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Sammanfattning               Syskon till barn med cancer ägnas lite tid inom    

                                                         hälso- och sjukvården. De är ofta emotionellt  

                                                         försummade av hälso- och sjukvårdspersonal samt        

                                                         närstående. Syftet med studien var att belysa 

                                                         behovet av stöd hos syskon till barn med cancer.   

                                                         Metoden var en litteraturstudie innehållande totalt   

                                                         16 vetenskapliga artiklar. Artiklarna var både av  

                                                         kvalitativ och kvantitativ ansats. Det framkom i re- 

                                                         sultatet att syskon till barn med cancer upplevde  

                                                         känslor av oro, ångest, avundsjuka, ilska, irritation,  

                                                         skuld, ensamhet, nedstämdhet och symptom på de- 

                                                         pression. Hos de friska syskonen som fick stöd  

                                                         minskade de negativa känslorna markant. Det är av  

                                                         yttersta vikt att sjuksköterskan uppmärksammar  

                                                         behovet av stöd hos syskonen och att stödet individ- 

                                                         anpassas. Sjuksköterskan behöver kunskap i hur de  

                                                         tar reda på vilket behov av stöd de friska syskonen  

                                                         har. Dessutom behövs kunskap om konkreta stödåt- 

                                                         gärder som sjuksköterskan kan använda.  

 

 

  



 
 

   
Title                                                Being the sibling of a child with cancer 

                                             - The healthy child’s need for support                  

 

Author                                           Mimmi Jensfelt Hillker, Martina Johansson 

                                                                            

Department                             School of Social and Health Sciences 

   

Supervisor                                      Irene Mårtensson, Lecturer, MNSc 

                                                                          

Examiner                                        Stefanie Obermuller, Senior lecturer, MD 

                                                                                
Period                                              Autumn 2012 

 

Pages                                               12 

     

Key words                                      Childhood neoplasm, nursing, siblings,                    

                                   social support, support                                                   

     

Abstract                                         Siblings of children with cancer is given little time   

                                                        in the health care system. They are often emotionally   

                                                        neglected by health care professionals and relatives.  

                                                        The aim of the study was to highlight the need for 

                                                        support to siblings of children with cancer. 

                                                                  The method was a literature review containing a total 

                                                                  of 16 scientific articles. The articles were of 

                                                                  both qualitative and quantitative method.  It was                       

                                                                  found in the results that siblings of children with   

                                                                  cancer experienced feelings of worry, anxiety,  

                                                                  jealousy, anger, irritability, guilt, loneliness and 

                                                                  symptoms of depression. The negative feelings  

                                                                  decreased significantly when the healthy siblings 

                                                        received support. It is important that the nurse recog-  

                                                        nizes the need for support among siblings and that   

                                                        the support is individualized. Nurses need knowledge  

                                                        of how to find out which need of support the healthy   

                                                        siblings have. Furthermore, knowledge is needed   

                                                        about specific support actions that nurses can use.  
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Inledning 

Varje år drabbas ca 300 barn av cancer i Sverige. Tre fjärdedelar av de drabbade barnen 

i Sverige överlever idag sjukdomen (Barncancerfonden, 2011). Enligt barnkonventionen 

definieras barn som en människa under 18 år (Unicef, 2012). 

 

Syskon till barn med cancer drabbas lätt av psykosociala problem. Det är den grupp 

inom hälso- och sjukvården som uppmärksammas och ägnas minst tid (Enskär, 1999 & 

Murray, 1998). Studier visar att syskon till sjuka barn ofta hamnar i skymundan. Sysko-

nens behov glöms bort vilket kan leda till att de drabbas av avundsjuka, ilska, ensamhet, 

oro och symptom på depression (Breen, Coombes & Bradbourne, 2009; Enskär, 1999; 

Nolbris, Enskär & Hellström, 2008; Prchal & Landolt, 2011 ). Stöd från familj och per-

sonal, för syskon till ett barn med cancer, är ibland bristfällig under vårdtiden. Oavsett 

ålder på ett barn är det viktigt att känna tillhörighet till en grupp och att träffa andra barn 

med liknande erfarenheter för att finna stöd i en svår situation (Nolbris, 2009). 

 

Familjens ekonomi kan påverkas negativt när ett barn får cancer och dessutom kan fa-

miljens omkostnader öka (Dovelius, 2000). Oro om familjens eventuella framtida eko-

nomiska problem (Barncancerfonden, 2011) ställer krav på föräldrar, syskon och det 

drabbade barnet. Stöd från samhället och det sociala nätverket är viktigt i situationen, 

även utbildning och stöd till de pedagoger som möter familjen i skola och barnomsorg. 

 

Sjuksköterskan som arbetar med barn bör ha hela familjen i fokus (Lundqvist, 2009).  

En god relation mellan patienter, familjen och all vårdpersonal påverkar familjens för-

måga att handskas med situationen (Von Essen, 2000). Oavsett hur en familj ser ut på-

verkas hela familjen, inte minst syskonen, när ett barn insjuknar i cancer (Broberg, 

2009; Prchal & Landolt, 2012) både socialt och känslomässigt (Barncancerfonden, 

2011).   

 

Bakgrund  

Överlevnadsstatistiken har markant förbättrats sedan 1960-talet (Kreuger, 2000) då end-

ast 10 % av de cancersjuka barnen överlevde (Barn & Cancer, 2002). Tre fjärdedelar av 

de drabbade barnen överlever idag sjukdomen. De vanligaste typerna av cancer som 

drabbar barn är njurtumörer, neuroblastom, leukemi och hjärntumörer. I tonåren är det 

vanligare att skelettcancer uppkommer än andra former av cancer (Barncancerfonden, 

2012a).   

 

Familjens livssituation kan ändras snabbt och plötsligt relaterat till barnets diagnos och 

efterföljande behandling (Barncancerfonden, 2011). Istället för att vara inneliggande på 

ett sjukhus finns det idag möjligheter till viss behandling i hemmet eller via dagvårds-

avdelning för de sjuka barnen. Det kan ge en trygghet för hela familjen (Barncancerfon-

den, 2012d). Barn med cancer får diagnosen ställd på ett av de sex barnonkologiska 

centrum som finns i Sverige (Barncancerfonden, 2011). Behandlingen mot cancern pla-

neras från centrumet och barnen kan behandlas där eller på hemsjukhuset. I Sverige är 

behandlingen mot barncancer likadan, oavsett på vilket sjukhus barnet behandlas. Strål-

behandling, cytostatika och kirurgi är de behandlingsformer som används mot cancer. I 

de flesta fall av barncancer behöver behandlingarna kombineras för att uppnå bästa re-
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sultat (Barncancerfonden, 2012b).  
 

Familj 

En familj är personer som har någon form av relation till varandra genom äktenskap, 

födsel, adoption eller gemensam överenskommelse. En familjestruktur kan se olika ut. 

Det kan till exempel vara en ensamförälder, kärnfamilj eller tregenerationsfamilj. De 

personer som ingår i en familj har alla en unik relation till varandra (Nationalencyklo-

pedin, 2012a). Syskon är personer med samma föräldrar som en viss annan person. 

Halvsyskon är personer med en förälder gemensamt med en annan person (Nationalen-

cyklopedin, 2012b).  

