friska barnets vänner bjöd 

in det sjuka barnet och behandlade det som friskt vilket uppskattades av syskonet 

(Bellin et al., 2008). En del syskon deltog i roliga aktiviteter och lekte på sjukhuset 

både tillsammans med det sjuka barnet och själva (Bugel, 2014). Vissa saknade att 

inte kunna leka tillsammans med sitt syskon på samma sätt som syskon till friska barn 

kunde (Bellin et al., 2008). Syskonen uttryckte ett behov av att få bekräftelse av sin 
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egen betydelse åtskild från det sjuka barnet och de nya erfarenheterna (Bugel, 2014), 

att bli behandlad som en egen individ med egna behov var viktigt. De hade ett behov 

av att sjukvårdspersonalen såg dem, de önskade att de lärde känna dem och visade 

intresse för deras liv samt att de var uppriktiga i mötet (Wilkins et al., 2007). 

Behov av kunskap 

Syskonen hade en känsla av att det sjuka barnets sjukdom inte förklarades ordentligt 

för dem och det var svårt för dem att beskriva eller förklara vad den innebar 

(Velleman et al., 2016). Vissa syskon meddelade att det fanns en fördröjning mellan 

det att föräldrarna fick information om diagnosen till det att de själva fick 

information. De förstod att något var fel i och med att det sjuka barnet var på sjukhus 

och genom föräldrarnas förändrade känslomässiga status (Long et al., 2015). Behovet 

av mer information ledde till rädsla, eftersom de kände sig osäkra på hur sjukdomen 

skulle hanteras. De var rädda för att sjukdomen skulle förstöra det sjuka barnets liv 

(Wennick et al., 2012). En del syskon trodde inte på att det sjuka barnet var sjukt och 

förstod inte varför det betedde sig på ett annorlunda sätt än innan, men de var 

försiktiga med att uttrycka sin misstro. Det var svårt att förstå vad sjukdomen innebar 

och hur den påverkade det sjuka barnet (Velleman et al., 2016). Alla syskon ville inte 

veta alla detaljer om sjukdomen men att ha en grundläggande kunskap om diagnos, 

behandling och prognos underlättade. Samtidigt hade de svårt med tvetydigheten i 

beskeden och vissa syskon tyckte att det underlättade att få exakta fakta om diagnos 

och behandling. Om de inte fick tillräckligt med information sökte de själva upp den 

på internet eller i böcker. Kunskap underlättade och felaktig information förstärkte 

deras oro. Utöver fakta observerade syskonen föräldrarna efter ledtrådar om hur de 

skulle reagera (Long et al., 2015). Syskonens oro resulterade i en önskan om att bli 

mer frekvent inbjudna till utbildningstillfällen samt att vårdpersonalen skulle hjälpa 

dem att få en ljusare framtidsbild av sjukdomen och därigenom känna sig säkrare 

(Wennick et al., 2012). Det var viktigt för syskonen att vårdpersonalen inte tog för 

givet vad de visste och inte visste (Wilkins et al., 2007). De önskade en rak och öppen 

kommunikation så att de kände sig avslappnade och vågade ställa frågor. Syskonen 

kopplade ihop dåligt given information med att vårdpersonalen inte kände igen eller 

hälsade på dem (Bugel, 2014). De flesta syskonen uppskattade att få information 

direkt från vårdpersonalen, men uppskattade inte när de undvek sanningen för att inte 

göra dem upprörda (Wilkins et al., 2007). Brist på kommunikation mellan 

vårdpersonalen och syskonen ledde i sin tur till bristande information (Bugel, 2014) 

och informationen gavs ibland på en för svår nivå (Jenholt Nolbis et al., 2014). 

Enstaka syskon ville inte ha någon information. De ville inte riktigt veta vad som 

pågick omkring dem (Velleman et al., 2016). Ibland tjuvlyssnade syskonen på de 

vuxna eller läste över axeln på vårdpersonalen i journalen (Bugel, 2014). De fick en 

ökad kunskap genom att hälsa på och gå på rundtur på sjukhuset och de beskrev 

besöken som en bra möjlighet att lära känna sjukhusmiljön samt att få en realistisk 

bild av det sjuka barnets medicinska tillstånd (Prchal et al., 2012; Wilkins et al., 

2007).  Syskonen uppskattade när de fick visuell information (Wilkins et al., 2007). 
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Genom att se andra sjuka barn på sjukhuset väcktes frågor eftersom förmågan att 

förstå saknades (Bugel, 2014). I de familjer som sjukdomen konstant diskuterades 

tröttnade syskonen på att aldrig prata om något annat även om de uppskattade att bli 

informerade (Prchal et al., 2012). Några syskon kände sig oroliga inför framtiden och 

möjligheten för det sjuka barnet att kunna leva ett självständigt liv (Bellin et al., 

2008). De hoppades att syskonet skulle bli friskt och att allt skulle bli normalt igen 

men de var samtidigt oroliga ifall sjukdomen skulle förvärras eller om den skulle leda 

till att syskonet avled (Bellin et al., 2008; Jenholt Nolbis et al., 2014). Utomstående 

som till exempel skolan visade brist på förståelse när syskonen skulle förklara vad 

sjukdomen innebar, och en del pratade om bristande intresse från personer omkring 

dem (Velleman et al., 2016).  

Behov av stöd 

Syskonen beskrev ett inkonsekvent stöd från vännerna. Trots att de var en välkommen 

distraktion så hade syskonen en minskad kontakt med dem på grund av minskad 

möjlighet till transport, oro för smitta, mer tid på sjukhuset och ökade hushållssysslor. 

En del syskon tyckte att de blev hjälpta av att försöka underlätta familjesituationen, då 

de inte kunde göra något åt sjukdomen, hjälpte de till mer hemma (Long et al., 2015). 

För en del var det en positiv upplevelse att prata med sina vänner om sjukdomen 

(Prchal et al., 2012) medan andra tyckte det var svårt att prata med dem, för de kände 

att de inte kunde förstå (Bellin et al., 2008; Long et al., 2015). Syskonen beskrev att 

vännerna var stöttande och de verkade välja mer mogna vänner (Bellin et al., 2008). 

Vännerna distraherade dem från hemsituationen och fick dem att glömma oron för det 

sjuka barnet (Long et al., 2015; Prchal et al., 2012). Fritidsaktiviteter användes som 

ett verktyg för att klara av den negativa påverkan sjukdomen hade (Velleman et al., 

2016). Stöd från släkten, speciellt mor- och farföräldrarna gjorde att syskonen kände 

sig mer normala och mer lika sina vänner (Waite-Jones et al., 2008). En del syskon 

fann tröst i att delta i evenemang och insamlingar. De hanterade situationen bättre om 

de fick vara med på sjukhuset och de syskon som fått möjligheten att träffa andra i 

liknande situation betonade fördelarna med det (Long et al., 2015; Prchal et al., 2012). 

De uttryckte att det var otänkbart att leva med sitt syskons sjukdom utan att kunna 

dela erfarenheten med andra. Syskonen hade en önskan om att vårdpersonalen skulle 

skapa en säker plats där de kunde diskutera sina känslor och problem samt få 

förståelse för hur det är att vara ett syskon till ett sjukt barn. De föreslog att 

vårdpersonalen skulle presentera friska syskon för varandra (Wilkins et al., 2007). 

Några syskon blev hjälpta av sin religion och menade att böner gav tröst och ingav 

hopp (Bellin et al., 2008; Longet al., 2015). En del tyckte att de blev hjälpta av att 

skriva ner sina känslor, andra träffade skolkuratorn eller skolpsykologen regelbundet. 

Stödet från lärarna upplevdes som inkonsekvent, lärarna visste inte riktigt hur de 

skulle stötta (Long et al., 2015). För vissa syskon var det viktigt att ta till sig det svåra 

och välkomna det positiva av deras erfarenheter samt hitta balans och individuella 

strategier för att anpassa sig efter sjukdomens ständiga närvaro (Bellin et al., 2008). 

