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Sammanfattning 

Bakgrund: Allogen stamcellstransplantation är en utvecklad och etablerad 

behandling för flertalet livshotande sjukdomar. Den ideala donatorn är ett syskon och 

fördelarna är många. Kunskapsläget är begränsat gällande hur syskondonatorer själva 

upplever donationsprocessen. Syfte: Att beskriva barns upplevelser av att donera 

stamceller till ett syskon. Metod: En systematisk litteraturstudie. Datainsamlingen 

resulterade i nio artiklar. Resultat: Tre huvudkategorier framkom. En svår situation – 

Önskan om en ökad delaktighet – Positiva och negativa upplevelser av att donera. 

Centralt i upplevelserna var att känna en oro och rädsla inför resultatet samt för 

eventuella komplikationer och biverkningar. Syskonen ville känna delaktighet i beslut 

både gällande sin egen kropp och sitt syskons behandling. De önskade få mer stöd och 

anpassad information av vårdpersonal. Stamcellsdonationen kunde även upplevas som 

något positivt, då donatorerna fick bidra till sitt syskons tillfrisknande samt att det 

skapades en närhet och ett speciellt band mellan dem. Slutsatser: Delaktighet, 

information och stöd var avgörande komponenter för att minska oro och rädsla hos 

donatorerna. Genom att syskondonatorers upplevelser lyfts fram kan stödet och 

informationen utvecklas och de negativa erfarenheterna minskas.  
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Abstract 

Background: Allogen stem cell transplantation is an established treatment for many 

life-threatening diseases. The treatment provides many benefits and a sibling is the 

ideal donor. Limited data on the experience of a sibling donor. Aim: To describe the 

experiences of children who donated stem cells to their siblings. Method: A 

systematic literature review. Nine articles were included in the research data. Result: 

Three main categories emerged through the research. Challenges – The need for 

information – Positive and negative experiences of donating. Feelings of fear and 

worry prior to receiving information about the results, possible complications and side 

effects presented itself as the main concern amongst the participants. The 

participating donors wanted to be included in the decisions about their own body as 

well as their siblings’ treatment and wished for more support and relatable 

information from the health care providers. Stem cell transplantation was viewed as a 

positive experience, where the donors were able to contribute to their siblings’ health 

and well-being, which created a close and special connection. Conclusion: 

Participation, information and support were deciding factors for the donors in order to 

minimize worry and fear. By emphasizing the unique experiences of sibling stem cell 

donation, negative effects were diminished and instead a greater sense of support was 

established.  
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Inledning 

Allogen stamcellstransplantation är en etablerad behandling för flertalet livshotande maligna 

och icke maligna hematologiska sjukdomar. Vid en allogen stamcellstransplantation ersätts en 

sjuk benmärg med en frisk från en besläktad eller obesläktad donator. Under de senaste två 

decennierna har användningen av allogen stamcellstransplantation ökat och ny teknik har 

utvecklats. Antalet transplantationer från syskongivare blir ständigt fler. Processen är intensiv 

och krävande med oförutsägbara resultat (Gratwohl et al., 2010; Ljungman et al., 2006). 

Neville et al. (2016) och Nolbris, Enskär och Hellström (2007) menar att när ett barn drabbas 

av svår sjukdom drabbas hela familjen, tillvaron kastas omkull och rutiner förändras. Nolbris 

et al. (2007) beskriver att syskon i drabbade familjer brottas med svåra känslor och i flera fall 

får syskonet mindre tid och mindre uppmärksamhet av sina föräldrar. Barn speglar sina 

föräldrars känslor vilket kan leda till att de inte vill belasta dem med sin egen oro (Nolbris et 

al., 2007). Gratwohl et al. (2010) har i sin forskning visat att användningen av minderåriga 

syskondonatorer både anses vara medicinskt säkert och juridiskt accepterat då det sällan finns 

något bättre alternativ till bot. Det råder brist på forskning gällande syskondonatorers egen 

upplevelse och erfarenhet av att donera stamceller till ett syskon (Gratwohl et al., 2010). 

Aktuell forskning finns om hur föräldrar påverkas av att leva vid sidan av ett sjukt barn men 

kunskap om hur syskon påverkas är däremot bristfällig (Kisch, Bolmsjo, Lenhoff & 

Bengtsson, 2015). Detta gäller även forskning kring syskonsdonatorers egna upplevelser av 

att donera stamceller till en bror eller syster. Metoderna som används bygger ofta på 

föräldrarnas tolkning eller sjukvårdspersonalens syn. De subjektiva upplevelserna från syskon 

saknas (Kisch et al., 2015). Genom att sjukvårdspersonal bättre kan förstå barns upplevelser 

av att donera stamceller till ett syskon kan information och stöd ges.  

Bakgrund 

Allogen stamcellstransplantation  

De första försöken till det som idag är en etablerad behandlingsmetod, allogen 

stamcellstransplantation utfördes för över femtio år sedan. Antalet transplantationer har 

stadigt ökat sedan 1980-talet (Ljungman et al., 2006). Både Ljungman et al. (2006) och 

Gratwohl et al. (2010) beskriver i sina studier att behandlingen är krävande och kan få långa 

och svåra konsekvenser för patienten. Därför används stamcellstransplantation ofta som en 

sista utväg när tidigare behandling varit verkningslös. Leukemi är den överlägset mest vanliga 

indikationen för en allogen stamcellstransplantation då cirka 75 % av de som transplanteras 

har någon form av leukemi. Svåra blodbrist- och immunbristsjukdomar utgör också en 

indikation för stamcellstransplantation (Gratwohl et al., 2010; Ljungman et al., 2006). För att 

en stamcellstransplantation skall ha de bästa förutsättningar till bot krävs en identisk eller nära 

identisk vävnadstyp hos donatorn. Den ideala donatorn är ett syskon med samma vävnadstyp 

(Ljungman et al, 2006). Enligt Gratwohl et al. (2010) är det omöjligt att matcha en donator 

exakt då det alltid kommer finnas skillnader i flertalet av de mindre vävnaderna. 

Transplantationen är därför aldrig utom fara för avstötning. Vävnadstyperna är tätt 
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sammanlänkade och ärvs från båda föräldrarna, dock finns det endast 25 % möjlighet att två 

syskon delar samma vävnadstyp. Fördelen med att ha ett syskon som donator är främst att 

minska risken för avstötning och svåra livshotande komplikationer hos mottagaren (Gratwohl 

et al., 2010). Gratwohl et al. (2010) och Ljungman et al. (2006) beskriver båda i sina studier 

att inför en stamcellstransplantation behandlas barnet för att kunna ta emot de nya 

stamcellerna. Denna behandling kallas för konditionering. Syftet är att ta bort de sjuka 

cellerna i kroppen samt att ta bort barnets gamla immunförsvar så att de nya stamcellerna kan 

få fäste och inte stötas bort. En konditionering kan innehålla både cytostatikabehandling samt 

strålning, eller enbart cytostatikabehandling. Valet av behandling är beroende på ålder, 

sjukdom och status. Efter att donatorns stamceller tagits ges de via en central infart som en 

intravenös transfusion till mottagaren. Ett helt nytt immunsystem överförs från donatorn och 

skall mogna ut hos mottagaren (Gratwohl et al., 2010; Ljungman et al., 2006). Skörden kan 

göras på tre sätt. Stamcellerna kan tas direkt från benmärgen, då cellerna sugs ut med en 

spruta genom flertalet stick i höftbenen. Stamcellerna kan också skördas från det perifera 

blodet efter att donatorn fått ett läkemedel som stimulerar stamcellerna att röra sig från 

benmärgen till blodbanan. Ett annat sätt är att ta blod från navelsträngen eller moderkakan, 

vars blod är rikt på stamceller. Vid denna typ av skörd är dock mängden stamceller begränsad 

och räcker ibland inte till en patient med större kroppsyta (Gratwohl et al., 2010; Ljungman et 

al., 2006). 

Barns utveckling 

I sin artikel om problem som kan uppstå under ett barns utveckling då ett syskon i familjen får 

en allvarlig sjukdom beskriver Murray (2000) att det nyfödda barnet utvecklar tillit genom ett 

ömsesidigt förhållande till sina föräldrar. Om ett annat barn i familjen blir allvarligt sjukt kan 

förhållandet och tilliten påverkas negativt. Den ofrivilliga separationen som kan uppstå när ett 

syskon drabbas av sjukdom försvårar det lilla barnets förmåga att utveckla en relation till 

föräldrarna. Barnets grundtrygghet kan bli lidande. Den bristande förmågan att förstå varför 

föräldrarna inte är tillgängliga samt barnets tidsuppfattning och att de inte förstår att 

föräldrarna kommer tillbaka kan påverka deras utveckling till att bli en självbestämmande 

individ. Barn i förskoleålder påverkas utifrån en egocentrisk världsbild och drivs av ett 

magiskt tänkande vilket bidrar till att en del barn tror att deras tankar är tillräckliga för att 

påverka uppkomst av sjukdom. Barn i skolåldern har en bättre förståelse om orsak och verkan 

och har en mindre egocentrisk bild av sig själv. Trots detta finns det fortfarande risk att barnet 

tror att missunnsamhet och negativa tankar påverkar sjukdomen. Av denna anledning bör 

föräldrar och vårdpersonal förklara upprepade gånger för syskonet att sjukdomen inte är 

någons fel. Barn i skolålder kan bättre förstå förklaringar om sjukdomsorsak, behandling och 

prognos. Tonåringar reagerar ofta med känslan av kontrollförlust. De påverkas av 

rollförändringen i familjen och tar ett större ansvar hemma. De höga förväntningarna och det 

ökade ansvaret kan vara påfrestande för ett barn under denna utvecklingsfas (Murray, 2000). 
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Syskonrelationer 

En syskonrelation beskrivs ofta som det längsta förhållandet en människa har under en livstid. 

Syskonrelationer kan vara kärleksfulla och fina men också innehålla rivalitet, ilska och 

negativa känslor (Brody, 1998). Studien av Nolbris et al. (2007) bygger på intervjuer med tio 

syskon till barn med en cancerdiagnos. Syskonen var mellan 10 och 36 år vid intervjutillfället 

och studiens syfte var att få en förståelse för syskonens vardag och deras upplevelse av att 

vara syskon till en bror eller syster som får eller har fått behandling för en cancersjukdom. I 

studien beskrivs relationen till ett syskon annorlunda än den till en vän. Skillnaden är ofta att 

vänner delar intresse med varandra medan syskon delar vardagsliv och bakgrund. En 

syskonrelation framhävs som unik och med ett djupt förtroende syskonen emellan. I 

intervjuerna berättade syskonen att de känner sig glada över att ha en bror eller syster, att de 

hade varandra och aldrig behövde känna sig ensamma. I syskonrelationen stöttade de varandra 

och ställde upp i alla tänkbara situationer. Syskon delar ofta tankar, hemligheter och känslor 

med varandra (Nolbris et a., 2007). Både Brody (1998) och Murray (2000) påtalar att den 

unika relationen mellan syskon är viktig att bejaka och värna om även ur ett 

framtidsperspektiv. Syskon skapar färdigheter att interagera och socialisera, i relationer och i 

sociala sammanhang. De lär av varandra och utvecklar egenskaper som sedan används under 

hela livet. I flerbarnsfamiljer har syskon olika förhållanden till varandra beroende på var i 

syskonskaran de är. En syskonrelation kan innebära oändliga variationer beroende på faktorer 

som barnens ålder, temperament och förståelse. Oavsett vilket förhållande syskon har betyder 

de mycket för varandra, de växer upp och utvecklas tillsammans (Brody, 1998; Murray, 

2000).  