 

En syskonrelation är unik, betydelsefull och kan vara den längsta relationen inom en 

familj. Syskonrelationen bidrar till kunskap om konfliktlösning, utbyte av tankar och 

känslor, social förmåga, intimitet, självkänsla, identitet och respekt (Dellve, 2005; Nol-

bris, 2009). Samarbete inom familjen är nödvändigt när ett barn insjuknar i cancer för 

att kunna hantera situationen (Enskär, 1999). Inom hälso- och sjukvården har närstående 

sedan länge varit en del i vårdandet av patienter, men det är de senaste tio åren barn har 

uppmärksammats som närstående (Falk, 2008). 

 

Stöd 
 

Innebörden av stöd kan bland annat vara att ge styrka, uppmuntra att stå ut med livssitu-

ationen, hjälpa någon med nödvändigheter i livet samt genom att vara närvarande 

(Stoltz, Andersson & Willman, 2007; Oxford Dictionaries, 2012). Stöd kan delas in i 

olika former och innebörden av begreppet beror på sammanhanget (Oxford Dictiona-

ries, 2012). Socialt stöd kan delas in i emotionellt, informativt, instrumentellt och upp-

skattande stöd (Stewart, 1993). Meighan (2010) belyser omvårdnadsteoretikern Mercers 

uppfattning av socialt stöd som en innefattande, erhållande och tillfredsställande hjälp 

från det sociala nätverket. Det sociala nätverket (Stewart, 1993) kan innefatta familj, 

vänner eller grannar och det påverkar hur människan söker och tar emot stöd av hälso- 

och sjukvårdspersonal. För sjuksköterskor och andra vårdgivare är socialt stöd av bety-

delse eftersom det handlar om patientens hälsobeteende och hälsotillstånd. Orem (1980) 

menar att sjuksköterskan har ansvar över att bedöma hur mycket socialt stöd en patient 

behöver. Vidare beskrivs stödet som en insats för att hindra människan från misslyck-

ande eller genom förhindrande av en obehaglig situation. Eriksson (1995) betonar att 

stöd ingår i det professionella vårdandet. Vårdandet är ett ursprungligt och mänskligt 

beteende som innefattar hela individen. Varje människa måste ses som unik, en helhet 

av kropp, själ och ande. 

 

Det sociala stödet är väsentligt för att hjälpa familjen och de friska syskonen genom 

sjukdomsprocessen (Pedro, Galvao, Melo Rocha & Nascimento, 2008). Emotionellt, 

instrumentellt och informativt stöd är de viktigaste typerna.  

Instrumentellt stöd innefattar det praktiska i vardagen, till exempel att få skjuts till fri-

tidsaktiviteter eller vänner. Emotionellt stöd kan vara att bland annat få prata om och 

uttrycka tankar och känslor samt deltagande i stödgrupper. Informativt stöd bygger på 

att adekvat information ges och att den är anpassad till mottagaren (Pedro, et al., 2008). 
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Stödjande åtgärder som sjuksköterskan kan hjälpa hela familjen med är att planera för 

att en normal vardag ska behållas och att kontakten mellan föräldrar och det friska sys-

konen inte ska bli lidande. Det kan göras genom att ge information till föräldrarna om 

betydelsen av att spendera egentid med det friska syskonet. Föräldrarna kan turas om att 

vara på sjukhuset, då den normala vardagen lättare behålls i hemmet med en förälder 

närvarande. Föräldrar ska få kunskap om att syskonen också är anhöriga och har behov 

som behöver tillgodoses (Tveiten, 2000). För att ge bästa möjliga omvårdnad ska sjuk-

sköterskan ha den enskilda individen och familjen i fokus samt ge stöd till patient och 

närstående (Meighan, 2010).  

Sjuksköterskan ska ge familjen information om det sjuka barnets diagnos, behandling, 

prognos och möjliga effekter på vardagslivet samt ge möjligheten till att ställa frågor för 

att undvika missförstånd. I sjuksköterskans profession ingår att organisera omvårdnaden 

så att behoven hos barn som är närstående tydliggörs och tillfredsställs. I professionen 

ingår även att samarbeta med andra vårdinstanser, för att det friska syskonet skall få 

optimalt stöd (Tveiten, 2000). 

I sjuksköterskans arbete ingår att kommunicera med patienter och närstående på ett re-

spektfullt och empatiskt sätt samt att ge stöd och vägledning för en god omvårdnad. 

Sjuksköterskans arbete skall bygga på beprövad erfarenhet, vetenskap samt följa riktlin-

jer och lagar, oavsett verksamhetsområde (Socialstyrelsen, 2005). För att skapa en för-

troendefull relation är det första mötet mellan en familj med ett barn med cancer och 

vårdpersonal väldigt viktigt. Hela familjen, inklusive syskon, ska känna sig mottagna, 

delaktiga och väl bemötta (Kreuger, Turup och Öijen, 2000). 

 

Problemformulering 

 
När ett barn drabbas av cancer får ofta syskon till det sjuka barnet mindre tid med för-

äldrarna. Uppmärksamheten minskas och det friska barnet kan känna utanförskap och 

ensamhet. Andra problem som kan uppvisas av syskon till barn med cancer är avund-

sjuka, ilska, ångest, oro, ledsamhet, uteslutande från sociala kontakter, separationsång-

est, otrygghet i vardagen och symptom på depression. 

Syskon till barn med cancer tillägnas lite tid inom hälso- och sjukvården och är ofta 

emotionellt försummade. Det är därför av yttersta vikt att syskonen uppmärksammas av 

hälso- och sjukvårdspersonal och att de får individuellt anpassat stöd för att undvika 

eventuella problem och symptom. 

 

Syfte 

 
Syftet var att belysa behovet av stöd hos syskon till ett barn med cancer. 
 

Metod 

 
Metoden genomfördes som en litteraturstudie. Det innebar att systematiskt söka, 

granska och sammanställa litteratur inom det valda problemområdet (Forsberg & 
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Wengström, 2008). Samtliga vetenskapliga artiklar i urval två kvalitetsbedömdes enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) bedömningsmallar.  
 

Datainsamling 
 
Datainsamlingen började med en inledande litteratursökning i fritext för att ta reda på 

vilken aktuell forskning som fanns inom det valda området. Även för att undersöka 

vilka sökord som kunde vara relevanta till syftet. 

De systematiska sökningarna pågick från 2012-10-15 fram till 2012-10-29. Vetenskap-

liga artiklar söktes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. Databaserna tillhanda-

håller vetenskapliga artiklar inom bland annat ämnena omvårdnad och psykologisk om-

vårdnad och är därför relevanta till syftet (Forsberg & Wengström, 2008).  

Fritextord som användes var cancer, siblings, support, family, relatives, next of kin, 

nursing, emotional support, instrumental support, informational support och social sup-

port. Ämnesorden var siblings, neoplasms, childhood neoplasm och social support. 

Fritextord och ämnesord kombinerades på olika sätt för att få ett större utbud av artiklar 

(Bilaga, 1). 

 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle handla om stöd, vara engelskspråkiga, ål-

der 0-18 år, abstract tillgängligt och publicerade från år 2002. Dessutom var inklusions-

kriterier research article i Cinahl och peer reviewed i PsycInfo. Ett undantag gjordes 

dock i databasen Cinahl då en sökning gjordes från år 2000 för att finna ytterligare rele-

vanta artiklar som motsvarade syftet. Dessutom användes inte abstract tillgängligt som 

begränsning i den sökningen (Bilaga 2(2)). Exlusionskriterierna för samtliga sökningar 

var artiklar där föräldrars upplevelser av att ha ett barn med cancer belystes och det 

sjuka barnets upplevelser av att ha cancer. 