När de accepterade syskonets diagnos blev det lättare att gå vidare (Long et al., 2015). 
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Syskonets känslor  

Känslor runt familjen 

De flesta syskonen använde varma positiva ord och uttryck när de beskrev det sjuka 

barnet. De berömde dem och kände sig stolta (Bellin et al., 2008; Waite-Jones et al., 

2008) men de pratade även om svartsjuka eftersom det sjuka barnet fick större 

uppmärksamhet och mer presenter (Bellin et al., 2008; Prchal et al., 2012). Hade 

syskonen några negativa känslor försökte de dölja dem för familjen (Waite-Jones et 

al., 2008). Syskonen upplevde att deras egna känslor åkte berg- och dalbana utifrån 

hur det sjuka barnet mådde (Bellin et al., 2008; Long et al., 2014) och att se det sjuka 

barnet förändras av sin sjukdom var påfrestande och syskonen kände sig hjälplösa och 

tyckte synd om dem (Prchal et al., 2012). En del syskon nämnde att även om 

sjukdomen påverkade deras liv negativt så kunde de skilja på det och sina känslor för 

sin syster eller bror (Bellin et al., 2008). Syskonen var rädda för att det sjuka barnet 

inte skulle överleva (Jenholt Nolbris et al., 2014, Long et al., 2014; Prchal et al., 

2012). Om det sjuka barnet inte överlevde skulle det vara dåligt för hela familjen 

(Jenholt Nolbris et al., 2014). Syskonen upplevde även känslor som sorg, ilska och 

skuld (Long et al., 2014). Några beskrev en frustration som antingen riktade sig mot 

det sjuka barnet för att det blivit sjukt eller mot sjukdomen som gjort barnet sjukt 

(Velleman et al., 2016). Utöver sin egen oro såg syskonen även föräldrarnas oro och 

stressen i familjen smittade av sig (Waite-Jones et al., 2008). Även om syskonet fick 

tävla om föräldrarnas uppmärksamhet med det sjuka barnet så kände de ändå en 

tillgivenhet för sitt syskon (Waite-Jones et al., 2008). Syskonen upplevde det som 

svårt att behöva separeras från föräldrarna (Prchal et al., 2012) men trots att 

föräldrarna var mycket frånvarande så var de ändå det främsta känslomässiga stödet 

dem (Long et al., 2014). En del syskon upplevde att de hade en nära relation till sina 

föräldrar medan andra upplevde att de inte kunde prata om sina känslor med dem 

(Velleman et al., 2016). 

Känslor runt sig själv 

Vissa syskon beskrev en känsla av skuld för att de var friska, att de klagade på 

småsaker (Bellin et al., 2008) och att de klarade av att göra saker som det sjuka barnet 

inte kunde göra (Velleman et al., 2016). Samtidigt kände de en stor tacksamhet över 

sin egen förmåga (Bellin et al., 2008). Förutom skuld kunde även känslor som förlust, 

svartsjuka och genans uttydas ur syskonens berättelser, deras känslor var 

komplicerade gentemot det sjuka barnet (Bellin et al., 2008). Syskonen kände sig 

ledsna, hjälplösa och oroliga för sitt sjuka syskon (Velleman et al., 2016) men utöver 

det hade de även en oro för att de själva skulle bli sjuka (Long et al., 2014). Beskedet 

om syskonets sjukdom upplevdes som svårt (Wennick et al., 2012) och de beskrev 

starka känslor under hela sjukdomsförloppet men upplevelsen var att de blev lättare 

att hantera med tiden (Long et al., 2014). Vid självrapporterad livskvalitet visade 

resultaten att syskon till sjuka barn upplevde sig ha lika bra eller bättre livskvalitet än 

jämförelsegruppen (Havermans, Wuytack, Deboel, Tijtgat, Malfroot, De Boeck & 

Proesmans, 2010; Velleman et al., 2016). Syskon i tonåren rapporterade ett lägre 
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självförtroende än de yngre syskonen och syskon som var äldre än det sjuka barnet 

hade en signifikant högre påverkan av sjukdomen än de syskon som var yngre. Det 

framkom ingen skillnad på livskvalitet mellan syskonen till barn med svårare 

sjukdomsförlopp jämfört med de som var syskon till barn med ett lättare 

sjukdomsförlopp. Syskon till barn som fått komplikationer rapporterade mer smärta 

hos sig själva, mindre familjeaktiviteter och sämre familjesammanhållning jämfört 

med syskon till barn som sluppit komplikationer. Det gick även att se att syskon till 

barn som behövt inneliggande sjukhusvård var mer påverkade av sjukdomen än 

syskon till barn som inte behövt vara inlagda (Havermans et al., 2010). Syskon till 

sjuka barn upplevde mer ångest jämfört med syskon till friska barn (Velleman et al., 

2016). En del syskon identifierade sig som syskon till ett sjukt barn (Long et al., 

2014) och den identiteten förstärktes av andra som ofta frågade hur det sjuka barnet 

mådde men aldrig hur syskonet själv mådde (Long et al., 2014; Prchal et al., 2012). 

Vissa syskon förmedlade att de hade möjlighet att upprätthålla en känsla av 

självidentitet oberoende av sin familj (Waite-Jones et al., 2008). De hade en stark 

känsla för hur ett snällt och bra syskon skulle vara och försökte uppnå det (Bellin et 

al., 2008). 

Känslor om omgivningen 

Upplevelsen av att bli bedömd och stirrad på av främlingar var jobbig för syskonen 

Bellin et al., 2008). Några upplevde att de var utsatta för en social smitta eftersom 

deras sjuka syskon var annorlunda och deras jämlikar behandlade dem ofördelaktigt 

(Waite-Jones et al., 2008). Några syskon valde att inte berätta för sina vänner dels för 

att de inte skulle förstå men även på grund av en rädsla för att informationen skulle 

utnyttjas negativt av vissa personer (Velleman et al., 2016). Åldern hade stor 

betydelse för hur de upplevde att synas tillsammans med deras synligt annorlunda 

syskon. I sen barndom och tidig tonår påverkades deras status bland vännerna i skolan 

på grund av att deras syster eller bror var annorlunda, speciellt om syskonen gick på 

samma skola (Waite-Jones et al., 2008). Syskonen fick ofta frågor i skolan om hur det 

sjuka barnet mådde och en del tyckte det var besvärligt (Prchal et al., 2012). Äldre 

syskon upplevde inte någon påverkan på sitt sociala liv men samtidigt pratade de inte 

med sina vänner om sitt sjuka syskon (Waite-Jones et a., 2008). Syskonen hade även 

känslor mot sjukvårdspersonalen, en del upplevde att deras behov förbisågs (Wilkins 

et al., 2007) medan andra beskrev personalen som vänlig och villiga att ge dem 

information (Prchal et al., 2012). 

Diskussion 

Metoddiskussion  

När en studie granskas kan en värdering göras utifrån pålitlighet, bekräftelsebarhet 

samt överförbarhet och utifrån det kan trovärdigheten bedömas. För att hitta relevanta 

artiklar som svarade mot syftet användes omvårdnadsdatabaserna Cinahl, PsycInfo 

och PubMed. Genom att göra sökningar i flera databaser ökar möjligheten att hitta 
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adekvata artiklar och studiens trovärdighet blir större (Henricson, 2012). De valda 

databaserna innehåller vetenskapliga artiklar som behandlar omvårdnadsfrågor 

(Forsberg & Wengström, 2015) och det ökar trovärdigheten och giltigheten 

(Henricson, 2012).  Utifrån syftet undersöktes olika sökord som kunde användas för 

att få en överblick av ämnet sedan testades olika kombinationer och sökord för att 

komma fram till den kombination som gav bäst resultat. För att öka trovärdigheten i 

sökningarna användes först ämnesordlistorna för att hitta rätt ord för respektive 

databas. Sökorden utökades sedan i fritextsökningar för att hitta fler resultat 

(Östlundh, 2012). Samma sökord har använts i samtliga databaser vilket ger en 

systematik och ökar trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2012). Dubbletter som 

framkom i de olika databaserna kan ses som ett bevis på sökordens bekräftelsebarhet. 