Att ha ett allvarligt sjukt syskon 

Enligt Nolbris (2009) uttrycker sig sorg och oro ofta annorlunda för barn och ungdomar än för 

vuxna. Skillnaden kan vara barns frånvaro av erfarenhet av både sorg och allvarlig sjukdom. 

När ett barn, oavsett ålder, har ett syskon som blir allvarligt sjuk riskerar det att mista en vän 

och en allierad. Vid långa sjukhusvistelser förlorar syskonet inte bara sin bror eller syster 

under sjukdomen, utan under en tid även sina föräldrar. För tonåringarnas del handlar det 

många gånger om att skjuta ifrån sig sin oro och förneka den. Oftast kommer oron i avskildhet 

(Nolbris, 2009). Murray (2000) har i sin studie från USA beskrivit olika utvecklingsstadier 

hos barn samt hur barn i olika åldrar påverkas av att ha ett syskon med cancer. Den vanligaste 

reaktionen vid förlust av trygghet i tillvaron var ångest. Barns ångest och rädsla tar sig olika 

uttryck. Mindre barn kan bli mer krävande medan större barn ofta är oroliga för att någon 

förälder skall bli sjuk eller dö och har tankar kring det. Barn kan även bli rädda för att själva 

bli allvarligt sjuka och dö. De kan ha separationsångest och ha svårt för att vara ensamma 

(Murray, 2000). Dyregrov och Dyregrov (2008) beskriver att när barn varit med om svåra 

upplevelser lagras starka minnen på ett annorlunda sätt än vanliga minnen. Alla sinnen 

involveras och en del kan uppleva minnen fysiskt. Lukt, smak och känsel kan påminna barnet 

om detaljerade minnen. Minnen kan skapas av saker som direkt eller indirekt påminner om 

det jobbiga som hänt. Längtan och saknad är två känslor som många barn drabbas av. Även 
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små barn som inte kan uttrycka sig i ord visar detta genom att besöka platser i hemmet där det 

sjuka syskonet brukade vara (Dyregrov & Dyregrov, 2008). 

Barnsjuksköterskans roll 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) är många barn som vårdas på sjukhus allvarligt 

sjuka, vilket resulterar i att familjer vistas på sjukhus under en längre tid. För en del familjer 

är också avståndet till hemmet, vännerna och övrig familj långt. Somliga familjer måste dela 

på sig för att en förälder ska kunna vara hemma och ta hand om eventuella syskon. För att ge 

en god omvårdnad krävs det specifika kunskaper och kompetens för att möta drabbade 

familjer. En specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och 

ungdomar har både barn, ungdomar och deras familjer som specialistområde (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). I kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterskor står det att 

specialistsjuksköterskan ska bemöta barnet och familjen med respekt och empati inom ramen 

för ålder och utvecklingsnivå. Barnsjuksköterskan ska utifrån ett familjefokuserat 

förhållningssätt ge god vård och företräda barnet relaterat till situationer inom sjukvården 

samt ge förutsättningar för delaktighet genom anpassad information och stödinsatser (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). I kompetensbeskrivningen framhålls det att en 

barnsjuksköterska ska ha förmåga att observera, bedöma och utvärdera svåra vårdbehov hos 

barn i olika utvecklingsfaser. Barnsjuksköterskan ska självständigt bedöma, genomföra och 

utvärdera åtgärder som behövs för att förebygga psykisk och fysisk sjukdom (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  Neville et al. (2016) lyfter fram att om barnsjuksköterskan får 

mer kunskap kring hur syskon upplever sin nya situation kan denne skapa sig en bättre 

förståelse och därefter stötta och hjälpa det friska syskonet till en bättre psykisk hälsa (Neville 

et al., 2016). Både Neville et al. (2016) och Nolbris et al. (2009) uppmärksammar vikten av 

att barnsjuksköterskan har kännedom om syskonrelationer och syskons upplevelser vilket är 

betydelsefullt i arbetet med syskon till barn som vårdas länge på sjukhus. Barnsjuksköterskan 

har en viktig förebyggande, stödjande och pedagogisk roll i arbetet med dessa barn (Neville et 

al., 2016; Nolbris, 2009). 

Familjecentrerad och barncentrerad vård 

Almaze och Beer (2017) definierar familjecentrerad vård som en grundläggande del av 

sjukvården och syftar till att uppmuntra och stödja familjens band till det sjuka barnet. Den 

familjecentrerade vården bygger på ett ömsesidigt samspel mellan vårdpersonal, patient och 

familj vilket har som mål att öka tryggheten och tillfredställelsen i vården (Almaze & Beer, 

2017).  I en studie av Segantini-Felipin et al. (2018) intervjuades 19 barnsjuksköterskor på en 

barnklinik som vårdade barn upp till 12 års ålder om deras erfarenheter av att arbeta utifrån en 

familjecentrerad vård. De intervjuade barnsjuksköterskorna beskrev att målet med vården, 

utifrån ett familjecentrerat perspektiv, var att stödja och uppmuntra föräldrar att vara aktiva i 

vården av barnet samt delaktiga i beslut rörande densamma. Barnsjuksköterskorna upplevde 

att föräldrarna ville vara delaktiga i beslut som rörde barnet men inte vara ansvariga för dem. 

De beskrev utmaningar med att inte enbart vårda patienten, utan samtliga familjemedlemmar 
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och ansåg det viktigt att kunna se till hela begreppet familj utan traditionella gränser. Genom 

att låta individen definiera den egna familjens sammansättning fick de tillgång till viktig 

information. Fysisk sjukdom får inte enbart stor inverkan på den drabbade individen utan 

även på hela familjen. Hur familjen som helhet fungerar i den kris som uppstår påverkar 

samtliga familjemedlemmars hälsa. Sjuksköterskorna i studien upplevde att barnets 

tillfrisknande påverkades av hur föräldrarna mådde (Segantini-Felipin et al., 2018). I en studie 

av Crespo, Santos, Tavares och Salvador (2016) presenterades det att familjens upplevelse av 

vård på sjukhus påverkades av om den var familjecentrerad eller inte. Att få ett samspel 

mellan hela familjen och sjukvårdspersonalen var betydelsefullt för hanteringen av den 

belastning familjen upplevde när deras barn blev allvarligt sjukt (Crespo et al., 2016). Coyne, 

Dip, Holmström och Söderbäck (2018) presenterar i sin studie att förtroende och en trygg 

relation mellan vårdpersonal och familj möjliggör en optimal familjecentrerad vård. 

Förutsättningar skapas genom att tid avsätts och att familjerna blir lyssnade på.  Det krävs att 

vårdpersonal har kunskap, engagemang och en positiv inställning till att arbeta utifrån ett 

familjecentrerat perspektiv där vården bör utgå från barnets och familjens behov (Coyne et al., 

2018). Coyne et al. (2018) uppmärksammar i sin studie att begreppet barncentrerad vård har 

utarbetats och utgår från den familjecentrerade vården. För att få en balans mellan den 

familjecentrerade och den barncentrerade vården är det av vikt att hitta ett sätt att ge barnen 

en chans att uttrycka sig och känna att deras åsikter påverkar beslut som tas (Coyne et al., 

2018). Redshaw och Wilson (2012) har i sin studie genomfört 19 intervjuer med föräldrar och 

barn på en pediatrisk avdelning. Resultatet av intervjuerna uppmärksammar vikten av att hålla 

syskon till allvarligt sjuka barn informerade och engagerade i sitt syskons vård. Genom 

delaktighet skapades möjlighet för syskonen att ventilera sina egna känslor vilket visade sig 

vara viktigt för hela familjens välbefinnande (Redshaw & Wilson 2012).  

Teoretisk referensram 

Vårdvetenskapligt begrepp 

Delaktighet 

Shier (2001) har utvecklat en modell för att skapa förutsättningar för att förbättra barns 

möjligheter att vara delaktiga i beslut som rör dem. Modellen är utformad med utgångspunkt 

från FN:s barnkonventions artikel 12 där barn ska ha rätt att bilda egna åsikter och att fritt 

uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet själv. Shier (2001) beskriver fem nivåer av 

delaktighet vilka är följande: Barn blir lyssnade till, Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter, 

Barns åsikter beaktas, Barn involveras i beslutsfattande processer samt Barn delar makt och 

ansvar över beslut. Den första nivån Barn blir lyssnade till innebär att när barn uttrycker sin 

syn på en situation krävs det att vuxna i deras omgivning tar ansvar för att barnet blir lyssnat 

på och får uppmärksamhet. Det som skiljer denna nivå från nästa är att lyssnandet bara kan 

ske i den utsträckning som barnet ger uttryck av. Nästa nivå, Barn får stöd i att uttrycka sina 

åsikter, beskriver att barn kan ha många anledningar till att inte uttrycka sina åsikter till 

vårdpersonal, exempelvis brist på förtroende, blyghet, dålig självkänsla och tidigare negativa 

erfarenheter. Det är därför av vikt att vuxna som arbetar med barn har en positiv inställning 
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till att stötta och möjliggöra för barnen att övervinna dessa hinder. Nivå tre, Barns åsikter 

beaktas, understryker vikten av att för alla myndigheter och organisationer som har antagit 

FN:s barnkonvention och barns rättigheter är i denna nivå obligatorisk. Att ha barnets 

perspektiv i åtanke vid beslutsprocesser innebär inte att alla beslut måste baseras på barnets 

önskemål utan barnets önskan är en av flera faktorer som ska tas hänsyn till. Om beslut tas 

som går emot barnets egen önskan är det angeläget att förklara för barnet varför ett annat 

beslut togs. I nivå fyra, Barn involveras i beslutsfattande processer, är skillnaden att barnet 

involveras i själva beslutsprocessen vilket kan leda till en ökad självkänsla, empati och 

ansvarskänsla hos barnet som i sin tur kan ligga till grund för ökad delaktighet. I denna nivå 

är barnet involverad i beslutsprocessen men utan att ha riktig makt över de beslut som tas. Det 

är först i modellens sista nivå, Barn delar makt och ansvar över beslut, som det är viktigt att 

gemensamt diskutera makt och ansvar. Barnet behöver förstå innebörden av beslutsfattande 

och dess konsekvenser, samt att dela ansvar för de beslut som tas. Shier (2001) tydliggör varje 

nivå genom att identifiera tre steg av åtagande; öppenhet, möjlighet och skyldighet. Öppenhet 

inträffar på varje nivå så snart personalen är beredd att arbeta med delaktighet. Möjlighet sker 

när behoven är uppfyllda och personalen eller organisationen aktivt vill tillgodose delaktighet 

i praktiken. Skyldighet sker när delaktighet är en policy eller en överenskommelse om att 

personalen ska arbeta på denna nivå i praktiken. Skyldighet inkluderar efterforskning, 

erfarenhet och kompetens (Shier, 2001).    