 

I de systematiska sökningarna lästes sammanlagt 106 abstract och 39 artiklar valdes till 

urval ett (Bilaga, 2). Till urval två valdes 17 artiklar för kvalitetsgranskning. Slutligen 

erhölls 16 resultatartiklar. Resultatartiklarna är markerade med en asterisk i referenslis-

tan. Artiklar som exkluderades motsvarade inte syftet och inklusionskriterierna. I en del 

sökningar uppkom många träffar som bland annat handlade om effekter av medicinska 

behandlingar för det sjuka barnet, föräldrars upplevelser och känslor av att ha ett sjukt 

barn, det sjuka barnets upplevelser av att vara sjuk. Dessutom var flertalet träffar dub-

bletter (Bilaga, 2).  

 

Databearbetning  
 
Funna artiklar i de systematiska sökningarna lästes flera gånger för att skapa en över-

blick över det insamlade materialet. Artiklar som stämde överens med syftet och inklus-

ionskriterierna valdes till urval ett. Artiklarna lästes ytterligare en gång och 17 artiklar 

valdes slutligen till urval två (Bilaga, 2).  

Alla artiklar var engelskspråkiga. Meningar och ord som var svåra att förstå översattes 

till svenska för att undvika misstolkningar. Därefter lästes artiklarna igenom med fokus 

på författare, metod, urval, syfte och konklusion för att sammanställa en artikelöversikt 

(Bilaga, 3-5). 
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Artiklarna granskades enligt bedömningsmallarna för kvalitativ respektive kvantitativ 

metod. I granskningsmallarna var det ett antal frågor som besvarades gällande artiklar-

nas vetenskapliga kvalitet. Antalet frågor som besvarades med ett ja gav ett poäng, sva-

ren nej och vet inte gav noll poäng. Frågor som inte hade svarsalternativ ja, nej eller vet 

inte fick ett poäng om de kunde besvaras. Poängen räknades ut och dividerades med 

antalet maxpoäng som resulterade i en procentsats. Procentsatsen svarade på den veten-

skapliga graden artikeln erhöll (Willman et al., 2006). 

Artiklarna bedömdes ha hög vetenskaplig kvalitet, grad I, vid poängsummor på 80 pro-

cent och över. Vid 60-80 procent bedömdes artiklarna ha medel kvalitet, grad II, och låg 

kvalitet, grad III, bedömdes om poängsumman understeg 60 procent. Inga artiklar av låg 

kvalitet inkluderades i litteraturstudien. Artiklar som var både kvalitativa och kvantita-

tiva poängsattes utifrån båda bedömningsmallarna, vilka sedan räknades ihop. 

 
Till en början granskades artiklarna i urval två separat för att sedan jämföra och disku-

tera vetenskapligheten tillsammans. Vetenskapligheten på artiklarna graderades till en 

början enskilt. Därefter diskuterades artiklarna och en gemensam gradering sattes. To-

talt graderades 12 artiklar till grad I, fyra artiklar till grad II. En artikel graderades till 

grad III och därmed förkastades den. 

Slutligen valdes 16 artiklar som resultatartiklar. Sex artiklar var kvantitativa, nio var 

kvalitativa, och en var både kvalitativ och kvantitativ.  

 

Artiklarna lästes därefter separat med fokus på resultatdelen. Det viktigaste innehållet 

sammanfattades på svenska och artiklarna organiserades gemensamt efter olika katego-

rier. Kategorierna i litteraturstudiens resultat omprövades ett flertal gånger. Slutligen löd 

underrubrikerna socialt stöd, stöd i att dela känslor, stöd i vardagen och informativt 

stöd.  
 

Resultat 
 

Socialt stöd 
 
Socialt stöd som gavs till friska syskon i stödgrupper reducerade dåligt beteende, ångest 

och symptom på depression enligt Barrera, Fleming och Khan (2004b). Von Essen och 

Enskär (2003) visade i en studie att många sjuksköterskor var ovetande om vilka behov 

av socialt stöd som de friska syskonen hade. 

 

Murray (2001) belyste de friska syskonens känslor och upplevelser kring socialt stöd. 

De friska syskonen önskade att föräldrarna fick hjälp med att hantera de friska sysko-

nens behov av socialt stöd. Det framkom i en studie av Björk, Wiebe och Hallström 

(2009) att syskonen blev glada när socialt stöd erbjöds av föräldrar, vänner och syskon-

stödjare på sjukhuset. Uppmärksamheten från föräldrarna ägnades åt det sjuka barnet 

och endast när det sjuka barnets behov var tillgodosedda kunde föräldrarna ägna tid till 

de övriga familjemedlemmarna. Sidhu, Passmore och Baker (2005) belyste att även 

lärare och vänner till familjen ägnade den mesta uppmärksamheten till det sjuka barnet. 

 

Familjeaktiviteter (Woodgate, 2006) som till exempel semestrar och födelsedagsfirande 
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påverkades och anpassades till det sjuka barnet. Relationen mellan syskonen påverka-

des. De kunde inte längre leka och umgås på samma sätt som tidigare på grund av det 

sjuka syskonets sjukdom och symptom.  

Orsaker till oro hos de friska syskonen kunde vara att de var bekymrade om vad som 

skulle hända i framtiden. Ibland var de oroade inför den närmsta tiden, till exempel om 

en undersökning det sjuka barnet skulle genomgå eller bieffekter av mediciner och 

smärtor. De friska syskonen kände att ingen brydde sig om dem samt att de var emot-

ionellt försummade av omgivningen (Nolbris, Enskär & Hellström, 2007). Att ha ett 

syskon med cancer kändes hemskt och framförallt ledsamt (Woodgate, 2006). Ytterli-

gare symptom och känslor som kunde infinnas hos syskonen var avundsjuka, ilska, för-

sämrat beteende, irritation (Williams et al., 2009), förvirring (Murray, 2002) och skuld-

känslor (Woodgate, 2006).  

 

Studien av Barrera, Chung & Fleming (2004a) visade att stödinterventioner i form av 

stödgrupper till de friska syskonen, enligt föräldrarna, gav mindre ångest och stress. 

Samt förbättring i syskonens beteende och uttryck av känslor. En studie av Houtzager, 

Oort, Hoekstra-Weebers, Caron, Grootenhuis och Last (2004) underströk att de friska 

syskonen mådde som sämst ungefär en månad efter diagnosen. Flickor och äldre syskon 

upplevde mer ångest, osäkerhet och ensamhet än vad pojkar och yngre syskon gjorde. 

Äldre syskon upplevde att de var mer känslomässigt inblandade i sjukdomsprocessen. 

De friska syskonen (Nolbris, et al., 2007) upplevde det svårt att se förändringar som 

skedde på syskonets utseende, som håravfall och viktuppgång, på grund av pågående 

behandling. Syskonen uttryckte även en rädsla över att de också kunde få cancer. 