För att bestämma vilket samband sökorden skulle ha till varandra användes boolesk 

söklogik på samtliga sökningar. De begränsningar som användes var tidsbegränsning 

på tio år och peer reviewed. Även om vetenskapliga artiklar bör vara aktuella 

(Östlundh, 2012) gjordes en utökad sökning på tio år för att inte missa någon relevant 

artikel. Av tio artiklar är fyra mer än fem år gamla, detta kan vara en svaghet men 

artiklarna svarar väl mot syftet, vilket är en styrka. En mättnad sågs då artiklar 

återkom i sökningarna (Forsberg & Wengström, 2015) vilket är en styrka. Av 

artiklarna var åtta kvalitativa med olika vetenskapliga teorier som, kvalitativ 

innehållsanalys, hermeneutisk fenomenologi och grounded theory. En var kvantitativ 

där en deduktiv design med analytisk statistik använts och en var både kvalitativ och 

kvantitativ där den kvalitativa teorin var kvalitativ tematisk analys och den 

kvantitativa delen innehöll beskrivande statistik. Alla artiklar utom tre i resultatet har 

använt någon form av triangulering antingen genom mer än en metod vid 

datainsamling och analys, metodtriangulering, eller att minst två forskare har 

analyserat resultatet individuellt och sedan jämfört sina resultat, forskartriangulering 

(Forsberg & Wengström, 2015). Det ökar pålitligheten (Henricson, 2012). I två av de 

kvarvarande studierna har en mer erfaren forskare inom området tittat igenom analys 

och resultat, vilket ökar bekräftelsebarheten (Wallengren & Henricson, 2012). I den 

tredje artikeln utan triangulering har författaren kontrollerat sina resultat med 

intervjupersonerna under arbetets gång, vilket ger större pålitlighet. I den här studien 

har datatriangulering använts eftersom datainsamlingen är gjord vid olika tillfällen 

och deltagarna representerar olika grupper, där de sjuka barnen har varierande 

diagnoser (Forsberg & Wengström, 2015). Eftersom resultatartiklarna har olika 

design och teorier har även teoritriangulering använts. Båda författarna har bearbetat 

och analyserat materialet individuellt och sedan jämfört sina resultat vilket innebär att 

forskartriangulering använts och eftersom det finns både kvantitativ och kvalitativ 

metod i artiklarna så användes även metodtriangulering (Forsberg & Wengström, 

2015), det stärker studiens trovärdighet och kan ses som en styrka. I artiklarna är 

syskon till barn med cancer överrepresenterade och det kan vara en svaghet men 

cancerdiagnoserna är varierande och studierna är gjorda i olika faser av sjukdomen 

vilket breddar resultatet och det styrker istället arbetet. Överförbarheten ökar eftersom 

det finns flera olika diagnoser, åldrar, etnicitet och kön i resultatartiklarna 

(Wallengren & Henricson, 2012). De flesta syskonen i artiklarna är från tio år och 
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uppåt vilket är en svaghet eftersom resultatet inte speglar de yngre barnens situation. 

Utöver Sverige så kommer artiklarna från: USA, Storbritannien, Schweiz, Belgien 

och Kanada, där sjukvårdskulturen och det sociala systemet skiljer sig från det 

svenska. Det kan ses som en nackdel samtidigt som det visade sig att många av 

syskonens upplevelser är liknande i de olika länderna. Artiklar skrivna på engelska 

inkluderades i resultatet då båda författarna är kunniga i språket, vilket är en styrka 

som stärker pålitligheten. Artiklar skrivna på annat språk exkluderades eftersom 

tillräckliga språkkunskaper saknades. Det kan vara en svaghet eftersom relevanta 

artiklar kan ha missats. Meningsbärande enheter togs fram enskilt och översattes 

likvärdigt vilket enligt Wallengren och Henricson (2012) stärker bekräftelsebarheten. 

I samtliga resultatartiklar är urvalet inklusive inklusions- och exklusionskriterier, 

tidsperioden för insamlandet av data, datainsamlingen och bearbetning samt analys av 

data noggrant beskrivet, detta ökar bekräftelsebarheten (Wallengen & Henricson, 

2012). De flesta har beskrivit de frågor som ställts i intervjuerna men ett fåtal har inte 

gjort det och det sänker bekräftelsebarheten i de studierna. I ett fåtal av 

resultatartiklarna har författarna beskrivit sin förförståelse inom området och det 

stärker bekräftelsebarheten och pålitligheten som i sin tur ökar trovärdigheten 

(Wallengren & Henricson, 2012). Genom att beskriva datainsamlingen och 

databearbetningen noggrant samt användandet av inklusions- och exklusionskriterier 

för att tydliggöra urvalet så ökar bekräftelsebarheten i den här studien vilket är en 

styrka. Tre av resultatartiklarna följer inte den här studiens inklusionskriterier fullt ut, 

när det gäller åldern på det friska syskonet och det kan sänka bekräftelsebarheten och 

ses som en svaghet. De avvikande studierna svarar bra mot syftet och alla syskonen 

utom ett var inom inklusionskriterierna när barnet insjuknade, vilket styrker 

artiklarnas medverkan i den här studien. I en av resultatartiklarna var syftet att 

utvärdera en intervention om personcentrerat stöd. Intervjuer gjordes både före och 

efter interventionen. För den här studiens resultat togs enbart meningsbärande enheter 

ut från materialet före interventionen eftersom det var det som svarade mot denna 

studies syfte. Det stärker bekräftelsebarheten (Wallengren & Henricson, 2012). 

Resultatartiklarnas etiska resonemang var skiftande. Det fanns allt från välutvecklade 

resonemang inklusive risken att intervjun kunde väcka känslor och tankar och om vart 

familjerna skulle vända sig ifall problem uppstod till inget etiskt resonemang alls. 

Genom att i artiklarna ta upp och redovisa det etiska tänkandet så ökar pålitligheten 

(Wallengren & Henricson, 2012). I en av artiklarna saknas det helt etiskt resonemang 

och författaren redovisar inte att studien blivit godkänd av ett etiskt råd, detta kan ses 

som en svaghet men författaren beskriver noggrant sitt tillvägagångssätt där det går 

att utläsa att de etiska principerna har efterlevts vilket ökar pålitligheten. Vid 

kvalitativ forskning bör forskarens förförståelse redovisas speciellt om den kan ha 

påverkat databearbetningen (Forsberg & Wengström, 2015). Förförståelsen i 

nuvarande studie skiljer sig åt till viss del. En har specialistutbildning inom barn och 

ungdomssjukvård och har långvarig erfarenhet av att arbeta med långtidssjuka barn 

medan den andra inte har någon sådan erfarenhet utan har tidigare arbetat inom 

vuxenkirurgin och är numera verksam inom ögonvården. Båda har personlig 

erfarenhet av att vara syskon till ett långvarigt sjukt barn. Erfarenheten av att arbeta 
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med långvarigt sjuka barn och att dagligen möta syskon kan ses både som en styrka 

och som en svaghet och detsamma gäller oerfarenheten. Även den personliga 

erfarenheten är viktig att ta i beaktande och kan påverka resultatet. Förförståelsen 

genom arbetet med långtidssjuka barn kan ha underlättat sökningen efter 

resultatartiklar samtidigt som risken finns att den har påverkat tolkningen av 

resultatet. Genom att inte vara bekant med ämnet tillförs nya infallsvinklar. Vid 

datainsamling och databearbetning har tidigare erfarenheter ställts åt sidan genom 

objektivitet och det har enbart tittas på vad som framkommit ur artiklarna. 

Resultatartiklarna har granskats utifrån Carlsson och Eimans (2003) mall och fyra av 

tio artiklar har grad II vilket kan ses som en svaghet. Artiklarna svarade väl mot syftet 

och inkluderades därför. Vid granskningen av artiklarna har poängen dragits ner om 

deltagarantalet var lågt och om bortfallsanalys saknas vilket har påverkat pålitligheten 

eller om repeterbarheten försvårades eftersom de frågor som ställts till deltagarna inte 

var beskrivna vilket i sin tur leder till minskad bekräftelsebarhet (Wallengren & 

Henricson, 2012). Tre av resultatartiklarna granskades individuellt och sedan 

jämfördes granskningarna och de övriga delades upp och granskades enskilt. Det kan 

ses som en svaghet men eftersom granskningen av de tre gemensamma artiklarna 

hade god överensstämmelse styrker det arbetet. 

Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att beskriva syskonets upplevelse av att ha en syster eller bror som 

är långvarigt sjuk. Vid resultatbearbetningen framkom tre teman; förändringar för 

syskonet, syskonets behov och syskonets känslor.   

Flera artiklar tog upp att många syskon upplevde att familjesammanhållningen ökade 

(Bellin et al., 2008; Jenholt Nolbis et al., 2014; Long et al., 2015; Prchal et al., 2012). 

Kirkevold & Strömsnes Ekern (2002) menar att en långvarig sjukdom påverkar hela 

familjen och ansvaret att vårda barn och unga ligger på familjen. 