FN:s barnkonvention 

FN:s barnkonvention (Barnkonventionen, 2009) utgörs av 54 artiklar som samtliga är viktiga 

och tillsammans bildar en helhet. Fyra grundläggande principer ska alltid beaktas i frågor som 

rör barn och det är att alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas 

vid alla beslut som rör barnet, alla barn har rätt till liv och utveckling och alla barn har rätt att 

säga sin mening och bli respekterade för sin åsikt. I Barnkonventionen (2009) står det att 

lämpliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa att barn inte diskrimineras oavsett 

vårdnadshavarnas ställning eller åsikter och att barnets bästa alltid ska komma först. 

Sjukvården har ansvar för att barns rättigheter tillgodoses. Vidare ska alla barn som är i stånd 

att uttrycka sina egna åsikter ha rätt att uttrycka dessa i samtliga frågor som rör dem själva, i 

förhållande till ålder och mognad (Barnkonventionen, 2009). Söderbäck, Coyne och Harder 

(2011) hänvisar i sin artikel till FN:s barnkonvention och barns rättigheter och betonar att 

konventionen tydligt beskriver barns rätt till självbestämmande, respekt och rätten att fatta 

egna beslut. Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar för att säkerställa att barnens rätt 

tillgodoses och att barn får möjlighet att påverka sin egen situation. Genom att personal inom 

barnsjukvården har kompentens om barns utveckling och rättigheter kan en barncentrerad 

vård uppnås. Föräldrars engagemang är viktigt för barns återhämtning och att sjuksköterskor 

använder olika strategier för att få föräldrar delaktiga i vården av sitt barn (Söderbäck et al., 

2011).  
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Problemformulering 

Syskondonatorers egna upplevelser av stamcellstransplantation är ett outforskat område. Det 

saknas tydliga strategier hur sjukvården bäst ska förbereda donatorer inför en transplantation. 

Studier visar att alla syskon inte har något val eller så ändrar de sig under processens gång. Då 

det aktuella kunskapsläget främst belyser föräldrars och även vårdpersonals upplevelser av en 

stamcellstransplantation är det av vikt att belysa syskondonatorernas erfarenheter.  

Syfte 

Syftet med studien var att belysa barns upplevelser av att donera stamceller till ett syskon. 

Metod 

Design 

Designen i föreliggande studie var en systematisk litteraturstudie. Bettany-Saltikov och 

McSherry (2016) anger att en litteraturstudie görs för att värdera, analysera och beskriva 

aktuell forskning inom valt område. Översikten ska utgå från ett tydligt syfte och inkludera 

studier som har en noggrann och detaljerad utformning för att resultatet ska kunna presenteras 

tydligt mot forskningsintentionerna och dess sammanhang. Bettany-Saltikov och McSherry 

(2016) påpekar också att målet med att göra systematiska forskningsstudier är att kunna 

använda sig av bästa möjliga forskningsevidens som grund för alla beslut som tas inom 

sjukvården för varje specifik patient (Bettany-Saltikov, 2016). Processen för denna 

litteraturstudie innebar flera olika moment som litteraturgranskning, strukturerat urval av 

artiklar och kvalitetsbedömning. 

Urvalskriterier 

Utifrån studiens syfte gjordes en identifiering med PICO-modell. Innan artikelsökningarna 

utfördes bestämdes inklusions- och exklusionskriterier utifrån PICO och med ett tillägg för 

Types of studies, se tabell 1. För att besvara litteraturstudiens syfte var intensionen att 

inkludera artiklar som var av kvalitativ ansats (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Ett av 

inklusionskriterierna var att artiklarna skulle ha blivit granskade och godkända av en etisk 

kommitté. För att hitta tillräckligt med studier som motsvarade syftet kom sökningarna att 

breddas till artiklar mellan 2004–2019. Från den manuella sökningen kom en artikel från 2003 

att inkluderas. Ett annat inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara peer-review, vilket 

innebär att oberoende forskare inom samma område granskat studierna för att säkerställa 

objektivitet och hög vetenskaplig standard (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Då syftet 

med studien var att belysa barns upplevelser inkluderades studier baserade på barn som var 18 

år eller yngre när stamcellsdonationen genomfördes även om syskondonatorerna var i vuxen 

ålder vid intervjutillfällena. Artiklar som baserades på föräldrars och/eller vårdpersonals 

upplevelser exkluderades. En språkbegränsning gjordes till artiklar skrivna på engelska. 
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Tabell 1. Inklusions- och exklusionskriterier samt typ av studie. 

 Inklusionskriterie Exklusionskriterier 

Population Barn som donerat stamceller till ett syskon Över 18 år. 

 

Intervension Barn som har genomgått en 

stamcellstransplantation 

Medicinska utvärderingar 

Control Ej applicerbart.  

Outcome Syskondonatorers upplevelser av 

transplantationen 

Föräldrars erfarenheter 

Vårdpersonals erfarenheter 

Types of 

studies 

Kvalitativa studier:(Phenomenologiska, 

Grounded therory, Deskriptiva, 

Etnografiska).  

Mix studier (kvalitativ & kvantitativ)  

Litteraturstudier 

Kvantitativa studier 

Rapporter, sammanställningar 

 

Datainsamling  

Bettany-Saltikov och McSherry (2016) betonar vikten av att finna så många artiklar som 

möjligt relaterat till aktuellt syfte vilket innebär sökningar från olika källor. Det är därför 

generellt sett nödvändigt att söka i olika databaser men även manuellt genom att läsa hela 

innehållet i artiklar, referenslistor, sammanfattningar eller annan text (Bettany-Saltikov & 

McSherry, 2016). Urvalet i aktuell studie har skett genom strukturerade sökningar i 

databaserna PubMed, CINAHL, PsycINFO, MEDLINE, PBSC (Psychology and Behavioral 

Sciences Collection) samt genom manuella sökningar. Samtliga av dessa databaser innehåller 

vetenskapliga artiklar som motsvarar för denna studie valt område. PubMed är den största 

medicinska databasen och består huvudsakligen av vetenskapliga artiklar inom omvårdnad, 

medicin och tandvård. Även i CINAHL finns det vetenskapliga artiklar inom omvårdnad och 

medicin men även inom arbetsterapi och fysioterapi. CINAHL innehåller färre referenser än 

PubMed men det går ändå att hitta artiklar här som inte finns i PubMed och därför gjordes 

sökningar i båda databaserna. I PsycINFO finns vetenskapliga artiklar och avhandlingar inom 

områden som beteendevetenskap och psykologi och i databasen PBSC finns referenser inom 

psykiatri och psykologi. MEDLINE är en biomedicinsk databas och utgör en del av PubMed. 

I aktuell studie gjordes initialt en testsökning för att finna passande sökord. För att erhålla en 

så täckande sökning som möjligt användes den booelska termen AND. Sökorden som 

användes var bone marrow transplant, sibling, experienc, pediatric och child. Bettany-

Saltikov och McSherry (2016) påtalar även vikten av att urskilja variationer i de olika 

sökorden genom att använda trunkeringar som i vissa databaser görs genom en stjärna * i 

slutet av sökordet (Bettany-Saltikov & Mc Sherry, 2016). I denna studie användes 

trunkeringar på experienc och child. Sökningen i PubMed resulterade i totalt 83 träffar. I 

CINAHL blev antalet träffar fyra. Sökningen i MEDLINE gav 22 träffar varav 17 var redan 

funna artiklar. I PsycINFO och PBSC gav sökningarna inget resultat. Samtliga sökningar 
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gjordes konsekvent med samma sökord och trunkeringar (bilaga 1). Bias innebär systematiska 

felaktigheter i insamlingen av data, bearbetningen av data och/eller tolkningen av data och 

kan vara medvetna eller omedvetna (Bettany-Saltikov och McSherry, 2016). Risk för bias 

finns alltid vid analys av data och bör beaktas vid granskning av varje enskild artikel samt vid 

dataanalysen. I föreliggande studie granskades varje artikel enskilt och sedan gemensamt för 

att minska risken för bias.  

Databearbetning och analys 

Som ett första steg i urvalet av vilka artiklar som inkluderas i en litteraturstudie ska titlar 

och/eller abstract läsas igenom (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). I den aktuella studien 

innebar det totalt 122 stycken. De artiklar som inte motsvarade studiens syfte eller var 

avhandlingar eller litteraturstudier exkluderades vilket var totalt 99 stycken. Steg två innebar 

att kvarvarande artiklar lästes i fulltext. För att säkerställa att samtliga artiklar granskades på 

samma sätt användes en granskningsmall för kvalitetsgranskning (Bettany-Saltikov & 

McSherry, 2016). De utvalda artiklarna granskades med hjälp av SBU:s granskningsmall för 

kvalitativ forskningsmetodik. I mallen bedöms olika kvalitetsaspekter för att värdera 

studiernas tillförlitlighet. Den totala kvalitetsbedömningen benämns sedan vara hög, 

medelhög eller låg (SBU, 2017). I resultatet i föreliggande studie inkluderades en artikel med 

en mixad metod. Den kvalitativa delen granskades enligt SBU:s granskningsmall medan den 

kvantitativa delen av artikeln exkluderades då den inte svarade mot syftet. Samtliga 23 

kvarvarande artiklar granskades av båda författarna och jämfördes sedan. Av dessa exkluderas 

14 stycken då de belyste vårdnadshavarnas upplevelser eller hade ett medicinskt fokus. Totalt 

kom nio artiklar att inkluderas i studien, fyra bedömdes vara av hög kvalitet och fem av 

medelhög kvalitet enligt SBU:s granskningsmall (SBU, 2017). De inkluderade artiklarna i 

studien presenteras i en artikelöversikt (bilaga 3) för att ytterligare underlätta för läsaren att 

kunna bedöma att relevant text valts ut till analysen (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016).  