 

Positiva beteenden hos de friska syskonen, som en följd av att ha ett syskon med cancer, 

kunde vara att de fick en ökad förmåga att visa känslighet, de mognade mentalt och fa-

miljebanden kunde stärkas (Williams et al., 2009). Syskonrelationen ändrades och blev 

djupare på ett positivt sätt (Nolbris & Hellström, 2007). I en studie av Björk et al., 

(2009) visades att efter ett barn i familjen hade haft cancer upplevde hela familjen att de 

uppskattade sådant de tidigare tog för givet.  

 

Stöd i att dela känslor 
 
Cancer påverkade hela familjen (Woodgate, 2006; Björk, et al., 2009) och de friska sys-

konen upplevde en stor omställning i livet. När ett barn i familjen blev inneliggande på 

sjukhus kände de friska syskonen att de blev åtskilda från familjen och syskonen. Allt 

kretsade kring barnet med cancer och syskonens emotionella behov blev inte tillgodo-

sedda. I en studie av Ballard (2004) påvisades att emotionellt stöd sällan erbjöds av 

hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Emotionellt stöd var viktigt för att de friska syskonen skulle kunna göra en anpassning 

till att ha ett sjukt syskon (Murray, 2002). Emotionellt stöd upplevdes av de friska sys-

konen när de inte var utanför och bortglömda. Syskonen ville att hälso- och sjukvårds-

personalen skulle prata med dem också. De uttryckte ett behov av att bli sedda, tröstade, 

älskade, förstådda och uppmärksammade av familj och personal på sjukhuset. Enligt 

Murray (2001) efterlyste syskonen att få prata med andra barn och ungdomar i liknande 

situation och att få vara delaktiga i stödgrupper. Roberson (2010) menade att i en stöd-

grupp för syskon till barn med cancer upplevde syskonen emotionellt stöd när de blev 

uppmuntrade, fick en trygghet och ett stöd i att uttrycka och tala om känslor. Det var av 
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vikt (Murray, 2001; Nolbris, Abrahamsson, Hellström, Olofsson och Enskär, 2010) för 

syskonen att uttrycka känslor till varandra i en stödgrupp. I en grupp tillsammans med 

andra (Nolbris et al., 2010; Houtzager, Grootenhuis & Last, 2001) märkte syskonen att 

de inte var ensamma i situationen och ålderskillnader hade ingen betydelse för kvali-

teten på stödet. Det var snarare positivt, eftersom de yngre syskonen kunde lära sig av 

de äldre att sätta ord på tankar och känslor. Syskonen upplevde ett stöd och en styrka av 

stödgruppen (Nolbris et al., 2010) genom att vara med och lyssna, inte alltid prata. 

Att få stöd av andra gav syskonen tillåtelse att känna lycka mitt i den svåra situationen 

samt en känsla av samhörighet. Ett sätt att uttrycka känslorna hos syskonen kunde vara 

att måla en teckning eller titta på ett fotografi. 

 

Von Essen et al., (2003) belyste vikten av att syskon till barn med cancer hade ett behov 

av att behålla det vardagliga livet så mycket som möjligt. Tillfällen att umgås med vän-

ner och familj (Murray, 2002; Woodgate, 2006; Nolbris et al., 2005), komma bort från 

familjesituationen ett tag samt slippa tänka på sjukdomen för en stund var väsentligt för 

de friska syskonen. Att de friska syskonen fick vara i skolan eller hos vänner, beskrev 

Nolbris et al., (2005) som en tillflykt eller fristad. Syskonen upplevde egentid med för-

äldrarna (Woodgate, 2006) som betydelsefull, även om det bara var för en liten stund, 

kunde känslan av ensamhet försvinna.  

 

Stöd i vardagen 
 
I en studie av Murray (2002) bekräftades att instrumentellt stöd var viktigt för att de 

friska syskonen skulle kunna få träffa andra syskon i liknande situationer. Vidare kunde 

stöd i vardagen vara praktiskt genom att någon utomstående till familjen hjälpte till att 

skjutsa det friska barnet till skolan eller kompisar. Woodgate (2006) beskrev att de 

friska syskonen kunde uppleva instrumentellt stöd genom att få kunskap till att vara 

delaktiga i vården kring det sjuka syskonet. Murray (2001, 2002) förklarade att friska 

syskon efterfrågade möjligheter att besöka det sjuka barnet på sjukhuset och delaktighet 

i sjukdomsprocessen kunde vara till nytta för att avveckla rädsla och missförstånd om 

sjukdomsupplevelsen. Instrumentellt stöd kunde enligt Roberson (2010) upplevas av 

syskonen i stödgrupper genom att alla syskonen var hjälpsamma, omtänksamma och 

fick dela känslor med andra deltagare. 

 

Informativt stöd  
 
Von Essen et al., (2003) belyste sjuksköterskans roll i omvårdnaden av barn med can-

cer, där en viktig aspekt var att samtala med de friska syskonen om vad som hände med 

det sjuka barnet samt att ge adekvat information. Informativt stöd till de friska syskonen 

var viktigt (Murray, 2002). De behövde få reda på vad cancer var och vad som kunde 

förväntas hända med det sjuka syskonet. Information bidrog till att syskonen inte kom i 

kontakt med negativa fantasier och funderingar om vad som möjligtvis skulle kunna 

komma att hända i framtiden. Informationen skulle vara anpassad till syskonets ålder 

och mognad. Ärliga svar (Murray, 2001) på frågor de ställde efterfrågades av syskonen.  

 

De friska syskonen upplevde brist på information av hälso- och sjukvårdspersonal (Nol-

bris et al., 2005; Ballard, 2004). I en studie av Ballard (2004) var det bara en fjärdedel 
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av de friska syskonen som ansåg att skriftlig information var hjälpsam. Sällan erbjöds 

syskonen informativt stöd av hälso- och sjukvårdspersonal att hantera situationen de 

ofrivilligt hade hamnat i, dock upplevde de erbjudandet av stöd positivt när det inträf-

fade. Syskonens upplevda brist på information ledde till framtagande av informations-

broschyrer. 

 

 Informationen om det sjuka barnet gavs ofta inte direkt (Nolbris et al., 2005) till de 

friska syskonen, utan till en förälder, som sedan förde informationen vidare. Det ledde 

till att syskonen kände sig betydelselösa. Informationen föräldrarna förde vidare var 

bristfällig gällande prognos om sjukdomstillståndet hos det sjuka barnet.  

Syskon som deltog i stödgrupper (Barrera et al., 2004b; Nolbris et al., 2010) uttryckte 

att de ökade kunskapen om barncancer, minskade oron och upplevde det positivt att få 

uttrycka känslor till andra med liknande upplevelser. Grupperna bidrog även till att de 

kunde hantera syskonens sjukdom och komma bättre överens med andra i familjen. En-

ligt Roberson (2010) gav information de friska syskonen en god förmåga att bemästra 

den nya livssituationen. 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 
 
Det var fördelaktigt att börja litteraturstudien med en inledande litteratursökning, för att 

få en övergripande blick om vad som fanns skrivet inom det valda ämnet. 

Den inledande litteratursökningen redovisas inte i sökhistoriken. Inledningsvis söktes 

vetenskapliga artiklar publicerade de senaste fem åren. Brist rådde dock på relevanta 

artiklar som motsvarade syftet och därför utökades åren till tio år. Det kunde ses som 

negativt med en sökvidd på tio år eftersom det fanns nyare forskning att tillgå.  

Dock var det nödvändigt för att få tillräckligt med artiklar av hög kvalitet till litteratur-

studiens resultat.  