Familjemedlemmarna bryr sig om och tar hand om varandra eftersom emotionella 

band håller dem samman, vilket stärker sammanhållningen. Enligt Woodgate et al. 

(2016) är det speciellt viktigt för det friska barnet att känna sig som en del av och att 

få spendera tid med sin familj. Det är också viktigt att få göra sina favoritaktiviteter, 

att bevara traditioner och göra olika saker tillsammans. Yang et al. (2016) menar 

däremot att den första tiden efter diagnosen kan syskonet uppleva stress och kaos 

eftersom familjesituationen förändras och föräldrarnas fokus flyttas över på det sjuka 

syskonet istället för att delas lika. Det kan vara förståeligt men det är viktigt att 

föräldrarna inte glömmer bort det friska syskonet, då det kan känna en minskad 

meningsfullhet, vilket kan skapa problem i framtiden och därmed minska 

hanterbarheten (Antonovsky, 1991). När syskonet blev sjukt upplevde de att 

syskonrelationen förändrades (Bugel, 2014). Många artiklar tog upp att syskonen 

upplevde att sjukdomen förde dem närmre varandra, vilket stärkte känslorna mellan 

dem (Bellin et al., 2008; Bugel, 2014; Jenholt Nolbis et al., 2014; Velleman et al., 

2016). Rivaliteten och konflikterna mellan syskonen förblev desamma (Bellin et al., 
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2008: Bugel, 2014). En del barn kände sig svartsjuka på sitt sjuka syskon (Bellin et 

al., 2008; Prchal et al., 2012). Jenholt Nolbris (2014), Woodgate et al. (2016) och 

Yang et al. (2016) menar att syskonrelationen kan fördjupas och bli starkare om de 

bjuds in att delta i vården. Bjuds syskonet in ökar känslan av sammanhang eftersom 

det upplever hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991). 

Syskonrelationen kan försämras på lång sikt om föräldrarna favoriserar det sjuka 

barnet (Phillips et al., 2015), vilket skulle kunna minska syskonets känsla av 

sammanhang (Antonovsky, 1991). Jenholt Nolbis et al. (2014), Long et al. (2015) och 

Prchal et al. (2012) skrev att många syskon kände en stor oro för det sjuka barnet och 

om det skulle överleva eller inte. De lärde sig hantera den nya situationen genom att 

träffa andra syskon som upplevt samma sak (Long et al., 2014 & Prchal et al., 2012). 

Genom att möta andra barn och unga som har ett sjukt syskon kan deras känsla av 

sammanhang bli högre (Antonovsky, 1991). Det kan upplevas som stressande och 

skapa känslor som oro och ångest att vara syskon till ett långvarigt sjukt barn. 

Syskonen undvek många gånger att dela sina tankar och känslor med föräldrarna och 

det berodde på att de inte ville belasta föräldrarna ytterligare (Jenholt Nolbis et al., 

2014; Long et al., 2015; Waite-Jones et al., 2008; Wennick et al., 2012), att de kände 

ett behov att trösta sina föräldrar (Prchal et al., 2012) eller att syskonen upplevde att 

föräldrarna saknade förmåga att trösta dem (Jennholt Nolbis et al., 2014). I motsats 

till detta upplevde en del att föräldrarna var de som gav dem störst känslomässigt stöd 

(Long et al., 2015) och att de stod sina föräldrar nära (Velleman et al, 2016).  

Incledon, Williams, Hazell, Heard, Flowers & Hiscock. (2015) och Yang et al. (2016) 

skriver att syskon till sjuka barn kan uppleva många motstridiga känslor. Yang et al. 

(2016) menar att många av känslorna kan relateras till att de har fått otillräcklig 

information och kunskap. Syskonen är måna om att inte belasta föräldrarna 

ytterligare, därför håller de känslorna för sig själva (Yang et al., 2016). Incledon et al. 

(2015) beskriver föräldrastödet som en skyddande faktor för syskonen och de som får 

stöd av sina föräldrar har mindre beteendeproblem (Incledon et al. 2015). Genom att 

delta i en stödgrupp kan ångest och depression minska. Stödgruppen kan underlätta 

för dem att förstå och handskas med sina känslor (Besier, Hölling, Schlack, West & 

Goldbeck, 2010; Nolbris et al., 2010). Meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet 

kan öka genom att vara en del av en grupp (Antonovsky, 1991). De negativa känslor 

syskonen kunde uppleva mot sitt sjuka syskon försökte de undanhålla från familjen 

(Waite-Jones et al., 2008). Woodgate et al. (2016) menar att syskonen upplever en 

frustation över att ha ett syskon som är sjukt men att de är tveksamma och försiktiga 

när de nämner det. Syskonen till sjuka barn upplevde ett större ansvar och utförde mer 

sysslor i hemmet jämfört med deras jämlikar (Bellin et al., 2008; Bugel, 2014; Long 

et al., 2015; Prchal et al., 2012; Waite-Jones et al., 2008), en del tyckte det var 

besvärligt medan andra såg det som en chans att stötta familjen (Long et al., 2015; 

Prchal et al., 2012). De utökade sysslorna i hemmet innebar mindre tid för socialt 

umgänge med vänner men det ledde också till en möjlighet av kontroll i en situation 

där de inte kunde kontrollera själva sjukdomen (Long et al., 2015). Woodgate et al. 

(2016) skriver att syskonens aktiviteter med vänner ibland får stå åt sidan eftersom de 

behöver hjälpa till hemma men samtidigt beskriver syskonen att det känns skönt att 
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göra saker tillsammans i familjen, att hjälpas åt och att vara delaktiga. Sysslor som 

syskonen klarar av kan ge dem en ökad känsla av hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet och det kan hjälpa dem till en högre känsla av sammanhang. Om 

kraven blir för höga kan det istället minska känslan av sammanhang (Antonovsky, 

1991). Släktingar, oftast far- eller morföräldrar tog hand praktiska saker och gav 

syskonen stöd när föräldrarna inte hade möjlighet till det. Syskonen kände sig därmed 

mer jämlika sina vänner (Bugel, 2014; Long et al., 2015; Prchal et al., 2012; Waite-

Jones et al., 2008). Ravindran et al. (2010) skriver att far- och morföräldrar tillfälligt 

tar över föräldrarollen för det friska syskonet samt att de upprätthåller rutiner och 

vardag. Far- och morföräldrarna hjälper även syskonen att balansera behovet av att 

vara på sjukhuset tillsammans med det sjuka barnet och föräldrarna med behovet av 

att ta en paus. De kan även hjälpa syskonen att få en ökad känsla av meningsfullhet 

genom att se dem och få dem att känna sig trygga (Antonovsky, 1991). I många av 

resultatartiklarna kunde ett behov av kunskap utläsas (Bellin et al., 2008; Bugel, 2014; 

Jennholt Nolbris et al., 2014; Long et al., 2015: Prchal et al., 2012; Velleman et al., 

2016; Wennick et al., 2012; Wilkins et al., 2007) och att brist på information ledde till 

oro och rädsla (Long et al., 2015; Velleman et al., 2016; Wennick et al., 2012). En del 

barn uttryckte att det räckte med grundläggande information men om de inte fick 

tillräcklig information så sökte de själv upp den i böcker eller på internet och det 

kunde öka deras rädsla och oro (Long et al., 2015). Ett fåtal syskon sa att de inte ville 

ha någon information alls (Velleman et al., 2016). Många syskon uppskattade att få 

information av personalen (Bellin et al., 2008; Bugel, 2014; Wennick et al., 2012; 

Wilkins et al., 2007) men en del uttryckte att den ibland gavs på en för svår nivå 

(Jennholt Nolbris et al., 2014). Incledon et al. (2015) beskriver att syskonen mår bra 

av att få information från vårdpersonalen och att den kan ses som en skyddande 

faktor. Syskonen blir lätt uttråkade om informationen inte läggs upp på rätt sätt. 