Forskningsetiska övervägande 

Målsättningen med föreliggande studie var att presentera resultat från vetenskapliga artiklar 

på ett korrekt sätt genom att inte undanhålla fakta, förvränga resultat eller vara partisk samt 

inte påverkas av egna värderingar eller åsikter (Vetenskapsrådet, 2017). Det finns en 

medvetenhet hos författarna till föreliggande studie att förförståelse och erfarenhet kan 

påverka analysen av resultatet. Intentionen under analysprocessen har varit objektivitet och 

öppenhet för andra förklaringar och perspektiv. Mer forskning gällande syskons erfarenheter 

av att leva vid sidan av en sjuk syster eller bror kan bidra till att sjukvården och 

barnsjuksköterskan kan rikta insatserna utifrån syskons upplevelser och erfarenheter.  

 

Enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) får forskning 

endast godkännas om den kan utföras med respekt för människovärdet (SFS 2003:460). Då 
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studien kom att inkludera barn krävdes noggranna etiska överväganden. Det är viktigt att 

forskning där barn medverkar leder till att barns situation förbättras. Om barnen är under 15 år 

måste vårdnadshavarna tillfrågas (Sandman & Kjellström, 2013; SFS 2003:460). Avsikten var 

att endast inkludera artiklar som var peer-review samt granskade och godkända av en etisk 

kommitté för att säkerställa att artiklarna var av god etisk kvalitet (Vetenskapsrådet, 2017). 

Samtliga inkluderade artiklar var peer-review, vilket innebär en oberoende granskning av 

forskare inom aktuellt område för att säkerställa objektivitet och vetenskaplig standard 

(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Åtta av de nio inkluderade artiklarna var granskade 

och godkända av en etisk kommitté. I samtliga nio artiklar hade forskarna fått föräldrarnas 

medgivande om att delta i studien för de syskondonatorer som var under 18 år vid 

intervjutillfället. Deltagandet var frivilligt och alla syskondonatorer bjöds in via brev, mejl 

eller via telefonsamtal. Det fanns olika möjligheter att tacka nej till deltagandet, via 

svarsblankett eller via telefonkontakt. Majoriteten av intervjuerna ägde rum på platser där 

informanten kände sig trygg.  I en av artiklarna var det etiska resonemanget otydligt. En 

oberoende assistent tog första kontakten med de barn som tillfrågats, samt höll i den första 

intervjun för att barnen inte skulle känna sig tvingade eller påverkas att tacka ja till studien på 

grund av personliga relationer och/eller beroendeställning.  

 

 

Resultat 

Resultatet bygger på nio artiklar som är gjorda mellan åren 2003–2014 i USA, Canada samt 

Israel. Samtliga artiklar beskriver barns egna upplevelser av att donera stamceller till ett 

syskon. Efter att en systematisk granskning och analys gjorts av artiklarna framkom tre 

kategorier: En svår situation, Önskan om ökad delaktighet och Positiva och negativa 

upplevelser av att donera Varje kategori innehåller subkategorier, se tabell 2. 

 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

En svår situation Ett förväntat beslut 

Oro och rädsla 

Önskan om en ökad delaktighet Behov av information 

Att kunna påverka 

Syskondonatorernas behov av stöd 

Positiva och negativa upplevelser av att donera Att dela något speciellt 

En meningsfull erfarenhet  

Påverkan på familjelivet 
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En svår situation 

Ett förväntat beslut 

De syskondonatorer som blev utvalda att donera stamceller till ett syskon beskrev en känsla 

av att det aldrig varit frågan om att göra ett val, att ställa upp eller inte. Syskondonatorerna var 

överens om att det inte fanns något beslut att fatta, eftersom att inte ställa upp var detsamma 

som att inte ge sitt syskon någon chans att bli frisk. Det kallades för ”ett val” men i själva 

verket handlade det om att antingen gå med på transplantationen eller låta sin syster eller bror 

dö (DÁuria, Fitzgerald, Presler och Kasow, 2015; Packman, Gong, VanZutphen, Shaffer, 

Crittenden, 2004; Pentz et al., 2012). I studien av Kendra, MacLeod, Stan, Mash och Pelletier 

(2003) framkom det att fem av de 15 intervjuade syskondonatorerna uppfattade situationen 

som omöjlig att säga nej till. Syskondonatorerna upplevde att det fanns två delar av att inte ha 

något val. Den ena delen beskrev påtryckningar från familjemedlemmar och läkare och den 

andra delen svårigheter att uppfatta beslutet som ett val då deras egna övertygelser vad det 

gällde moral och död spelade en stor roll. De äldre syskonen hade förmågan att se helheten 

och konsekvenserna av att inte donera. (Kendra et al., 2003). Ett syskon i studien av Pentz et 

al. (2014) framhöll donationen som frivillig, helt utan påtryckningar från familjen och att 

donationen var självklar och något som bara skulle genomföras (Pentz et al., 2014). I studien 

av DÁuria et al. (2014) uppgav syskondonatorerna att de hyllades av vänner och anhöriga för 

deras beslut och insats, en reaktion de ställde sig frågande till. Att hjälpa en syster eller bror 

var en självklarhet och de kände sig stolta över att vara en bidragande möjlig faktor till att 

syskonet skulle få chansen att bli frisk (DÁuria et al., 2014).  

Oro och rädsla 

En stamcellstransplantation innebar flera psykologiska utmaningar för syskondonatorn, men 

även för patienten, den drabbade familjen och ansvarig vårdpersonal (Kendra et al., 2003). 

DÀuria et al. (2014) uppmärksammar att under transplantationsprocessen fokuserade 

syskonen på sin sjuka bror eller syster och ett lyckat resultat av stamcellstransplantationen. 

Syskonen uppgav att de informerades om eventuella komplikationer som kunde tillstöta och 

att de kunde känna en press att donationen måste lyckas (DÁuria et al., 2014). I studier av 

DÁuria et al. (2014) och Hutt, Nehari, Munitz-Shenkar, Alkalay, Toren och Bielorai (2015) 

beskrev syskondonatorerna att de behövde fokusera på ett steg i taget under 

transplantationsprocessen och de orkade inte tänka på vad som kunde hända längre fram. Oro 

och ångest gällande donationens utgång och eventuella sena biverkningar och komplikationer 

kunde leda till negativa känslor. Donationen fick syskonet att inse allvaret av deras bror eller 

systers sjukdom och rädslorna fanns kvar en lång tid efter transplantationen (DÁuria et al., 

2014; Hutt et al., 2015).  Syskondonatorerna i studien av DÁuria et al. (2014) beskrev att de 

inte oroade sig för smärtan som donationen kunde medföra utan mer för vad deras sjuka 

syskon skulle genomgå. Studierna av Wiener et al. (2008), Kendra et al. (2003) och Pentz et 

al. (2014) visade att syskondonatorerna kände rädsla inför stamcellstransplantationen. Rädslan 

kunde handla om risken för smärta i samband med de medicinska procedurerna men även en 

oro för utgången av transplantationen (Wiener et al., 2008; Kendra et al., 2003; Pentz et al., 
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2014; DÁuria et al., 2014).  En annan oro som understryks av DÁuria et al. (2014) och Pentz 

et al. (2014) var att syskon till det sjuka barnet kände stress och oro inför resultatet av 

vävnadstypningen. Att få ett positivt resultat av vävnadstypningen var viktigt. Rädsla att inte 

vara den som skulle kunna rädda livet på sin syster eller bror var stark och pressen var stor. 

De upplevde en oro för att transplantationen inte skulle ha någon effekt och att deras 

stamceller skulle stötas bort (DÀuria et al., 2014; Pentz et al., 2014). Packman et al. (2004) 

använde sig i sin studie av ett självrapporteringsformulär samt ett bedömningsunderlag från 

lärare för att granska psykisk oro och självkänsla hos 44 barn. Av dessa var 21 syskongivare 

och 23 syskon som inte donerat. Forskningen inkluderade barn i åldrarna sex till 18 år som 

hade ett syskon som överlevt en stamcellstransplantation. Syskondonatorernas 

självrapporteringsformulär visade en överlägset högre tendens till ångest och oro samt en 

lägre självkänsla än de syskon som inte donerat stamceller (Packman et al., 2004). 

Önskan om en ökad delaktighet 

Behov av information 

I studien av Kendra et al. (2003) intervjuades syskondonatorer till både lyckade och 

misslyckade stamcellstransplantationer. Gemensamt hos båda donatorgrupperna var att de 

upplevde bristande information från vårdpersonal. De som upplevde att informationen varit 

bristfällig gällande eventuella komplikationer uttryckte i större utsträckning känslor som ilska, 

skuld och skam. Några deltagare uppgav att bristen på information om spamcellsprocessen 

resulterade i rädsla inför transplantationen och att de i större utsträckning tvekade på om de 

ville genomföra donationen samt fick en känsla av att vara dåligt förberedda (Kendra et al., 

2003). Syskondonatorer i studierna av Wilkins och Woodgate (2007a) och Wiener et al. 

(2008) uttryckte ett behov av att få information om vad som förväntades samt att få svar på 

specifika frågor om matchningsprocessen, stamcellstransplantationen och vilka potentiella 

risker det fanns. Önskemål om öppna diskussioner med sjukvårdspersonalen fanns så att de 

skulle känna sig bekväma med att ställa vilka frågor som helst. Syskonen uppskattade inte när 

vårdpersonal undanhöll dem information, de ville veta sanningen även om det innebar 

negativa besked. Information som kom direkt från vårdpersonalen var uppskattat (Wilkins & 

Woodgate, 2007a; Wiener et al, 2008). I studien av Wiener et al. (2008) uttryckte 93 % av de 

intervjuade syskonen att information som gavs av vårdpersonal före donationen var den mest 

värdefulla och att förberedelserna hade varit betydelsefulla. I samma studie framkom det även 

att när svåra komplikationerna uppkom kändes det som en överraskning och donatorerna hade 

önskat mer information (Wiener et al., 2008). Några av deltagarna i studierna av Packman et 

al. (2004) och Pentz et al. (2014) beskrev informationen kring obligatoriska procedurer som 

blodprovstagning knapphändig. De upplevde att de inte var informerade om hur många 

blodprover som behövde tas samt biverkningar från den förberedande behandlingen de skulle 

genomgå (Packman et al., 2004; Pentz et al., 2014). 
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Att kunna påverka 

För syskondonatorerna i studien av Wilkins och Woodgate (2007a) fanns det ett tydligt behov 

av att ha kontroll över sitt eget liv vilket förstärktes då de inte hade någon kontroll över sin 

bror eller systers sjukdom eller förändringar som skett inom familjen. Det fanns en önskan om 

att få vara med och påverka beslut som togs kring deras egen vård samt få känna delaktighet i 

sin systers eller brors vård (Wilkins & Woodgate, 2007a). I intervjuer med syskondonatorer i 

studien av Packman et al. (2004) berättade flera syskon att de hade fått minimalt med 

information om stamcellstransplantationen och att de inte kände sig delaktiga i besluten kring 

donationen. De kände inte att de fick möjligheten att göra egna val under 

transplantationsprocessens gång (Packman et al., 2004).   