 

Sökorden användes för att finna relevanta ämnesord. Ämnesorden och fritextorden 

kombinerades sedan i sökningarna. Enligt Willman et al., (2006) är det fördelaktigt att 

kombinera ämnesord med fritextord vilket kan tillhandahålla ett brett resultat. 

Sökordskombinationerna som användes var till en början olika. För att göra den syste-

matiska sökningen korrekt användes alla sökordskombinationer. Samma artiklar upp-

kom vid flertalet sökningar med olika sökordskombinationer. Det kunde tolkas som en 

styrka då sökningarna ansågs relevanta till syftet (Bilaga, 1).  

 

Samtliga artiklar i urval två granskades enligt Willmans et al., (2006) bedömningsmallar 

för kvalitativ och kvantitativ metod. Det kunde ses som en svaghet för litteraturstudien 

att bedömningsmallarna inte hade någon tydlig anvisning till användning och poäng-

sättning. Dock upplevdes det inte som ett hinder för granskningens kvalitet då gransk-

ningen genomfördes efter förståelse av användning och poängsättning hade uppnåtts.  

 

Titlarna på artiklarna lästes i samtliga sökningar och abstract lästes på de artiklar med 

en titel som verkade överensstämma med syftet. Totalt valdes slutligen 17 vetenskapliga 

artiklar till urval två. En artikel förkastades på grund av låg vetenskaplig kvalitet. Artik-
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larna granskades enskilt, de enskilda granskningarna jämfördes och en kvalitetsbedöm-

ning diskuterades fram gemensamt till konsensus uppnåddes. Vidare diskuterades och 

bearbetades artiklarna tillsammans. Samarbetet värderas positivt för litteraturstudiens 

resultat. Alla artiklar var skrivna på engelska. Vid osäkerhet kring betydelsen av ord och 

meningar översattes de till svenska, vilket också kan vara en styrka för resultatet.  

Kategorisering av artiklarna vidtogs. Flera kategorier omprövades ett flertal gånger, 

vilket gav litteraturstudien ett trovärdigt och väl bearbetat resultat.  

 

Av de 16 valda artiklarna graderades 12 till grad I, vilket generellt innebar att artiklarna 

hade väl beskrivet syfte, metod, urval och resultat. De resterande artiklarna graderades 

till grad II. De artiklar som var bedömda till grad II valdes eftersom innehållet svarade 

till syftet på litteraturstudien. Tillvägagångssättet av datainsamling och databearbetning 

ansågs effektivt och slutligen systematiskt för litteraturstudiens syfte.  

 

För att belysa behovet av stöd var det relevant med studier gjorda av kvalitativ och 

kvantitativ metod. Kvalitativa artiklar gav svar på upplevelser och därför var det fördel-

aktigt att nio resultatartiklar var av kvalitativ metod. Det ses också som en styrka att sex 

kvantitativa artiklar var med eftersom de styrkte, genom mätbarhet, resultaten i de kvali-

tativa studierna. Kvalitativa artiklar hade ett urval som varierade mellan 10 och 50 del-

tagare. I de kvantitativa studierna var urvalen mellan 10 och 97 deltagare. Bortfall redo-

visades i de flesta artiklar (Bilaga, 3-5). Bortfallen var väntade. En del sjuka barn avled 

och familjerna valde att avbryta studierna. Ett lågt antal deltagare kunde ses som nega-

tivt. Men i detta fall var syftet med studien att belysa behovet av stöd, då kvalitet var 

mer väsentligt än kvantitet och gav trots bortfallen ett trovärdigt resultat. De flesta av 

artiklarna hade ett etiskt godkännande, vilket kunde vara väntat eftersom de handlade 

om barns behov.  

 

Fem artiklar var från Sverige och fem artiklar var från USA. Övriga artiklar var från 

Kanada, Nederländerna och England (Bilaga, 3-5). Det kan ses som en fördel med artik-

lar från olika länder för att få ett vidare resultat. Samtidigt kunde det vara en nackdel 

eftersom hälso- och sjukvården, samt sjuksköterskans roll kan se olika ut världen över. 

Men resultaten i artiklarna, som inte var från Sverige, är troligtvis jämförbart och appli-

cerbart i den svenska hälso- och sjukvården eftersom samhället och kulturen är likvärdig 

i de olika länderna. 

Fyra av de svenska artiklarna hade samma författare vilket kan tyda på att kunskap 

fanns inom det valda ämnet och därmed ses som en styrka. Det kunde även vara en 

svaghet eftersom en möjlighet fanns till att författarnas värderingar avspeglas från öv-

riga egna studier.  

 

Studiernas urval var generellt jämt fördelat mellan pojkar och flickor, vilket ses som en 

styrka eftersom behovet av stöd kunde uppfattas olika av könen. De flesta syskonen 

som deltog i studierna var mellan 6-18 år. Studiernas resultat var beroende av åldrarna 

på barnen eftersom behovet av stöd tenderar att förändras beroende på i vilket utveckl-

ingsstadie barnet befann sig i. Dessutom kunde inga barn under sex år svara på enkäter 

och delta i intervjustudier. De fick ibland vara med i observationsstudier. I ett antal stu-

dier var det föräldrarnas åsikter som speglades, vilket kunde ses som en nackdel, ef-

tersom de i egenskap som föräldrar kunde tendera att försköna sanningen. Det kunde 

även ses som en fördel eftersom de kunde föra en talan för de yngre barnen och ge en 

annan synpunkt än de friska syskonen själva.  
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Resultatdiskussion   

 

Det är inte ovanligt att syskon till ett barn med cancer åtskiljs från föräldrar och syskon 

på grund av att föräldrarna, utöver arbete och hemmets skötsel, tillbringar mycket tid 

med det sjuka barnet på sjukhus (Enskär, 1999; Nolbris, et al., 2008; Prchal et al., 

2011). Uppmärksamheten för det friska syskonet minskas och barnet får därmed mindre 

tid med föräldrarna. Det sjuka barnet behöver mer tid av föräldrarna och föräldrarnas 

vardagliga aktiviteter tillsammans med det friska syskonet blir lidande. Utöver familjen 

riktar även omgivningen all uppmärksamhet mot det sjuka barnet. Det kan leda till en 

känsla av utanförskap och ensamhet hos det friska syskonet i familjen. Det friska sys-

konet får inte alltid möjligheten att uttrycka känslor och tankar, då kan känslor av otill-

räcklighet uppkomma (Enskär, 1999; Nolbris, et al., 2008; Prchal et al., 2011 ). Tenden-

ser som visas av syskon till barn med cancer (Tveiten, 2000) kan vara uteslutande från 

sociala kontakter, upplevande av separationsångest och att de inte känner trygghet i var-

dagen. Trots att det friska syskonet inte alltid har förmågan att förstå innebörden och 

konsekvensen av en cancerdiagnos märker de av föräldrarnas reaktioner, som till exem-

pel gråt och ilska. Det kan i efterhand leda till oro. 
 
Sjuksköterskan bör i professionen utgå från en holistisk människosyn. Det innebär att se 

hela patienten och dess närstående utifrån den aktuella situationen (Eriksson, 1995). 

Den holistiska människosynen är en nödvändighet för att sjuksköterskan skall uppmärk-

samma och tillgodose behoven av stöd hos syskonen. Resultatartiklarna i litteraturstu-

dien hade alla ursprung från länder med medlemskap i International Council of Nurses. 