Genom information på rätt nivå för syskonet kan känslan av begriplighet och 

hanterbarhet öka och det i sin tur kan ge en ökad känsla av meningsfullhet och 

därmed förbättra känslan av sammanhang i motsats till information given på en nivå 

som är för svår för syskonet att förstå (Antonovsky, 1991). Sjukdomen gjorde det 

svårare för syskonen att upprätthålla kontakten med sina vänner (Bellin et al., 2008) 

dels på grund av att de spenderade mer tid med sina syskon (Long et al., 2015; Prchal 

et al., 2012) men också på grund av rädsla för smitta, ökad mängd hushållssysslor och 

minskad möjlighet till transport (Long et al., 2015). Vänner kunde vara ett stort stöd 

för syskonen och en del upplevde det som positivt att prata med dem om sjukdomen 

och sina känslor (Prchal et al., 2012). Andra upplevde att vännerna inte förstod och att 

det var svårt att prata med dem (Bellin et al., 2008; Velleman et al., 2016). Några 

syskon såg vännerna som en möjlighet till distraktion och att uppleva normalitet 

(Long et al., 2015; Prchal et al., 2012). Woodgate et al. (2016) tar upp syskonens 

behov av att få vara med sina vänner och att ha möjlighet att delta i aktiviteter 

tillsammans med dem, att få vara en del av gruppen. Genom att få tillfälle att 

tillbringa tid med sina vänner kan syskonens känsla av meningsfullhet öka 

(Antonovsky, 1991). I resultatet framkommer att syskon till sjuka barn rapporterade 

en lika bra eller en högre livskvalitet än syskon till friska barn (Havermans et al., 
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2010; Velleman et al., 2016). En belgisk studie visar att syskon till sjuka barn 

generellt har en högre livskvalitet (Havermans, De Croock, Vercrysse, Goethals & 

van Diest, 2015). Incledon et al. (2015) skriver att de syskon som lyckas behålla en 

optimistisk syn på sjukdomen rapporterar en högre livskvalitet. Syskon som upplever 

att de har kontroll över situationen rapporterar mindre ångest medan de som helt utgår 

från att läkarna har kontroll men inte själva upplever en känsla av kontroll har en ökad 

ångest (Incledon et al., 2015). En studie visar att syskon med beteende eller 

känslomässiga problem ökar sin livskvalitet genom att delta i ett familjeorienterat 

rehabiliteringsprogram (Beiser et al., 2010).  

Konklusion och Implikation 

Kunskap är viktig för syskonen. På rätt nivå skapar den trygghet medan felaktig eller 

för svår information ökar syskonens oro och rädsla. Syskonrelationen fördjupas 

många gånger vid sjukdom och delaktighet i omvårdnaden av det sjuka barnet kan 

underlätta för syskonet. Det är viktigt att låta syskonet själv avgöra hur pass delaktigt 

det vill vara. De har även ett behov av att bli sedda och att få bygga upp en egen 

identitet utifrån sig själv och inte utifrån att vara ett syskon till ett sjukt barn. 

Sjuksköterskan kan hjälpa syskonet genom att ge information och kunskap utifrån rätt 

nivå och mognad, bjuda in syskonet till delaktighet och genom att synliggöra 

syskonet. Det skulle vara intressant att göra en jämförande studie mellan syskon till 

barn med olika diagnoser, vilka likheter och skillnader finns i deras upplevelser? Ett 

annat ämne som behöver utforskas är varför syskon till långtidssjuka barn skattar sin 

livskvalitet lika bra eller till och med högre än syskon till friska barn. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt  

 

 

Sökord Cinahl PubMed PsycInfo 

Barn  Child  Child  Child 

Bror Brother Brother Brother 

Cancer  Cancer Cancer Cancer 

Cystisk fibros  Cystic fibrosis Cystic fibrosis Cystic fibrosis 

Diabetes  Diabetes Diabetes Diabetes 

Långtidssjuk Chronic disease Chronic disease Chronic disease 

Långtidssjuk Chronic illness Chronic illness Chronic illness 

Medfödda hjärtfel Congenital heart disease Congenital heart disease Congenital heart disease 

Pediatrik Pediatric Pediatric Pediatric 

Syskon Siblings Siblings Siblings 

Syster Sister Sister Sister 

Uppfattning Perception Perception Perception 

Upplevelse Experience Experience Experience 



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökhistorik 

  

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2017-02-15 Cinahl 

Siblings OR brother OR sister 

AND chronic disease OR chronic 

illness AND child OR pediatric 

AND perception OR experience 

Limitation: peer reviewed 52 6 3 2 

2017-02-15 

 

Cinahl 

Siblings OR brother OR sister 

AND child OR pediatric AND 

perception OR experience AND 

cancer OR diabetes OR cystic 

fibrosis OR congenital heart 

disease Limitation: peer reviewed, 

2007-2017 76 8 5 4 

2017-02-15 PsycInfo 

Siblings OR brother OR sister 

AND chronic disease OR chronic 

illness AND child OR pediatric 

AND perception OR experience 

Limitation: peer reviewed, 2007-

2017  38 6 6 2 

2017-03-05 Cinahl 

Siblings AND experience AND 

pediatric Limitation: peer reviwed, 

2007-2017 54 8 3 2 

Totalt   220 28 17 10 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

 

 

Referens Bellin, M. H., Kovacs, P. J., & Sawin, K. J. (2008). Risk and protective influences in the lives of 

siblings of youth with Spina bifida. Health & Social Work, 33(3), 199-209. 

Land  

Databas 

USA 

PsycInfo 

Syfte Syftet var att öka medvetenheten om de risker respektive skyddande faktorer som finns i och runt 

syskon till barn med ryggmärgsbråck. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ innehållsanalys 

Deskriptiv enkätstudie med narrativa inslag 

Urval 224 friska syskon till barn med ryggmärgsbråck deltog i hela studien, varav 155 stycken svarade 

på frågan som analyseras i den här studien. Syskonen skulle vara mellan 11 och 18 år, vara 

engelskspråkiga, inte ha några allvarliga hälsoproblem och vara bosatta i samma hushåll som 

syskonet med ryggmärgsbråck som skulle vara minst sex månader gammalt. De friska syskonen 

bjöds in att delta i studien via tre ryggmärgsbråckskliniker i USA samt via Spina Bifida 

Association under en 15 månaders period.  

Datainsamling Studien är en del av en större mixed-method studie som avslutades med en öppen fråga som löd: 

Beskriv ytterligare tankar, känslor, möjligheter relaterade till att leva med en syster eller bror med 

ryggmärgsbråck. Till exempel fördelar och nackdelar när det gäller vänner, aktiviteter och 

familjerelationer. Den här studien analyserar svaren på frågan.  

Dataanalys Svaren transkriberades ord för ord och texterna lästes igenom upprepade gånger av tre personer. 

De markerade, individuellt, ord, fraser och meningar som svarade på syftet och där efter skapades 

ett kodningsschema genom samförstånd. Texterna lästes igen utifrån kodningsschemat och 

domäner, teman och underteman växte fram. För att kunna göra ytterligare jämförelser delades 

deltagarna upp i tre grupper; tidig tonår (10-12 år); mellan tonår (13-15 år) och sen tonår (16-18 

år) Under hela processen fördes dagbok över första intryck och reaktioner samt bias. 

Avslutningsvis granskades arbetet av en erfaren oberoende forskare. 

Bortfall I ursprungsstudien erbjöds 254 friska syskon att delta 224 stycken deltog men endast 155 svarade 

på frågan som analyseras i denna studie. Det gav ett bortfall på 39%, bortfallsanalys redovisas 

Slutsats Studien visade på att syskon till barn med ryggmärgsbråck generellt var anpassningsbara och att 

de lyckats integrera de utmaningar och möjligheter som kom av erfarenheten av att leva 

tillsammans med sitt sjuka syskon. Det fanns risker för de friska syskonens psykosociala hälsa 

men genom att hjälpa och stötta syskonen att bygga upp sin inre styrka och de skyddande 

resurserna i deras sociala närverk så kunde syskonen få ett skydd och en motståndskraft. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 Referens Bugel, M. J. (2014). Experience of school-age siblings of children with a traumatic injury, 

changes, constants, and needs. Pediatric Nursing, 40(4), 179-186. 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva och förstå upplevelsen av att vara ett friskt syskon, i skolåldern, till ett barn 

som återhämtar sig från en traumatisk skada som krävde inneliggande sjukhusvård. 

Metod:  

Design 

Hermeneutisk fenomenologi 

Deskriptiv intervjustudie 

Urval Inklusionskriterierna var friska, engelsktalande syskon och mellan åtta till tolv år. Alla syskonen 

hade en syster eller bror som hade fått någon typ av traumatisk skada de senaste tre månaderna 

och behövt inneliggande sjukhusvård. Skadorna bestod av hjärnskada (3), multipla ortopediska 

skador (2) och ryggmärgsskada (1). Sju syskon deltog i studien varav fem var flickor, fem var 

kaukasier, en latinamerikan, en afrikansk amerikan/portugisisk och en asiat. Rekryteringen pågick 

under en 13 månader lång period från ett rehabiliteringssjukhus i nordöstra USA. 