Syskondonatorernas behov av stöd 

Syskondonatorer till lyckade transplantationer där deras syster eller bror drabbats av svåra 

biverkningar rapporterades sakna stöd gällande hantering av känslor som främst handlade om 

skuld och skam. De saknade stöd från vårdpersonal och önskade att någon pratat enskilt med 

dem och förklarat att komplikationerna inte var deras fel (Kendra et al., 2003; Wilkins & 

Woodgate, 2007a). De flesta syskon i studien av Wilkins och Woodgate (2007a) uttryckte att 

de kände sig ensamma i sin situation, utan en möjlighet att träffa andra syskon som delade 

liknande erfarenheter. Att träffa andra i samma situation gav dem hopp och fick dem att inse 

att de inte var ensamma om att känna en oro över att ha en bror eller syster som genomgått en 

stamcellstransplantation (Wilkins & Woodgate, 2007a). Detta bekräftas i studien av Kendra et 

al. (2003) där syskondonatorerna beskrev att de med tiden kunde utveckla negativa känslor 

som skuld och skam när de inte haft möjlighet att dela sina känslor och upplevelser med andra 

i liknande situationer. 

Positiva och negativa upplevelser av att donera 

Att dela något speciellt 

Deltagarna i studierna av DÁuria et al. (2014) och Hutt et al. (2015) beskrev att det tog dem 

flera veckor, om inte år att fullt förstå hur stamcellstransplantationen och just deras stamceller 

räddade livet på deras bror eller syster. En lyckad transplantation bidrog till en känsla av 

närhet och intimitet mellan syskonen och ett band som skulle vara livet ut (DÁuria et al., 

2014; Hutt et al., 2015). Enligt DÁuria et al. (2014) kände informanterna att deras donation 

även bidrog till en känsla av att deras syskon skulle göra samma sak för dem i framtiden om 

det skulle bli nödvändigt. Donationsprocessen bidrog till en stolthet och en känsla av att i 

framtiden kunna tänka sig att donera igen, för sitt syskon eller någon annan i behov av en 

transplantation (DÁuria et al., 2014). I studierna av Hutt et al. (2015), Kendra et al. (2003), 

Pentz et al. (2014) och Wiener et al. (2008) uppgav en majoritet av syskonen som medverkat i 

en transplantation att donationen hade en positiv inverkan på deras liv och att perspektivet till 

livet förändrats. Det var nära sammanflätat med känslan av att komma närmre varandra och 

att känna ett ansvar för sitt syskon (Hutt et al., 2015; Kendra et al., 2003; Pentz et al., 2014).  
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En meningsfull erfarenhet 

Hutt et al. (2015) beskrev i sin studie om syskondonatorers perspektiv på donationsprocessen. 

Flera kände sig stolta över sig själva och att donationen gett dem en värdefull erfarenhet. 

Processen hade förändrat deras liv och de var glada över att de kunnat vara till hjälp för sitt 

sjuka syskon (Hutt et al., 2015). I studien av Pentz el al. (2014) rapporterade 

syskondonatorerna flera positiva fördelar med donationen, såsom att vara en del i att försöka 

rädda sitt sjuka syskons liv och att ett nära band med det sjuka syskonet skapades. Det 

upplevdes värdefullt att vara en del i att familjen kunnat återgå till ett normalt liv efter 

sjukdomen. Wiener et al. (2008) genomförde en intervjustudie där 14 syskongivare 

intervjuades om deras upplevelser innan, under och efter donationsprocessen. På frågan om 

stamcellsdonationen hade påverkat syskonen rapporterade 67 % av deltagarna positiva 

förändringar i sitt personliga liv, samt ett bättre förhållande till sitt syskon och att 

familjemedlemmarna hade kommit närmre varandra. Donatorerna upplevde en känsla av 

stolthet över att varit till hjälp för sitt sjuka syskon medan de negativa erfarenheterna 

handlade om donationer som misslyckats och där syskonet inte blev botad (Wiener et al., 

2008).  

Påverkan på familjesituationen 

I studien av Wilkins och Woodgate (2007b) beskrev syskondonatorerna att transplantationen 

och sjukdomen var ett ovälkommet och plötsligt avbrott i deras vardagliga liv. Syskonen 

kände att deras liv inte längre var normalt. Acceptansen för deras nya verklighet var inget som 

ändrades lätt eller snabbt. Syskonen menade att det liv som de hade förut var satt på paus och 

att allt kretsade kring deras sjuka syskon, långa sjukhusvistelser och återkommande 

sjukhusbesök, vilket resulterade i att syskonen upplevde att familjen splittrades. Ofta blev 

utflykter, födelsedagar, semestrar och högtider avbrutna eller inte av alls. Hela sjukdomstiden 

kantades av en känsla att bli tagna för givet (Wilkins & Woodgate, 2007b). Packman et al. 

(2004) uppmärksammade i sin studie att syskondonatorerna uttryckte att det fanns en känsla 

av ensamhet efter att transplantationen var genomförd. De fick mindre uppmärksamhet av 

föräldrarna vilket gjorde att de höll sina känslor för sig själv (Packman et a., 2004). Det 

framkom i studien av Hutt et al. (2015) att de syskondonatorer som kände en ökad press från 

familjen avseende att ställa upp på donationen hade en större oro för eventuella sena 

komplikationer hos sitt sjuka syskon. Donationen hade även en positiv inverkan då 

syskondonatorerna upplevde att familjen fick dem att känna sig stolta över sig själva. Hela 

familjens perspektiv på framtiden hade förändrats genom att deras donation gett en mening till 

livet (Hutt et al., 2015). I studierna av Hutt et al. (2015), Kendra (2003) och Pentz et al. 

(2014) uppgav de intervjuade syskondonatorerna att de kände att de gjort något betydelsefullt 

för sitt sjuka syskon. Donationen gjorde att familjen kom varandra närmre. Kendra et al. 

(2003) genomförde en studie baserad på intervjuer med 15 syskongivare från både lyckade 

och misslyckade transplantationer. De syskondonatorer som representerade lyckade 

transplantationer kände att donationen fick positiva följder som att familjen kommit närmre 

varandra, värderingar om livet hade förändrats samt en känsla av minskad hjälplöshet. De 
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syskongivare som hade en misslyckad transplantation bakom sig rapporterade känslor som 

innefattade skuld och skam (Kendra et al., 2003). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoden till föreliggande studie var en litteraturstudie med systematisk sökning, granskning 

och analys vilket lämpar sig då syftet var att sammanställa tillgänglig forskning utifrån ett 

tydligt syfte. En inledande sökning gjordes för att ta reda på om tillräckligt med forskning 

fanns inom valt ämne (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Sökningarnas årtal begränsades 

till en början mellan 2009–2019 då sökningarna inleddes. För att hitta tillräckligt med studier 

som motsvarade syftet kom sökningen att breddas till artiklar mellan 2004–2019. En artikel 

som kom fram via manuella sökningar är från 2003 och inkluderades då den efter granskning 

bedömdes vara av hög kvalitet enligt SBU´s granskningsmall (SBU, 2017). Det kan ha varit 

en svaghet för studien att artiklar 16 år tillbaka inkluderades då resultatet kan uppfattas vara 

baserat på äldre forskning. Språkmässiga avgränsningar gjordes till att endast inkludera 

studier skrivna på engelska vilket kan ha medfört att studier på andra språk kan ha förbisetts. 

Avgränsningen gjordes för att undvika feltolkning och fel vid översättningar på grund av 

författarnas språkkunskaper. De inkluderade artiklarna var alla författade på engelska och det 

finns en viss risk att data kan ha tolkats fel vilket kan ha påverkat analysen och därmed även 

resultatet.  

 

Syftet med studien var att belysa barns upplevelser av att donera stamceller till ett syskon. I de 

inkluderade studierna var några av informanterna vuxna vid tillfället då intervjuerna 

genomfördes men under 18 år när stamcellstransplantationen gjordes. Av de inkluderade 

artiklarna är sex studier utförda i USA, två i Canada samt en artikel i Israel. Trots att resultatet 

i de nio artiklarna gav mycket information och bekräftade varandra kan det ha varit en svaghet 

att artiklarna representerade få länder. För att uppnå hög vetenskaplig kvalitet var samtliga 

inkluderade artiklar peer-review. Förförståelse och intresse kan vara en drivkraft till 

fördjupning i valt ämnet och även påverka studiens resultat (Bettany-Saltikov & McSherry, 

2016). Då författarna till föreliggande studie arbetar med svårt sjuka barn, varav en på 

avdelning där barn genomgår stamcellstransplantationer, finns en förförståelse och erfarenhet 

som grundar sig i samtal med föräldrar och barn som genomgår beskrivande behandling. 

Förförståelsen och erfarenheten kan därför ha påverkat resultatets kategorier men intentionen 

har under hela processen varit objektivitet och öppenhet för andra förklaringar och perspektiv. 

I aktuell studie valdes nio vetenskapliga artiklar ut för vidare analys. All väsentlig information 

samlades in för att sedan tolkas. Vid en sekundär tolkning finns alltid en risk för feltolkning 

och för att minska risken lästes och granskades samtliga artiklar av båda författarna 

individuellt och därefter gemensamt för att sedan jämföras, vilket stärker trovärdigheten i 

studien (Mårtensson & Fridlund, 2017). Enligt Bettany-Saltikov och McSherry (2016) ska 

den strukturerade processen leda fram till att eventuell bias utesluts. Risk för bias finns alltid 

vid dataanalys och beaktades både vid granskning av varje enskild artikel samt i samband 
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med dataanalysen i föreliggande studie. För att tillföra tillförlitlighet och transparens i studien 

dokumenterades sökningarna och sökresultatet för att sedan redovisas i ett sökschema, se 

bilaga 1 (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Sökningar som svarade mot syftet utfördes i 

databaserna PubMed, CINAHL, MEDLINE PsycINFO och PBSC. De inkluderade 

databaserna valdes utifrån att de erbjuder en bred samling vetenskapliga artiklar inom 

området medicin och omvårdnad. För att erhålla en så täckande sökning som möjligt med 

olika böjningsformer användes trunkering. Bettany-Saltikov och McSherry (2016) hävdar att 

genom att göra sökningar i olika databaser konsekvent, på samma sätt och med samma sökord 

ökar trovärdigheten i studien. Sökningen i PubMed gav flest antal träffar, 83 stycken, av dessa 

inkluderades fem stycken då resterande primärt handlade om medicinska resultat av olika 

behandlingsmetoder. CINAHL gav fyra träffar varav två var dubbletter och två exkluderades. 