Sjuksköterskans roll kan se olika ut världen över men det kan antas att sjuksköterskor 

arbetar på ett likvärdigt sätt då de har samma mål och etiska värderingar att sträva efter 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2005). Enligt Socialstyrelsen (2005) skall sjuksköters-

kan i Sverige ha förmåga att stödja patienter och närstående på ett individanpassat sätt. 

Trots det framkom det i resultatet (Von Essen et al., 2003) att sjuksköterskor var ove-

tande om vilka behov av socialt stöd som de friska syskonen hade.  

Att ha en stödjande roll som sjuksköterska innebär bland annat att arbeta utifrån om-

vårdnadsprocessen (Tveiten, 2000). I omvårdnadsprocessen ingår att sjuksköterskan ska 

tillgodose patientens omvårdnadsbehov och närståendes behov av stöd utifrån familjens 

bakgrund. Den stödjande rollen innebär att ge tröst, ge adekvat information, hjälpa de 

friska syskonen att på bästa sätt bearbeta situationen samt låta dem vara med i besluts-

fattande. Men flera studier påvisade att det råder en brist på den stödjande funktionen 

från hälso- och sjukvårspersonal till de friska syskonen och familjerna (Nolbris et al., 

2005; Ballard, 2004; Pedro, et al., 2008). Hälso- och sjukvårdspersonal har ofta kun-

skapen om hur de kan stödja en patient på bästa sätt. Dessvärre saknas kunskap om att 

även de närstående behöver stöd av hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

Stöd är ett mångdimensionellt begrepp och beskrivs ofta som socialt stöd. Socialt stöd 

innefattar emotionellt, instrumentellt, informativt och uppskattande stöd (Stewart, 1993; 

Pedro et al., 2008; Murray, 2002). Beroende på människans ålder varierar behovet av 

stöd. Barn i olika åldrar uppfattade saker på olika vis eftersom människans kognitiva 

funktioner utvecklas successivt (Falk, 2008). En studie av Houtzager et al., (2004) påvi-

sade att flickor och äldre syskon upplevde mer ångest, osäkerhet och ensamhet än vad 

pojkar och yngre syskon gjorde. Det var inte helt oväntat att äldre syskon kände mer 

ångest med tanke på att tonåren är en period med mycket känsloladdningar (Hall, 2000). 
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Sjuksköterskan bör därför känna till de olika utvecklingsstadierna hos barnet, för att 

anpassa stödet till barnets ålder. 

 

I studier av Nolbris et al., (2005; 2007) deltog syskon över 18 år. I de andra studierna 

(Bilaga 3-5) var majoriteten av syskonen under 18 år. Resultaten visar att nästan alla 

syskon, oavsett ålder, upplevde någon form av oro eller ångest. Nolbris et al., (2007) 

menade att en del syskon upplevde att de övertog en vårdande roll, framförallt när det 

sjuka barnet var sämre. De äldre friska syskonen som hade flyttat hemifrån upplevde i 

samband med cancerdiagnosen att syskonrelationen stärktes på nytt.  

Syskonrelationen kan vara bestående livet ut. Trots att syskonen är över 18 år, påverkas 

de av situationen och behovet av stöd kvarstår. Sjuksköterskan kan reducera de friska 

syskonens oro och ångest genom att lyssna och ge information (Björk et al., 2009). 

Det är betydelsefullt att det finns tid för sjuksköterskan att utvärdera och tillgodose de 

friska syskonens behov av stöd. Tid bör också ägnas åt hela familjen för att hjälpa dem 

med hanteringen av det vardagliga livet. 

 

Studier visade att syskon till barn med cancer ofta drabbades av ångest och stress (Bar-

rera et al., 2004a; 2004b). Dessutom ökade risken för känslor som ilska, rädsla, avund-

sjuka, isolering och oro (Pedro et al., 2008). Genom att sjuksköterskan ger socialt stöd 

kan negativa känslor hos de friska syskonen minskas. Ett effektivt sätt för att öka det 

sociala stödet var deltagande i stödgrupper för friska syskon (Nolbris et al., 2010, Bar-

rera et al., 2004b, Houtzager et al., 2004). I flertalet studier leddes stödgrupperna av 

psykologer. För att få fler syskon till att delta i stödgrupper kan det vara fördelaktigt att 

sjuksköterskor får utbildning och kunskap i att leda stödgrupperna. En annan viktig 

aspekt av socialt stöd är att de friska syskonen får information. Det påvisades i en studie 

av Ballard (2004) att de friska syskonen inte fick tillräcklig information. Det resulterade 

i framtagandet av informationsbroschyrer avsedda för syskon till barn med cancer. 

Dessa broschyrer skulle fördelaktigt kunna appliceras i den svenska hälso- och sjukvår-

den. På så sätt finns det en möjlighet att informationsbristen till de friska syskonen 

skulle kunna reduceras. Informationsbroschyrerna kan tillsammans med andra stödin-

terventioner hjälpa sjuksköterskan att ge ett bättre och mer anpassat stöd till syskon som 

är närstående. Om sjuksköterskan kan minska det friska syskonets oro, kan det finnas en 

möjlighet till en positiv effekt på det sjuka barnets välmående. 

 

Att ha ett syskon med cancer påverkar de friska syskonen känslomässigt, vilket kan leda 

till en omställning i livsvärlden. Sömnsvårigheter hos de friska syskonen kan leda till att 

skolgången blir drabbad negativt (Falk, 2005). Men att få åka till skolan varje dag be-

skrev Nolbris et al., (2005) som positivt för syskonen. Sjuksköterskan kan stödja famil-

jen och på så sätt upprätthålla det friska syskonets behov av skolgång och fritidsaktivite-

ter. Det var också viktigt för syskonen att få träffa kompisar på fritiden för att und-

komma funderingar och känslor relaterat till det sjuka syskonet (Murray, 2002; Wood-

gate, 2006; & Nolbris et al., 2005). Men studier av Björk et al., (2009) menade att alla 

syskon inte uppskattade att vara hos kompisar och barnvakter när föräldrarna var på 

sjukhuset hos det sjuka syskonet. Många friska syskon ville vara delaktiga i omvårdna-

den (Murray, 2001: 2002). Sjuksköterskan kan låta de friska syskonen vara med i be-

slutsfattande för att de skall känna delaktighet (Tveiten, 2000). För att få de friska sys-

konen delaktiga kan sjuksköterskan visa, lära eller ge dem enkla uppgifter i samband 

med omvårdnaden av det sjuka barnet. Uppgifterna ska vara anpassade till det friska 

syskonets ålder, vilja och kunskap.   
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Barn under två år kan uppleva separation från föräldrar som svår om den varar i mer än 

två dagar. Det kan leda till ängslan, otrygghet och oro (Hall, 2000). När barn är i åldern 

tre till fem år är tillvaron präglad av fantasi och lek. Hos trygga barn ökar fantasiför-

mågan. Skuld- och skamkänslor utvecklas, barnet förstår vad som är rätt och fel. Det är 

vanligt i åldern fem till åtta år med existentiella funderingar. Oro och rädsla för övergi-

venhet är återkommande. Det sker en utveckling hos barnets intellektuella förmåga mel-

lan åldern nio till tolv år. Svårigheter för anpassning till hem och skola är inte ovanligt. 