Datainsamling Datainsamlingen gjordes med hjälp av semistrukturerade, individuella intervjuer. Syskonen 

berättade med egna ord om deras perspektiv och upplevelse. Vid intervjutillfällena var endast 

syskonet och författaren närvarande. Alla intervjuerna genomfördes på sjukhuset. Varje intervju 

spelades in och kodades så att inga riktiga namn användes. Intervjuerna skrevs ut ord för ord. 

Enskildheten under intervjuerna bröts aldrig. 

Dataanalys Utskrifterna av intervjuerna lästes upprepade gånger så att mönster och teman som var 

gemensamma för syskonens upplevelser blev tydliga. Mycket tid ägnades åt att reflektera över 

materialet för att författaren skulle få en djupare förståelse för betydelsen av syskonens 

erfarenheter. Särskiljande ord och fraser i utskrifterna märktes och kodades. Olika kategorier 

utvecklades så att utmärkande mönster och teman identifierades. Analysen följde inte en rät linje 

utan gick i vågor och i slutändan identifierades huvudteman och underteman. Resultatet 

återkopplades till syskonen för att kontrollera att de överensstämde med syskonens upplevelse. 

Bortfall Författaren nämner inga bortfall men beskriver däremot att datainsamlingen fortskred tills datan 

var mättad. Med det menas att insamlandet av data fortsatte tills det inte framkom några nya 

teman. 

Slutsats Författaren kom fram till två teman med underteman, förändring och oföränderlighet. Syskonen 

upplevde förändring i; syskonrelationen, involvering av andra omtänksamma vuxna, sovmönster 

och dagliga rutiner. Det som förblev oförändrat var: syskonrivalitet, livet i skolan och att ha kul. 

Syskonen utryckte även behov av uppmärksamhet, information, delaktighet och förståelse. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Havermans, T., Wuytack, J., Deboel, A., Tijtgat, A., Malfroot, A., De Boeck, C., & Proesmans, 

M. (2010). Siblings of children with cystic fibrosis: quality of life and the impact of illness. 

Child:care, health and development. 37(2), 252-260. doi: 10.11117J.1365-2214.2010.01165.x 

Land  

Databas 

Belgien 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka effekterna av att vara syskon till ett barn med cystisk fibros med hjälp av 

självrapporterad livskvalitet. 

Metod:  

Design 

Analytisk statistik 

Deduktiv enkätstudie 

Urval Under ett besök på sjukhuset tillfrågades föräldrarna om det friska syskonet fick delta i studien. 

De friska syskonen skulle vara mellan 10-18 år. Familjer med psykiatriska problem exkluderades, 

alla syskonen var friska och gick i vanlig skola. Om det fanns mer än ett syskon i studien erbjöds 

det barn som var närmast i ålder till sitt sjuka syskon att delta. En kontrollgrupp skapades från en 

tidigare belgisk studie där syskon till friska barn (437st) i åldrarna 10-18år deltog. Den studien 

undersökte barnens livskvalitet. Rekryteringen gjordes från två olika Cystisk fibros center i 

Belgien. Totalt deltog 39 syskon varav 23 var flickor. 

Datainsamling Föräldrarna tog med enkäterna hem, Quality of life: Child Health Questionnaire-Child form 

(CHQ-CF87) och Impact of illness: Siblings Perception Questionnaire (SPQ) som syskonet fick 

svara på. Instruktionerna som gavs var att syskonet skulle svara på det självständigt. Enkäterna 

skickades sedan tillbaka i ett medföljande frankerat kuvert. 

Dataanalys Ålder, kön och utbildning registrerades. Det registrerades också om syskonet var äldre eller yngre 

än sitt sjuka syskon. Genom att granska de sjuka barnens journaler bedömdes sjukdomens 

svårighetsgrad. Det tittades till exempel på lungfunktion och hur många dagar barnet varit inlagd 

på sjukhus under det senaste året. Ur detta delades syskonen in i två grupper, syskon till lättare 

sjuka barn och syskon till svårare sjuka barn.  

Bortfall Totalt 39 syskon deltog i studien. Alla föräldrar som tillfrågades om att delta gav sitt godkännande 

och alla tillfrågade syskon deltog. Det ger ett bortfall på noll procent. 

Slutsats Den primära hypotesen var att syskon till barn med cystisk fibros skulle svara att de upplevde 

sämre livskvalitet än syskon till friska barn. I motsats till hypotesen fick syskon till barn med 

cystisk fibros högre poäng inom nästan alla områden på CHQ-CF87 enkäten än kontrollgruppen. 

Resultatet indikerar på att syskonen till sjuka barn upplever att de har en bättre livskvalitet än 

syskon till friska barn gör. Syskonen var påverkade av sjukdomen, speciellt om det sjuka barnet 

behövde sjukhusvård. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

 

Referens Jenholt Nolbris, M., & Hedman Ahlsröm, B. (2014). Siblings of children with cancer – Their 

eperiences of participating in a person-centered support intervention combination education, 

learning and reflection: Pre- and post-intervention interviews. European Journal of Oncology 

Nursing. 18(3), 254-260.  

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utvärdera en personcentrerad stödintervention, riktad till syskon med en bror eller 

syster som nyligen diagnostiserats med cancer som kombinerar utbildning, lärande och reflektion 

om cancer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Deskriptiv intervjustudie. 

Urval  Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara friska syskon till barn nyligen diagnostiserade 

med cancer, det sjuka barnet skulle fått behandling i högst en månad sedan diagnosen. Det friska 

syskonet skulle prata flytande svenska, vara sju år eller äldre samt ha tillgång till en 

dator/mobiltelefon. Alla friska syskon i familjerna erbjöds att delta. Syskonen och deras familjer 

kontaktades av första författaren inom en månad från diagnos. Rekryteringen gjordes från ett 

barnsjukhus i södra Sverige och studien pågick i ett år. Totalt deltog 14 syskon varav åtta var 

pojkar. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer som spelades in och transkriberades. Intervjuerna gjordes före och 

efter interventionen. Syskonen intervjuades över telefon av den första författaren som har stor 

erfarenhet av att arbeta med barn som har cancer. Intervjun innehöll 20 frågor som behandlade 

syskonens erfarenheter och känslor för sitt sjuka syskon. Följdfrågor kunde ställas. Till sist 

tillfrågades syskonen om det fanns något de ville tillägga. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och båda författarna läste texten för att få en uppfattning om 

helheten. Detta följdes av att texten analyserades och innehåll som reflekterade studiens syfte 

identifierades. Texten kondenserades och meningsbärande innehåll kodades och sorterades i 

teman och underteman. Författarna analyserade varje intervju individuellt och diskuterade 

slutligen resultaten tillsammans tills ömsesidig förståelse nåddes.  

Bortfall 27 syskon erbjöds att delta i studien varav 14 deltog. Det ger ett bortfall på 48%, bortfallsanalys 

redovisas. 

Slutsats Innan interventionen visste syskonen väldigt lite om vad cancer är och att informationen de fått 

var för svår för dem att förstå. Efteråt kände de sig mer informerade om behandlingen och dess 

bieffekter. De beskrev också att de låg vakna länge på natten, tänkte och hade mardrömmar om 

sitt syskons cancer. De flesta syskonen beskrev hur de hade smärtor i olika delar av kroppen till 

exempel huvudvärk och värk i hjärtat eller magen. De hade humörsvängningar och kände sig ofta 

arga. När syskonen talade om framtiden önskade de att syskonet skulle bli klart med sin 

behandling och bli friskt och allt skulle bli som förut.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 5  

 

Referens Long, K.A., Marsland, A.L., Wright, A., & Hinds, P. (2015). Creating a tenuous balance: siblings´ 

experience of a brother´s or siter´s childhood cancer diagnosis. Journal of Prediatric Oncology 

Nursing, 32(1), 21-31.  doi: 10.1177/1043454214555194 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka syskons erfarenheter av att ha en bror eller syster som i barndomen fått en 

cancerdiagnos. 

Metod:  

Design 

Grounded theory 

Deskriptiv intervjustudie. 