MEDLINE gav 22 träffar varav 17 var dubbletter och fyra exkluderades då de inte svarade till 

syftet. Vid sökningar i PsycINFO och PBSC tillkom inga relevanta artiklar, vilket kan tyda på 

att det inte fanns fler artiklar att inhämta inom området. En artikel inkluderades efter manuella 

sökningar. Valt forskningsområde är relativt outforskat vilket gjorde att resultatet av den 

strukturerade sökningen endast resulterade i att nio artiklar kunde inkluderas. Resultatet anses 

trots detta kunna spegla barns upplevelser av att donera stamceller till ett syskon. 

 

Mårtensson och Fridlund (2017) påtalar att för att tillförlitligheten i en studie ska anses vara 

hög bör metoden baseras på trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Trovärdigheten 

bygger främst på att läsaren ska kunna lita på forskningen och dess resultat. I föreliggande 

litteraturstudie har processen för hur datainsamlingen gjorts tydligt beskrivits genom att den 

illustreras i ett sökschema, för att läsaren ska kunna genomföra samma sökningar. Resultatet i 

en studie ska skildra läsarens svar och inte författarens motiv och intresse (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Genom att analysprocessen genomförts både individuellt och gemensamt 

samt att en medvetenhet kring förförståelsens gjorts ökar pålitligheten av studiens resultat. 

Utifrån trovärdigheten och pålitligheten kan slutsatser tas angående överförbarheten 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Artiklarna som är granskade i föreliggande studie är inte 

gjorda i Sverige men resultatet anses kunna appliceras inom svensk barnsjukvård.  

Resultatdiskussion 

I barnsjukvården utgör syskongivare cirka en tredjedel av alla transplantationer och antalet 

transplantationer blir ständigt fler (Kisch et al., 2015). Ljungman et al. (2006), Wiener et al. 

(2008) och Kisch et al. (2015) belyser att stamcellstransplantation är en väl beprövad 

behandling för livshotande maligna och icke maligna hematologiska sjukdomar. Syskon till 

sjuka barn är på flera sätt påverkade och hanterar situationen individuellt. Donatorn ska 

bemötas med respekt och integritet så att de känner att de har ett val och att de inte tvingas in i 

en donation. Det är därför av vikt att syskondonatorer får stöd genom hela processen 

(Ljungman et al., 2006; Wiener et al., 2008 Kisch et al., 2015). Studiens syfte var att belysa 

syskondonatorers upplevelser av donationsprocessen.  

 



   

17 

 

Resultatets första kategori kom att benämnas som En svår situation. Barn vars vävnadstyp 

som matchade berättade om en känsla av att inte kunna välja om de ville donera eller inte. 

Påtryckningar från familj och vårdpersonal bidrog till känslan att det inte fanns något val att 

göra (DÁuria et al., 2014; Packman et al., 2004; Pentz et al., 2012). Processen med 

vävnadstypning bland syskon kunde leda till oro i familjen och syskon som inte matchade 

upplevde känslor som otillräcklighet och utanförskap (Wiener et al., 2007). I studien av 

Kendra et al. (2003) uttryckte de äldre syskondonatorerna att om de skulle avstå att donera 

skulle det innebära att de gick emot sina egna värderingar. Det fanns en medvetenhet om 

konsekvenserna av att inte donera och att det kunde innebära att mista av en familjemedlem 

(Kendra et al., 2003). Eftersom en stamcellstransplantation är förenlig med flera risker samt 

att resultatet av behandlingen är osäker skapas rädsla och oro (Ljungman et al., 2006). 

Syskondonatorerna i studierna av DÁuria et al. (2014) och Hutt et al. (2015) beskrev att 

känslor som oro, ångest och rädsla fanns kvar en lång tid efter transplantationen. Dessa 

känslor rapporteras även i resultatet i studien av Murray (2000) som beskriver att vid förlust 

av trygghet skapades en oro för att föräldrarna skulle bli sjuka och rädsla för att lämnas 

ensam.  

 

I resultatet kom en kategori att belysa syskondonatorers Önskan om en ökad delaktighet. Det 

framkom ett tydligt behov av att få information då syskondonatorer som upplevde brister i 

informationen i större utsträckning upplevde negativa känslor. Några informanter uppgav 

även att brist på information kunde visa sig som rädsla och skapade en tveksamhet inför att 

donera. I de fall där transplantationen misslyckats eller lett till svåra biverkningar hos 

mottagaren blev behovet av information till donatorn större (Kendra et al., 2003; Wiener et al, 

2008; Wilkins & Woodgate, 2007a). En bristande information kan leda till att syskon 

tvingades tolka sin föräldrars beteende och handlingar (Nolbris, 2009). Resultatet i studien av 

Neville et al., (2016) visade att syskondonatorer som fått möjlighet att dela känslor och 

erfarenheter med andra i liknande situation kände en gemenskap och tillhörighet. 

Kategorin Positiva och negativa upplevelser av donationen syftar till hur syskondonatorerna 

upplevde tiden efter transplantationen. Enligt DÁuria et al. (2014), Hutt et al. (2015) och 

Wiener et al. (2008) bidrog transplantationen till en känsla av närhet och intimitet och 

skapade ett speciellt band mellan syskonen. Syskondonatorerna kände sig stolta över att de 

kunnat vara till hjälp för sitt sjuka syskon. I studien av Nolbris (2009) beskrev syskonen att ett 

starkt band mellan dem hade uppstått redan vid diagnos. Det var ett unikt band som inte 

kunde delas med andra i deras närhet. Syskonet kände sig som en viktig person vid sidan av 

sin sjuka bror eller syster. Hotet som ständigt påminde dem om att livet snabbt kunde 

förändras resulterade i en relation som innebar en allierad gemenskap och förtrolighet. 

Wilkins och Woodgate (2007b) beskriver att syskondonatorerna i studien vittnade om att 

sjukdomen kom som ett ovälkommet och plötsligt avbrott och att ett ökat ansvar lades på 

dem. Familjen splittrades och allt kretsade kring det sjuka barnet. Detta framkom även i 

studierna av Neville et al., (2016) och Nolbris (2009) att eftersom behandlingen bidrog till 

sänkt immunförsvar innebar det att syskon och familj behövde ta extra hänsyn. Det sjuka 
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syskonet fick mer uppmärksamhet av vänner och anhöriga och i flera sammanhang kände 

syskondonatorerna sig mindre viktiga och bortglömda. Wilkins och Woodgate (2007b) 

poängterar att den nya situationen som uppstod när ett barn blev allvarligt sjuk kunde leda till 

att familjen splittrades. Det största fokuset kom att kretsa kring det sjuka barnet vilket i sin tur 

ledde till att de friska syskonen blev åsidosatta (Wilkens & Woodgate, 2007b). 

Familjecentrerad vård bör vara en grundläggande del av barnsjukvården och syftet är att 

uppmuntra och stödja familjen. Vården bygger på ett ömsesidigt samspel mellan personal, 

patient och familj med målet att skapa trygghet (Almaze & Beer, 2017). 

 

Biral et al. (2008) menar att en stamcellstransplantation innebär fysiska, psykiska och 

medicinska risker och när det dessutom innefattar barn blir situationen och processen än mer 

komplex. Barns utvecklingsnivå har en betydande inverkan på hur barnet uppfattar situationen 

och dess förmåga att hantera stress. För att skydda barnet och för att barnet ska uppleva att 

donationen inte är tvingande är det av betydelse att undersöka vilka alternativ som finns att 

istället använda en vuxen donator. I studien gav en erfaren läkare åldersrelaterad information 

till barnen som var aktuella för en donation med syfte att uppfylla kraven för barnets 

autonomi (Biral et al., 2008). I American Academy of Pediatrics (AAP, 2010) rapport 

understryks det att ur etisk synpunkt bör risker och fördelar med en donation vägas mot 

varandra. Det gäller såväl ur givarens perspektiv som mottagarens (APP, 2010). Under 

donationsprocessen ska ett ombud aktivt utses för att företräda barnets intressen. Ombudet ska 

ha som mål att bedöma om barnet är en lämplig donator, om det finns ett intresse hos barnet 

att vara donator samt utesluta att det finns en lika lämplig vuxengivare. Ombudets uppgift blir 

att försäkra att barnet får information som är lämplig utifrån barnets utvecklingsnivå samt att 

ombesörja att barnets behov och intressen lyfts fram. I de fall det kan finnas tvivel på om en 

donation är det bästa för barnet bör ombudet se till att en etisk kommitté involveras (AAP, 

2010). Biral et al. (2008) hänvisar till att det är läkaren som avgör om en 

stamcellstransplantation ska genomföras men är också den som avgör om donationen ligger i 

givarens bästa intresse (Biral et al., 2008). Shier (2001) påpekar vikten av att möjliggöra för 

barn att uttrycka sina åsikter. Det krävs att vuxna i deras omgivning tar ansvar för att barnet 

blir lyssnat på och får uppmärksamhet. Brist på förtroende och tidigare negativa erfarenheter 

kan påverka barns förmåga att våga uttrycka sina åsikter. Enligt Barnkonventionen (2009) ska 

barns bästa alltid beaktas i beslut som rör dem. Barnet har rätt att uttrycka sina åsikter och 

hänsyn ska tas till dessa utifrån ålder och mognad. Barnet försäkras ett sådant skydd samt den 

omvårdnad som behövs för att säkerställa välfärd. Shier (2001) påtalar vikten av att samtliga 

organisationer som antagit FN:s barnkonvention tar hänsyn till barnets åsikter. Att involvera 

barn i beslut som tas skapar förutsättningar för ökad delaktighet. För att barn ska kunna dela 

makt och ansvar över beslut som tas behöver de förstå innebörden av beslutet och dess 

konsekvenser. Shier (2001) identifierar tre steg av åtagande; öppenhet, möjlighet och 

skyldighet. Öppenhet inträffar på varje nivå så snart personalen är beredd att arbeta med 

delaktighet. Möjlighet sker när behoven är uppfyllda och personalen eller organisationen 

aktivt vill tillgodose delaktighet i praktiken. Skyldighet sker när delaktighet är en policy eller 

en överenskommelse om att personalen ska arbeta på denna nivå i praktiken. Skyldighet 
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inkluderar efterforskning, erfarenhet och kompetens. Vid varje steg för barnets delaktighet 

krävs ett personligt åtagande och ansvar från personalens sida, vilket är utgångspunkten för att 

kunna arbeta aktivt för barnets delaktighet. För att möjliggöra för personalen att involvera 

barnet i vården krävs dock vissa förutsättningar såsom utbildning, resurser och utarbetande av 

nya arbetssätt och rutiner. När det förankrats i verksamheten och antagits som policy blir det 

en självklarhet att arbeta för barnets delaktighet i alla aspekter av dess vård (Shier, 2001).  