Oro som existerat tidigare under barnets utveckling kan återkomma. Tonårsperioden 

varar mellan 13 och 19 år och är en period av mycket känsloladdningar som nedstämd-

het, kärlek, aggressivitet och labil identitetskänsla (Hall, 2000).  

Som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om de olika utvecklingsstadierna för att 

kunna för att kunna anpassa stödet till barnets ålder, mognad och kunskap. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att behovet av socialt stöd är stort hos de friska sysko-

nen. Bland annat upplever de brist på information om det sjuka syskonets tillstånd och 

prognos. Kunskapen i att ge socialt stöd till patienter finns hos hälso- och sjukvårdsper-

sonalen, men det råder en brist på att ge kunskap till barn som närstående. I resultatar-

tiklarna belystes sällan sjuksköterskans konkreta åtgärder i samband med stöd till friska 

syskon. Det kan leda till att syskonens behov av stöd förblir osedda och otillfredsställda.  

 

Konklusion 

 
Syskon till barn med cancer upplevde ofta känslor av oro, ångest, avundsjuka, ilska, 

irritation, skuld, ensamhet, nedstämdhet och symptom på depression. 

Socialt stöd efterfrågades av de friska syskonen. Det var viktigt att de friska syskonen 

tillhandahöll socialt stöd eftersom det visades ha en positiv effekt på syskonens negativa 

känslor och upplevelser. Sjuksköterskan kunde ge socialt stöd genom att lyssna, trösta, 

ge adekvat information och erbjuda deltagande i stödgrupper. Informationen skulle vara 

anpassad efter det friska syskonets ålder och mognad. Syskonen ville vara delaktiga i 

omvårdnaden av det sjuka barnet. Det var också viktigt att de fick dela och samtala med 

andra barn i liknande situationer om känslorna av att ha ett syskon med cancer.  

Stödgrupper var ett bra sätt för de friska syskonen att få dela känslor med andra. Mycket 

forskning handlade om vilka problem som uppkommer hos de friska syskonen när de 

inte får socialt stöd. Sjuksköterskor var ovetande om vilket behov av stöd de friska sys-

konen hade. 

 

Implikation 

 

Sjuksköterskan möter syskon som närstående i det dagliga arbetet, oavsett verksamhets-

område. Oberoende av ålder på syskonet finns behov av socialt stöd. Det är av yttersta 

vikt att sjuksköterskan vet vilket behov av socialt stöd syskonet har och vilka stödjande 

åtgärder som bör vidtas. Sjuksköterskor behöver därför ha kunskap i hur de kan ta reda 

på vilket behov av socialt stöd ett syskon till barn med cancer har. Kunskapen kan ges 

till studenter redan i den grundläggande sjuksköterskeutbildningen. I utbildningen ingår 

idag vad stöd är och hur det ges till patienter. Sällan belyses hur de ges till närstående, i 

synnerhet barn som närstående. Utöver utbildningen kan kunskap förmedlas till sjuk-

sköterskor på arbetsplatsen genom riktlinjer, protokoll eller utbildningar. Ett annat al-
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ternativ för att ta reda på vilket behov av stöd det friska syskonet har kan vara att ut-

veckla en standardvårdplan. Standardvårdplanen kan sedan komma till användning 

inom alla områden i hälso- och sjukvården där syskon är närstående.     
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stöd.  

Kvalitativ metod. Semi-

strukturerade intervjuer med fene-

monologisk inriktning.  

 

Totalt deltog 25 syskon, mellan 7 

och 14 år. Alla syskon observera-

des dessutom intervjuades fyra 

flickor och fyra pojkar.  

 

Bortfall: Sex. 

 

En berättande förklaring över 

hur syskonen uppfattade socialt 

stöd på lägret. 

Grad I 

2005 

USA 

Cinahl 

Sidhu, R., 

Passmore, A., & 

Baker, D.  

An investiga-

tion into parent 

perceptions of 

the needs of 

siblings of 

children with 

cancer.  

Syftet var utifrån 

föräldraperspektiv 

att undersöka be-

kymmer och pro-

blem hos syskon till 

barn med cancer. 

Även att utforska 

vilken form av stöd 

som var hjälpsamt.  

Kvalitativ studie med fokusgrup-

per.  

 

Sju mödrar och en fader deltog i 

studien. Syskonens åldrar var mel-

lan 4 och 16. 

 

Bortfall: Inga bortfall.  

Studien tillsammans med klinisk 

erfarenhet resulterade i utveck-

landet av ett lägerprotokoll för 

att mäta syskonens behov.   

Grad II 



  
 

Bilaga 3(5) 

  

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2009 

USA 

PubMed 

Williams, P.,  

Ridder, L., 

Setter, R.,  

Liebergen, A., 

Curry, H., 

Piamjariyakul, 

U., & 

Williams, A.  

Pediatric chron-

ic illness (can-

cer, cystic fi-

brosis) effects 

on well sib-

lings: parents’ 

voices.  

Syftet var att besk-

riva föräldrars upp-

fattningar av posi-

tiva och negativa 

effekter på syskon 

till barn med cancer 

eller cystisk fibros. 

Samt att finna orsa-

kerna till dessa ef-

fekter.  

Kvalitativ, longitudinell och ran-

domiserad-kontrollerad studie. 

 

Totalt deltog 44 föräldrar, 29 var 

föräldrar till barn med cancer.  

 

Bortfall redovisas ej. 

Oavsett diagnos var de negativa 

effekterna hos syskonen avund-

sjuka, oro, rädsla, ångest, upp-

rördhet, ilska, tillbakadragenhet, 

negativt beteende, ensamhet, 

ledsamhet och symptom på de-

pression.  

Grad I 

2006 

Kanada 

PubMed 

Woodgate, R. Siblings’ expe-

riences with 

childhood can-

cer: a different 

way of being in 

the family.  

Syftet var att få en 

förståelse för hur 

barncancer och dess 

symptom påverka-

des och upplevdes 

av syskon till ett 

barn med cancer, 

föräldrarna och det 

sjuka barnet.  

En longitudinell kvalitativ metod  

 

Totalt deltog 39 familjer, varav 34 

av familjerna hade minst ytterligare 

ett syskon än det sjuka barnet. 

Sammanlagt deltog 30 syskon, mel-

lan åldrarna 6-21 år, 15 pojkar 15 

flickor. 

 

Bortfall  redovisas ej.  

Barncancer uppfattades av de 

friska syskonen som något som 

störde hela självkänslan och 

tillvaron i familjen. Det resulte-

rade i en ständig närvaro av led-

samhet. Mer behöver göras för 

att hjälpa friska syskon igenom 

barncancer. 

Grad I 
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Tabell 4.  Artikelöversikt med kvantitativ metod                                                                             

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2003 

Kanada 

Cinahl 

 

 

 

Barrera, M., 

Fleming, C., & 

Khan, F. 

The role of 

emotional so-

cial support in 

the psychologi-

cal adjustment 

of siblings of 

children with 

cancer. 

Syftet var att under-

söka hur det mot-

tagna, sociala och 

emotionella stödet 

spelade in i den 

psykologiska an-

passningen för sys-

kon till barn med 

cancer.  