Urval Friska syskon till barn med cancerdiagnos rekryterades från två stora barnsjukhus i nordvästra 

USA. Ett informationsbrev skickades till föräldrarna där studien presenterades och intresserade 

föräldrar bjöds in att ta kontakt med forskaren. Familjerna (22st) påmindes om studien vid ett 

besök på sjukhuset eller via telefon. Inklusionskriterierna var att det sjuka syskonet skulle ha fått 

sin cancerdiagnos mer än sex månader innan och ha pågående behandling. Det friska syskonet 

skulle kunna prata flytande engelska, samt vara mellan 10–17 år. De syskon som upplevt en 

förlust, hade nedsatt mental förmåga eller själv hade haft cancer eller någon annan livshotande 

sjukdom exkluderades. 30 syskon deltog varav 19 var pojkar och alla var vita.  

Datainsamling Intervjufrågor utvecklades av fem pediatriska psykologer med erfarenheter av barn med cancer. 

Intervjuerna bestod av öppna frågor om syskonets erfarenheter av cancer. Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och analyserades fortlöpande. En provisorisk hypotes utvecklades och testades. 

Alla intervjuer gjordes av den första författaren. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och analyserades enligt Grounded theory. Genom öppen kodning 

kategoriserades datan och genom att hitta frekvens och mönster i den öppna kodningen 

utarbetades specialinriktade koder. Transkriptionerna om analyserades för att applicera de 

specialinriktade koderna till större delen av texten. En provisorisk hypotes formulerades efter de 

första 17 intervjuerna och konfirmerades efter de sista 13 intervjuerna. All data kodades av två av 

författarna oberoende av varandra. 

Bortfall 38 syskon erbjöds att delta i studien, 30 tackade ja. Det ger ett bortfall på 21%, bortfallsanalys 

redovisas. 

Slutsats Syskon måste ta in komplex, känsloladdad information och anpassa sig till ständigt ändrade 

villkor rörande sjukdomen, behandling, prognos, känslomässiga tillstånd hos barnet med cancer, 

och familjeklimatet. Som ett resultat kämpar syskonen med starka känslor som utmanar deras 

förmåga att hantera stressfulla och känslomässiga situationer. Att lära sig att leva med cancer och 

cancerrelaterade känslor är en ständigt pågående process som är utmanande men som ofta 

förbättras med tiden. Förmågan att hantera detta förstärktes ofta genom socialt stöd, speciellt från 

föräldrarna. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 6  

 

 

 

Referens Prchal, A., & Landholt, M. A. (2012) How siblings of pediatric cancerpatients experience the 

first time after diagnosis. Cancer Nursing, 35(2), 133-140. doi: 

10.1097/NCC.0b013e31821e0c59  

Land  

Databas 

Schweiz   

Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva syskons erfarenhet av barn med cancer inom olika områden i livet första 

halvåret efter cancerdiagnosen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ innehållsanalys 

Deskriptiv intervjustudie 

Urval Sju syskon till barn med cancer deltog, syskonen skulle vara mellan tio och 18 år. Det skulle 

ha gått minst sex månader och max två år sedan cancerdiagnosen ställdes och deltagarna skulle 

kunna tala och förstå tyska. Rekryteringen gjordes från universitets barnsjukhuset i Zürich och 

av de syskon som deltog var fem flickor. 

Datainsamling De syskon som var berättigade att delta utifrån urvalskriterierna kontaktades via mail och 

erbjöds att delta i studien. Barn och föräldrar fick skriftlig information och de som valde att 

delta gav skriftligt samtycke. En kliniks psykolog genomförde alla intervjuerna i deltagarnas 

hem och de intervjuades åtta till 23 månader efter cancerdiagnosen. Intervjuerna var semi-

strukturerade med öppna frågor och fokuserade på fem områden i syskonens vardag och de var; 

sjukhus, skola, vänner, familjeliv och sjukt barn. Alla intervjuerna spelades in och 

transkriberades ord för ord. 

Dataanalys Intervjuerna lästes steg för steg och koder sattes på avsnitt med liknade innehåll och ett 

provisoriskt kategorisystem skapades genom att lägga in koderna under kategorierna. 

Kategorierna utvecklades från intervju till intervju tills överensstämmelse med hela datan 

uppnåtts. Kategorierna lades in under fem olika domäner. 

Bortfall 14 syskon erbjöds att delta i studien, sju syskon tackade ja. Det ger ett bortfall på 50%, 

bortfallsanalys saknas. 

Slutsats Resultaten avslöjade att syskonen upplevde svårigheter i alla fem områdena som undersöktes, 

som till exempel frånvarande föräldrar, hantera det sjuka syskonets lidande och förändrade 

utseende och försämrad prestation i skolan men det fanns också positiva inslag som 

kompisrelationer och ökad sammanhållning i familjen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II  



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Velleman, S., Collin, S.M., Beasant, L., & Crawley, E. (2016). Psychological wellbeing and 

quality-of-life among siblings of paediatric CFS/ME patients: a mixed-methods study. Clinical 

Child Psychology and Psychiatry, 21(4), 618-633. doi: 10.1177/1359104515602373  

Land  

Databas 

Storbritannien 

PsycInfo 

Syfte Syftet var att förstå den inverkan barn med kroniskt trötthetssyndrom kan ha på syskonen och 

undersöka om det finns skyddande faktorer samt upptäcka vad vårdpersonalen kan göra för att ge 

stöd åt syskonen. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ tematisk analys och beskrivande statistik. 

Mixed-method, kvantitaiv deskriptiv enkätstudie och kvalitativ deskriptiv intervjustudie. 

Urval Rekryteringen skedde från en specialistklinik för kroniskt trötthetssyndrom (CFS/ME) i sydvästra 

England under en period på två år. Inklusionskriterierna var att ha ett syskon med CFS/ME mellan 

åtta till 12 år, bo permanent i samma hushåll som sitt sjuka syskon och vara mellan 12 till 17 år. 

Alla som valde att delta i enkätstudien tillfrågades om de ville delta i intervjustudien och de första 

nio som svarade ja inkluderades. Totalt deltog 34 syskon varav 19 var pojkar.  

Datainsamling Syskonen fick svara på tre olika enkäter, två olika som undersökte ångest- och depressionssymtom 

(Hospital Anxiety and Depression scale, HADS & the Spence Children´s Anxiety scale, SCAS) 

och en som undersökte livskvalitet (EQ-5D-Y).  

Intervjun hade en semi-strukturerad design och de spelades in och transkriberades. De 

transkriberade texterna av de fem första intervjuerna lästes upprepade gånger individuellt av två av 

författarna och efter den inledande kodningen togs beslutet att lägga till två frågor till de fyra 

återstående intervjuerna: På vilket sätt tror du att ha ett syskon med kroniskt trötthetssyndrom har 

förändrat dig och din familj? Vad tycker du att kliniken ska erbjuda syskonen till barn med 

kroniskt trötthetssyndrom? 

Dataanalys Enkäterna analyserade med beskrivande statistisk i programmet Stata. HADS jämfördes med 

normativ data från Tyskland, SCAS jämfördes med normativ data från Nederländerna och EQ-5D-

Y jämfördes med normativ data från Sydafrika och Tyskland. Anledningen att datan jämfördes 

med data från andra länder var att det inte fanns någon normativ data att tillgå i Storbritannien. 

Den kvalitiva datan analyserades med kvalitativ tematisk analys för att systematiskt kunna koda 

och ta fram teman. Två teman framkom med fyra underteman var. 

Bortfall 162 syskon var berättigade att delta utifrån urvalskriterierna, 59 blev erbjudna att delta i studien 

och 34 valde att delta. Detta ger ett bortfall på 79%. Av de 34 som deltog i studien tackade 11 ja 

till intervjudelen. Bortfallsanalys redovisas. 

Slutsats Syskon till barn med kroniskt trötthetssyndrom har förhöjd ångestnivå och en fjärdedel har så hög 

ångest att de har behov av behandling. Alla syskonen som intervjuades beskrev förändringar i 

familjelivet och/eller i det sociala stödet. Förändringarna relaterade syskonen till det sjuka barnets 

diagnos. Några beskrev känslor som förlust, ilska, frustration och en oro för sina sjuka syskon men 

nästan ingen kände att de hade fått information om diagnos eller behandling. En del syskon trodde 

att deras syskon inte var sjuka på riktigt, troligen till följd av dålig eller ingen information. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Waite-Jones, J. M., & Madill, A. (2008). Amplified ambivalence: Having a sibling with juvenile 

idiopathic arthritis. Psychology and Health, 23(4), 477-492. doi:10.1080/14768320701299906 

Land  

Databas 

Storbritannien. 