 

 

I rapporten av APP (2010) poängteras betydelsen av att säkerställa att det är etiskt försvarbart 

att låta barn donera stamceller vilket kräver att en rad kriterier uppfylls. Det ska ha uteslutits 

att det finns en kompatibel vuxen som skulle vara villig samt har medicinska förutsättningar 

för en donation. Om det inte finns en tydlig fördel med att använda ett syskon ska en 

obesläktad vuxendonator väljas. De kliniska, emotionella och psykosociala riskerna för 

givaren ska vara minimala och relevanta i förhållande till de fördelar som finns för 

mottagaren (APP, 2010). Utmaningen för sjukvården kan vara att säkerställa att barns åsikter 

lyfts fram och att barnet inte påverkats av föräldrarnas inställning till donationen. Det är en 

viktig uppgift att som barnsjuksköterska kunna se hela familjen, inklusive syskon till sjuka 

barn. Genom att belysa syskons erfarenheter av att leva vid sidan av en sjuk syster eller bror 

kan sjukvården och barnsjuksköterskan rikta insatserna med utgångspunkt från deras 

upplevelser och erfarenheter. 

 

Konklusion 

Studien illustrerar syskons egna upplevelser av processen att donera stamceller till ett syskon. 

Att känna delaktighet i sin egen vård samt i sitt sjuka syskons vård var viktigt och 

betydelsefullt. För att minska oro och rädsla var det avgörande att få tillräckligt med 

information kontinuerligt under processen. Att sjukvårdspersonalen gav mer stöd både före, 

under och efter transplantationen visade sig hjälpa donatorn att förbereda sig inför 

transplantationen samt att kunna bearbeta känslor kring upplevelsen och erfarenheterna 

efteråt. Nästan alla syskondonatorer vittnade om att donationen aldrig var ett val utan något de 

var tvungna att genomföra. En del såg donationen som en självklarhet och några menade att 

beslutet togs efter påtryckning. När en livshotande sjukdom drabbar en familj stärks bandet 

mellan syskonen. Donationen bidrog till positiva känslor och glädje över att få vara med och 

påverka sitt sjuka syskons behandling. Att familjens vardagliga liv förändrades över en natt 

påverkade alla medlemmar negativt. Syskon kom ofta i kläm och kände sig ibland åsidosatta. 

Samtidigt påtalade syskon att sjukdomen gjorde att familjen kom närmre varandra och att 

meningen med livet förändrades till något positivare. 

Implikation 

Forskning om syskondonatorers upplevelser under transplantationsprocessen är fortsatt 

bristfällig, trots en ständig ökning av stamcellstransplantationer och användning av syskon 
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som donatorer. Aktuell forskning utgår främst från föräldrars erfarenheter av att ett syskon 

donerar stamceller, det finns således ett behov av vidare forskning beträffande 

syskondonatorers egna upplevelser. Genom att syskondonatorernas upplevelser lyfts fram kan 

stödet och informationen utvecklas och de negativa erfarenheterna minskas.  

Självständighetsdeklaration 

Författare Micaela Herslow och författare Maria Wallin har i lika stor omfattning bidragit till 

alla delar av denna uppsats. 
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Bilaga 1 

Tabell 1. Översikt av sökning. 

PubMed 

Sökning Sökord   Antal träffar  Exkludering 

190301 Bone marrow transplant AND sibling 

  AND experienc* AND pediatric AND 

child*   83  76 

   

___________________________________________________________________________ 

Fotnot: Samtliga artiklar avgränsades till 15 år.  

 

 

 

CINAHL 

 

 

Sökning Sökord   Antal träffar  Exkludering 

 

190301 Bone marrow transplant AND sibling 

AND experienc* AND pediatric  

AND child*   4  4 (2) 

___________________________________________________________________________ 

Fotnot: Sökningarna gjordes med en avgränsning på 15 år. Siffror inom parantes representerar 

redan tidigare funna artiklar.  

 

 

 

 

MEDLINE 

 

 

Sökning Sökord   Antal träffar  Exkludering 

 

190301 Bone marrow transplant AND sibling 

AND experienc* AND pediatric 

AND child*   22  21 (17) 

___________________________________________________________________________ 

Fotnot: Sökningarna gjordes med en avgränsning på 15 år. Siffror inom parantes representerar 

redan tidigare funna artiklar.  

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

PsycINFO 

 

Sökning Sökord   Antal träffar  Exkludering 

 

190301 Bone marrow transplant AND sibling 

AND experienc* AND pediatric  

AND child*   0 

 

___________________________________________________________________________ 

Sökningarna gjordes med en avgränsning på 15 år. 

 

 

 

 

Psychology and Behavioral Sciences Collection 

 

 

Sökning Sökord   Antal träffar  Exkludering 

 

190301 Bone marrow transplant AND sibling 

AND experienc* AND pediatric  

AND child*   0 

 

___________________________________________________________________________ 

Sökningarna gjordes med en avgränsning på 15 år. 

 

 

 

Manuell sökning 

Sökning    Lästa artiklar  Exkludering 

190320    13  12

       

 

 

 

 



   

 

 

Tabell 2. Resultatöversikt med identifierade artiklar 

Referenser    Kategorier 

 En svår situation Önskan om en ökad 

delaktighet 

Positiva och negativa 

upplevelser av att 

donera 

DÁuria, J., Fitzgerald, T.M., 

Presler, C.M. & Kasow, K.  

2015  

X  X 

Hutt, D., Nehari, M., Munitz-

Shenar, D., Alkalay, Y., 

Toren, A. & Bielorai, B. 

2015 

X  X 

Kendra, D., MacLeod., 

Whitsett, S., Mash, E. & 

Pelletier, W. 

2003 

X X X 

Packman, W., Gong, K., 

VanZutphen, K., Shaffer, T. & 

Crittenden, M.  

2004 

X X X 

Pentz, R., Pelletier, W., 

Alderfer, M., Stegenga, K., 

Fairclough, D. & Hinds, P. 

2012 

X   

Pentz,R., Alderfer, M., 

Pelletier, W., Stegenga, K., 

Haight,  A., Hendershot, K., 

Dixon, M., Fairclough, D. & 

Hinds, P. 

2014 

 X X 

Wiener, L., Steffen-Smith, E., 

Battles, H., Wayne, A. & 

Love, C. 

2008 

 X X 

Wilkins, K.L. & Woodgate, 

R.L. 

2007(a) 

 X  

Wilkins, K.L. & Woodgate. 

R.L. 

2007(b) 

  X 
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Figur 1. Flödesschema enligt PRISMA. 



   

 

 

Tabell 3. Översikt inkluderade artiklar    Bilaga 3 

Författare, år, land, 

kvalitetsbedömning 

Forskningsfokus/ 

Syfte 

Metod, urval och analys Resultat och slutsats 

DÁuria, J., Fitzgerald, 

T.M., Presler, C.M. & 

Kasow, K. 

 

2015  

 

USA 

 

Hög kvalité 

 

Att undersöka 

syskongivares 

upplevelser av en 

framgångsrik 

stamcellstransplantation i 

pediatriken. 

Kvalitativ intervjustudie. 

Grounded theory.   

Intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades systematiskt. 

Forskningsassistenten 

kontrollerade varje intervju 

mot transkriberingen för 

att säkerställa 

noggrannheten.  

Huvudämne identifierades 

oberoende av författare. 

Kodning användes för att 

bilda kategorier av 

informationen.  

Åtta syskon deltog, 

samtliga hade ett syskon 

som genomgått en lyckad 

transplantation mellan 

1999–2009 på ett sjukhus i 

USA.   

Resultat:  

Fem teman kom fram:  

 

Att vara den perfekta 

matchningen. 

 

Intensifiera 

 

Oroa sig för resultatet 

 

Lång väntan i processen 

 

Att dela ett speciellt band. 

 

Slutsats: Syskongivare bör 

bemötas på rätt 

utvecklingsnivå och få rätt 

information genom hela 

processen. Det behöver 

finnas vårdpersonal 

tillgänglig för donatorerna 

för psykosocialt stöd. 

Hutt, D., Nehari, M., 

Munitz-Shenar, D., 

Alkalay, Y., Toren, 

A. & Bielorai, B. 

 

2015 

 

Israel 

 

Hög kvalité 

 

Syftet med studien var 

att undersöka 

syskondonatorers och 

deras föräldrars 

perspektiv på 

donationsprocessen. 

Kvalitativ studie. 

 

Familjer med yngre givare 

vid 

transplantationstillfället 

fick tre enkäter, en till 

donatorn och två till 

föräldrarna. Deltagarna 

kontaktades via telefon. Ett 

frågeformulär skickades 

till dem som sedan skulle 

returneras anonymt. Ett 

strukturerat frågeformulär 

med slutgiltiga frågor 

gjordes. Deltagarna 

ombads att lägga till egna 

synpunkter på frågorna. 

Resultat: Syskonens 

beskrivningar av sina 

upplevelser av 

donationsprocessen 

handlade om följande 

område: 

Känna oro 

Bekymrad över lång tids 

påverkan på livet 

En mening med livet 

Förändrad syn på 

framtiden 

En negativ inverkan på 

mitt liv 



   

 

 

Tre betydelser 

utvärderades: Donatorns 

personliga betydelse; 

donatorns interpersonella 

betydelse (förhållande till 

mottagare) samt 

familjedynamik. För att 

undersöka de tre 

dimensionerna av studien 

användes Spearmans 

rangkorrelation vid 

analysen. Denna analys 

gjordes en gång från 

givarnas perspektiv och 

en gång från föräldrarnas 

perspektiv för att utvärdera 

tiden mellan donation och 

utvärderingen.  

 

36 syskon ingick i studien. 

Snittåldern var 13 år.  

 

Fick mig att känna mig 

nöjd med mig själv 

Glad att jag matchade 

Slutsats: Forskningen 

visade att psykologiska 

problem av donationen hos 

både givare och föräldrar 

förekom. Donatorn och 

föräldrarna hade olika syn 

på situationen. 

Syskondonatorns behov är 

ibland obesvarade då 

föräldrarna inte alltid ser 

vilken effekt donationen 

haft på dem. 

Känslomässigt stöd bör 

ingå i behandlingen av 

syskondonatorer.     

 

Kendra, D., 

MacLeod., Whitsett, 

S., Mash, E. & 

Pelletier, W. 

 

2003 

 

USA 

 

Hög kvalité 

 

Syfte var att undersöka 

de psykosociala 

effekterna hos 

syskongivare efter 

lyckade och misslyckade 

HSCT i pediatriken. 

Kvalitativ studie. 

Grounded therory. 

 

Intervjuaren och forskaren 

transkriberade och kodade 

texten. Dataanalysen 

utfördes separat för de 

misslyckade respektive 

lyckade 

transplantationerna. 

Transkriptet lästes två ggr 

innan kodning. 

Huvudkategorier och 

teman bildades.  

  

15 syskondonatorer i 

åldern 7–20 år 

medverkade.  

 

Intervjuerna var 

semistrukturerade med 

öppna frågor. Relevant 

litteratur inom ämnet 

utvecklade frågorna, sedan 

granskades 

intervjufrågorna av 

vårdpersonal som var 

bekanta med barns 

utveckling och barn som 

transplanterats.  

 

Resultat: 

Känslan av att inte ha 

något val p.g.a. 

påtryckningar eller egna 

tankar och känslor. Nästan 

alla syskon uppfattad att 

de inte hade något val.  

 

Positiv inverkan på deras 

liv. Familjen kom närmre 

varandra.  

De gjorde något 

betydelsefullt för familjen 

och för sitt sjuka syskon.  

En del mådde dåligt och 

saknade stöd för att 

hantera dessa känslor.  

Donatorn var ofta dåligt 

informerad. 

 

Skuldkänslor 

överskuggade de positiva 

känslorna. 

Ilska och depression efter 

att syskonet dog.  

De kände sig dåligt 

informerade och saknade 

stöd efteråt.  

Svårt att inte känna sig 

ansvarig för syskonets död 

och det stöd som behövdes 



   

 

 

för att övervinna dessa 

känslor fanns inte.  

 

Slutsats: Resultatet tyder 

på att psykologiska och 

känslomässiga aspekter 

gällande syskongivares 

erfarenhet är viktiga att 

fortsätta utforska. Studien 

rapporterar erfarenheterna 

av syskongivare som 

deltagit i en misslyckad 

transplantation och där 

mottagaren inte överlevde. 

 

Packman, W., Gong, 

K., VanZutphen, K., 

Shaffer, T. & 

Crittenden, M.  

 

2004 

 

USA 

 

Medelhög kvalitet 

Syftet med studie var att 

undersöka psykosociala 

effekter av HSCT-

processen hos 

syskongivare och 

syskon. 

 

Studien använde en 

tvärsnitts- och retrospektiv 

design med kvalitativ och 

kvantitativ metod. Den 

kvalitativa delen av 

resultatet användes sedan i 

föreliggande studie.  

 

Information om syskonens 

nuvarande psykosociala 

funktion samlades in via 

föräldrar och lärare 

gällande beteende och 

betyg.  

Barns självrapportering 

och ritningar samt ett 

frågeformulär och 

föräldra- och 

barnintervjuer användes. 

Resultat: Högre nivå av 

oro och lågt 

självförtroende efter 

transplantationen. 

Ungefär en tredjedel av 

syskonen i varje grupp 

uppvisade en måttlig till 

svår nivå av 

posttraumatisk 

stressreaktion. 

 

Syskondonatorerna kände 

att de inte hade något val 

att donera, de ville vara 

mer involverade i beslut, 

de kände sig ensamma, 

dåligt informerade. De var 

stressade och höll 

känslorna för sig själva. 

 

Slutsats: Studien visar att 

tonåringar som är 

donatorer kämpar med att 

bli självständiga individer 

samtidigt som dom 

integrerar känslor som 

tillit och misstro, skam 

och tvivel, initiativ och 

skuld. Vårdpersonalen kan 

hjälpa syskonen att 

anpassa sig till den nya 

situationen och 

donationsprocessen 

 
Pentz, R., Pelletier, 

W., Alderfer, M., 

Stegenga, K., 

Fairclough, D. & 

Hinds, P. 

 

2012 

Syfte med studien var att 

belysa 

familjemedlemmars 

perspektiv på 

beslutsfattande under en 

allogen 

stamcellstransplantation.  

En kvalitativ studie. 

Grounded theory. 

 

Författarna intervjuade 

patienter, föräldrar, 

morföräldrar, syskongivare 

och syskon efter att 

Resultat: Bygger på svar 

på frågan; ”Fanns det 

något beslut att ta gällande 

donationen?” 

 

Nej det var inget val: 4 st. 

(31%)  



   

 

 

 

USA 

 

Medelhög kvalitet 

 beslutet var taget att 

genomföra en 

transplantation. 

13 syskondonatorer deltog. 

 

Intervjuerna genomfördes 

före transplantationen.  

Jo det var ett aktivt val: 3 

st. (23%)  

Vet ej om det var ett val 

eller inte: 3 st. (23%)  

Inte tillfrågad: 3 st. 

(23%) 

 

Slutsats: Val och beslut är 

inte de självklara uttrycken 

vid en sådan här komplex 

situation. Upplevelserna är 

att donatorerna och deras 

familjer godkänner 

läkarnas förslag på 

behandling. 

 

Pentz,R., Alderfer, 

M., Pelletier, W., 

Stegenga, K., Haight,  

A., Hendershot, K., 

Dixon, M., 

Fairclough, D. & 

Hinds, P. 

 

2014 

 

USA 

 

Hög kvalité 

 

 

Syftet med studien var 

att undersöka 

familjemedlemmars 

erfarenheter av val, 

bekymmer, ångest och 

fördelar med att 

genomgå HLA-typning 

och att vara 

syskondonator. 

 

Kvalitativ studie. 

Grounded Theory. 

 

Intervjuer som 

ljudinspelades och därefter 

transkriberades för att 

sedan kodas för att få fram 

huvudteman. 

 

Familjer vars barn 

planerades genomgå en 

stamcellstransplantation 

inkluderades.  

 

En kvalitativ skala 

användes för att mäta 

familjernas och 

donatorernas 

tillfredställelse samt 

ångest. Mätningen gjordes 

innan transplantation, 6 

månader efter och 11 

månader efter.  

 

16 syskondonatorer ingick 

i studien.  

 

Resultat: 76 % kände att 

de inte hade något annat 

val i beslutet att genomgå 

HLA-typning  

 

77 % kände att de inte 

hade något annat val i 

själva donationen.  

 

86 % upplevde ingen 

rädsla utom vid nålsticken.  

 

64 % upplevde ingen 

rädsla alls gällande 

donationen.     

De vanligaste rädslorna 

var rädsla för nålstick, 

stress och oro inför 

resultatet om matchning, 

rädsla för donationen. 

 

33 % önskade att de fått 

mer information och 56 % 

av givarna uppgav att de 

hade gynnats av 

donationen, en givare 

uttryckte ånger efter 

transplantationen. 

 

Slutsats: Trots att de flesta 

donatorer upplevde 

handlingen som något 

positivt skulle det behövts 

bättre information och 

utbildning innan och under 

processens gång samt 

psykosocial uppföljning 

efter transplantationen, för 

att hjälpa 

syskondonatorerna med 



   

 

 

eventuella psykiska 

problem.   

 

Wiener, L., Steffen-

Smith, E., Battles, H., 

Wayne, A. & Love, 

C.  

2008, USA 

Medelhög kvalité 

 

Att beskriva barns 

erfarenheter av att 

donera stamceller till ett 

syskon. 

Kvalitativ studie.   
 

Strukturerade intervjuer 

genomfördes via telefon 

och ansikte mot ansikte. 

Intervjuerna genomfördes 

av en särskilt utbildad 

intervjuare. Varje intervju 

varade mellan 15–20 min. 

Deltagarna ombads att 

berätta om sina 

erfarenheter som donator 

och fick inga 

tidsbegränsningar. 

Intervjuresultatet kodades 

för analys. Därefter 

bildades tema.  

 

Resultat: Delades in i fyra 

kategorier; 

Vikten av förberedelse 

Ångest 

Oro över resultatet 

Livet förändras 

 

Slutsats: En större 

förståelse för donatorns 

upplevelser behövs. 

Eftersom syskon 

representerar den största 

andelen matchade givare 

för 

stamcellstransplantation 

bör det finnas mer 

erfarenheter om de 

psykologiska effekterna av 

stamcellsdonation hos 

barn. 
Wilkins, K.L. & 

Woodgate. R.L. 

 

2007 

 

Kanada 

 

Medelhög kvalité 

 

Syftet med studien var 

att få förståelse för 

syskondonatorer samt 

syskon som ej donerat 

stamceller innan, under 

och efter 

transplantationen. 

Kvalitativ studie styrd av 

filosofin om hermeneutisk 

fenomenologi. Detaljerade 

beskrivningar av 

syskonens egna 

upplevelser.  

Åtta syskon ingick.  

 

Genom semistrukturerad 

intervju med öppna frågor 

blev syskonen ombedda att 

reflektera över och 

beskriva sina erfarenheter 

av att ha en syster eller 

bror som genomgått en 

stamcellstransplantation. 

Huvudfrågan som ställdes 

till syskonen var: "Hur var 

det för dig att ha en bror 

eller syster som genomgått 

en 

stamcellstransplantation?" 

 

 

 

Resultat: Fyra 

huvudkategorier; 

Livet går vidare 

Känna delaktighet i 

familjen 

Tron på Gud, allt blir bra 

igen 

Känslor kring familjen 

 

Slutsats: Fynden från 

studien skapade insikt i 

hur syskon lever och 
hanterar processen kring 

stamcellstransplantationen. 

Forskningen hjälper 

sjuksköterskor att få en 

ökad förståelse och en 

insikt i hur det är att vara 

syskon och donator. 



   

 

 

 

 

 

 

Wilkins, K.L. & 

Woodgate, R.L. 

 

2007 

 

Canada 

 

Medelhög kvalité 

 

Att belysa 

syskondonatorers 

perspektiv på hur 

sjuksköterskor och annan 

personal inom 

sjukvården bäst kan 

stödja syskon genom en 

benmärgstransplantation. 

Kvalitativ intervjustudie. 

Hermeneutisk 

fenomenologisk ansats.  

 

Intervjuerna ljudinspelades 

och därefter 

transkriberades. 

Fenomenologisk reflektion 

användes vid tolkning av 

den insamlade 

informationen. Därefter 

bildades kategorier utifrån 

teman.  

Åtta syskon i åldrarna 11–

24 år deltog.  

 

 

Resultat: Resultatet 

beskriver erfarenheter av 

att ha levt med ett syskon 

som genomgått en 

stamcells-transplantation.  

Sju teman framkom i 

studien:  

 

Inkludera mig i 

definitionen av "familj" 

 

Behov av omtänksamhet 

från personalen 

 

Dela information med  

mig 

 

Ge mig val 

 

Hjälp mig att dela med 

mig av mina känslor 

 

Ge mig möjligheter att 

träffa mina vänner 

 

Skapa en hälsosam 

sjukhusmiljö. 

 

Slutsats: Studien kan vara 

till hjälp för sjukvården för 

att försöka förstå hur det är 

att vara syskon och 

donator. 
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