Cinahl. 

Syfte Syftet var att undersöka hur det är att ha ett syskon som har barnreumatism. 

Metod:  

Design 

Grounded theory 

Semistrukturerade intervjuer. 

Urval Deltagarna rekryterades under volontärarbete av förste författaren i en stödgrupp för barn men 

reumatism i norra England. Förste författaren informerade potentiella deltagande familjerna 

muntligen. Om de var intresserade fick de ett informationsbrev och senare bestämdes det via 

telefon vilka medlemmar i familjen som skulle intervjuas. De deltagande familjerna skulle ha ett 

barn mellan 12-18 år diagnostiserad med barnreumatism som hade minst ett friskt syskon. Åtta 

friska syskon deltog i studien varav fem var pojkar. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer användes för datainsamlingen. Intervjuerna gjordes i hemmet och 

spelades in. Intervjuerna transkriberades av den första författaren. 

Dataanalys Transkriptionerna analyserades av den första författaren och granskades ord för ord för att få fram 

information som var relevant för forskningsfrågan. Meningar som beskrev samma fenomen 

identifierades och kategoriserades. Kategorier med samma innebörd grupperades i teman. Koderna 

och temana diskuterades med andre författaren med jämna intervall detta för att svaga teman och 

kategorier eller länkar mellan dem kunde identifieras och analyseras igen. Fem teman 

identifierades. 

Bortfall Åtta familjer med totalt 32 familjemedlemmar intervjuades. Åtta friska syskon, åtta barn som var 

diagnostiserade med barnreumatism, åtta mammor, sju pappor och en mormor deltog i studien. 

Inget bortfall nämns. 

Slutsats Fem teman kom fram ur intervjuerna med syskonen samt uttalanden om syskonen gjorda av de 

övriga familjemedlemmarna. Syskonen såg sin familj som annorlunda när de jämförde sig med 

andra familjer. Alla syskonen kände att de behandlades annorlunda av vännerna på grund av sitt 

sjuka syskon. Alla syskon uttryckte oro för sitt sjuka syskon samt att de såg oron hos övriga 

familjemedlemmar och att de inte kunde göra så mycket för att hjälpa. Syskonen upplevde att de 

fick tävla med sitt sjuka syskon om föräldrarnas uppmärksamhet. Stöd från till exempel mor och 

farföräldrar var positivt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Wennick, A., & Huus, K. (2012). What it is like being a sibling of a child newly diagnosed with 

type 1 diabetes: an interview study. Eur Diabetes Nursing, 9(3), 88-92. 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet var att belysa hur det är att vara bror eller syster till ett barn som nyligen diagnosticerats 

med typ 1 diabetes. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ innehållsanalys 

Deskriptiv intervjustudie. 

Urval Rekryteringen gjordes i samband med sjukhusvård på ett nationellt diabetescenter på ett 

pediatriskt universitetssjukhus i Sverige. Syskon till ett barn nyligen diagnosticerad med typ 1 

diabetes tillfrågades. Syskonen skulle vara sju år eller äldre och kunna prata och förstå svenska. 

Totalt deltog sju syskon mellan tio och 17 år varav fem var pojkar. 

Datainsamling Två veckor efter diagnos gav ansvarig diabetessjuksköterska åldersanpassad skriftlig information 

till familjerna och ett samtyckesformulär som gav förste författaren tillstånd att kontakta familjen. 

Eftersom familjerna tillfrågades så tidigt så kunde alla intervjuerna genomföras inom två månader 

efter det sjuka barnets utskrivning från sjukhuset. Alla intervjuerna genomfördes enskilt av förste 

författaren. Intervjun började med en öppen fråga där syskonen fick beskriva med sina egna ord 

upplevelsen och tankar om tiden då deras bror eller syster insjuknade. Följdfrågor ställdes enbart 

för förtydligande. Intervjuerna spelades in och transkriberades ord för ord. 

Dataanalys Båda författarna läste texterna individuellt och skrev samtidigt anteckningar om övergripande 

tema och därefter lästes intervjuerna igen. Rubriker som beskrev innehållet identifierades. 

Författarna jämförde sina anteckningar och rubrikerna reducerades och grupperades i olika 

kategorier. Texterna lästes igen utifrån listan med kategorierna och avsnitt och meningar där 

forskningsfrågan besvarades markerades. Alla avsnitten togs ur texten och lades in under passande 

rubrik och efter diskussion under en kategori. 

Bortfall Totalt identifierades 12 familjer varav nio syskon var inom urvalskriterierna och erbjöds att delta i 

studien, sju tackade ja. Det ger ett bortfall på 22%. Bortfallsanalys saknas. 

Slutsats Syskonen har behov av information från sjukvårdspersonalen för att kunna förstå och vara 

delaktiga i behandlingen av sitt syskon. Syskonen tyckte att det var viktigt att sjukvårdspersonalen 

har en positiv inställning för att kunna ingjuta hopp hos det sjuka barnet inför framtiden. Syskonen 

ville gärna och var delaktiga i behandlingen av sitt sjuka syskon men deras förståelse var 

begränsad. Den största rädslan syskonen upplevde var att deras sjuka syskon skulle få en 

insulinkänning. Oron och rädslan höll syskonen för sig själva eftersom de inte ville öka på 

föräldrarnas börda. För att hantera rädslan och oron ställde syskonen frekventa frågor om det sjuka 

barnets välmående. 
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BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

Referens Wilkins, K. L., & Woodgate, R. L. (2007). Supporting siblings through the pediatric bone marrow 

transplant trajectory. Cancer Nursing, 3(5), 29–34. 

Land  

Databas 

Kanada 

Cinahl 

Syfte Syftet var att genom de friska barnens perspektiv förstå hur sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal bäst kan ge dem stöd genom sitt syskons benmärgstransplantation. 

Metod:  

Design 

Hermeneutisk fenomenologisk. 

Kvalitativ intervjustudie 

Urval Åtta friska syskon till benmärgstransplanterade barn deltog i studien och rekryterades från ett 

pediatriskt benmärgstransplantations center i Kanada. Inklusionskriterierna var att de skulle kunna 

skriva, prata och förstå engelska, ha ett levande syskon som har genomgått en 

benmärgstransplantation under barndomen och de skulle vara i skolåldern eller i tonåren när 

syskonet genomgick benmärgstransplantationen. De friska syskonen var mellan 11–24 år när de 

medverkade i studien och tiden som gått sedan benmärgstransplantationen varierade mellan 15-

139 månader. Alla syskon var flickor och övervägande kaukasier. 

Datainsamling En utsedd mellanhand assisterade i rekryteringen av deltagare och datainsamlingen påbörjades när 

föräldrarna skrivit på ett samtyckes formulär för deltagarna som var under 18år. All datainsamling 

gjordes av den första författaren. Syskonen fick delta i en semistrukturerad intervju med öppna 

frågor. Till hjälp hade författaren en intervjuguide för att hjälpa barnen att få fram sin historia trots 

att detta inte är typiskt för fenomenologin. Deltagarna tillfrågades om att medverka i 2 intervjuer 

men det var frivilligt. Alla intervjuer spelades in och totalt 14 intervjuer genomfördes. 

Dataanalys Direkt efter intervjun lyssnade forskarna på det inspelade materialet för att återuppleva 

intervjuerfarenheten. Intervjuerna transkriberades sedan och lyssnades på igen. Tolkning av 

materialet gjordes genom fenomenologisk reflektion som inkluderade att upptäcka tematiska 

aspekter, isolera teman och skriva och skriva om teman. 

Bortfall  20 syskon erbjöds att delta i studien, åtta syskon deltog. Det ger ett bortfall på 60% men 

datainsamlingen pågick tills datan var mättad. 

Slutsats Sju teman relaterade till syskons erfarenheter om hur vårdpersonal kan stödja dem framkom. 1. 

Att bli inkluderade i definitionen ”familj. 2. Vara förstående. 3. Dela information med syskonet. 4. 

Ge syskonet val. 5. Hjälpa dem att dela sina känslor 6. Ge dem möjlighet att träffa sina vänner. 7. 

Att skapa en trygg sjukhusmiljö.  
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