Kvantitativ metod med en inter-

ventionsgrupp och en kontroll-

grupp. Mätinstrument: Youth self-

report (YSR), Children’s depres-

sion inventory (CDI), State-trait-

anxiety inventory for children 

(STAIC), Sibling perception ques-

tionnaire (SPQ), STAIC parent 

form och Child behavior checklist 

(CBCL). 

En interventionsgrupp med 47 sys-

kon och en kontrollgrupp med 25 

syskon. Det var 42 flickor och 30 

pojkar mellan 6-18 år.  

 

Bortfall: Inga bortfall. 

Syskon med mycket socialt stöd 

hade mindre symptom på ång-

est, depression och mindre bete-

endeproblem än syskon med lite 

socialt stöd.  

Grad I 



  
 

Bilaga 4(2) 

                                                                             
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2004 

Cinahl 

Kanada 

Barrera, M., 

Chung, J., & 

Fleming, C.  

A group inter-

vention for sib-

lings of pediat-

ric cancer pa-

tients. 

Syftet med studien 

var att utvärdera 

symptomen på de-

pression, ångest och 

psykologisk an-

passning hos sys-

kon till barn med 

cancer efter stödin-

terventioner. 

Kvantitativ  metod.  

Mätinstrument: Sibling group satis-

faction questionnaire (SGS), CDI, 

STAIC och YSR.  

 

Det var 42 syskon, 17 pojkar och 

25 flickor i åldrarna 6-14 år.  

 

Bortfall redovisas ej.  

Trots vissa av studiens begräns-

ningar visade det på att syskon 

till barn med cancer drar nytta 

av stödinterventioner.  

Grad II 

2001 

Nederlän-

derna  

Cinahl 

 

Houtzager, B., 

Grootenhuis, M., 

& Last, B. 

 

Supportive 

groups for sib-

lings of pediat-

ric oncology 

patients: impact 

on anxiety. 

Syftet var att vär-

dera effekten av oro 

och ångest före och 

efter gruppdelta-

gande i en stöd-

grupp bestående av 

5 sessioner. 

Kvantitativ metod där mätinstru-

ment STAIC användes före och 

efter deltagande i stödgrupp.  

 

Det deltog 24 syskon, 9 pojkar och 

15 flickor i åldrarna 7-18 år. 

 

Bortfall 14.   

Syskon till barn med cancer drar 

nytta av de möjligheter som 

erbjuds i stödgrupper. 

Grad II 

 



  
 

Bilaga 4(3) 

                                                                             
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2004 

Nederlän-

derna  

PubMed 

Houtzager, B., 

Oort,  F.,  

Hoekstra-

Weebers, J., 

Caron, H., 

Grootenhuis, M., 

& Last, B. 

Coping and 

family func-

tioning predict 

longitudinal 

psychological 

adaptation of 

siblings of 

childhood can-

cer patients. 

Syftet var att be-

döma sambanden 

mellan coping och 

familjefunktioner 

med psykosocial 

anpassning hos sys-

kon till barn med 

cancer vid 1, 6, 12 

och 24 månader 

efter diagnos. 

Kvantitativ metod. Longitudinell 

uppföljningsstudie 1, 6, 12 och 24 

månader efter diagnos.  

Mätsinstrument: STAIC, The 

Dutch children´s quality of life 

questionnaire (DUCATQoL), 

CBCL, YSR, The situation-specific 

emotional reactions questionnaire 

for siblings (SSERQ-s), Cognitive 

coping strategies scale for siblings 

(CCSS-s), Family adaptability and 

cohesion evaluation scales 

(FACES) och General health ques-

tionnaire (GHQ-30). 

 

Totalt deltog 56 familjer med sam-

manlagt 83 syskon. Syskonen var 

mellan 7-19 år. 

Bortfall: Borfall efter 24 månader 

var 18 familjer. 

Syskon till barn med cancer var 

mest påverkade en månad efter 

diagnosen. Ålder och kön kunde 

ha betydelse på anpassningspro-

cessen för syskonen. 

Grad I 



  
 

           Bilaga 4(4) 

 
                                                                       
 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2001 

USA 

Cinahl 

Murray, J. Social support 

for school-aged 

siblings of chil-

dren with can-

cer: A compari-

son between 

parent and sib-

ling perceptions 

Syftet med studien 

var att undersöka 

vilka sociala stödin-

terventioner (emot-

ionellt, informativt, 

instrumentellt, upp-

skattande stöd) som 

syskon till barn med 

cancer mottog från 

barnsjuksköterskor, 

och vilka stödinter-

ventioner som upp-

fattades vara mest 

hjälpfulla. 

En beskrivande, explorativ design 

som med användandet av nurse-

sibling social support quest-

ionnaire. 

 

Av 100 tillfrågade familjer valde 50 

familjer att delta i studien.  

En förälder och ett friskt syskon per 

familj. Syskonen var mellan 7-12 

år. 54% pojkar, 46% flickor.   

 

Bortfall: Inga bortfall. 

Resultatet visade att friska sys-

kon till barn med cancer före-

drar olika typer av socialt stöd 

som hjälpfullt till att hantera 

situationen. Sjuksköterskor 

måste känna till syskonens upp-

fattningar om vilka typer av 

socialt stöd de behöver. Det kan 

skilja sig från vad föräldrarna 

behöver eller vad personalen 

tror att syskonen behöver för 

stöd. Resultatet motiverade 

sjuksköterskorna till att ha ett 

brett tillvägagångsätt när de be-

dömer behovet av socialt stöd 

hos de friska syskonen. 

Grad I 



  
 

Bilaga 4(5) 

                                                                             
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2003 

Sverige 

Cinahl 

 

 

 

von Essen, L., & 

Enskär, K.  

Important as-

pects of care 

and assistance 

for siblings of 

children treated 

for cancer.  

Syftet var att besk-

riva sjuksköterskors 

och föräldrars upp-

fattningar om vilka 

aspekter i vårdandet 

som är viktiga för 

syskon (0-18 år) 

till barn med can-

cer. Samt att under-

söka hur mycket 

föräldrarnas och 

sjuksköterskornas 

åsikter skiljer sig. 

Kvantitativ metod. Tvärsnittsunder-

sökning. 

 

Totalt deltog 97 föräldrar och 34 

sjuksköterskor.  

 

Bortfall: Inga bortfall. 

 

Syskon till barn med cancer 

ville känna sig delaktiga och 

nyttiga. De ville ha hanterbar 

mängd information och få till-

fällen att träffa trevlig personal 

som gav dem möjligheter att 

dela sina tankar och känslor. 

Sjuksköterskor skulle inte anta 

att de visste vad syskonen be-

hövde utan borde utvärdera be-

hoven med syskonen själva.  

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Bilaga 5 

Tabell 5.  Artikelöversikt med kvalitativ och kvantitativ metod                                                                             

 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2004 

England 

Cinahl 

 

 

 

 

Ballard, K. Meeting the 

needs of sib-

lings of chil-

dren with can-

cer. 

Syftena i studien var att: 

- Få föräldrars åsikter om 

syskonens behov av stöd 

samt synen på stödåtgär-

der som redan fanns.  

- Ta reda på föräldrarnas 

syn på föreslagna metoder 

för att förbättra stödet till 

syskon och deras vilja 

samt förmåga att låta de-

ras friska barn delta i me-

toderna. 

-Från resultaten av de två 

övre syftena och en litte-

raturöversikt planera en 

eller flera strategier för att 

stödja syskon. 

Studien innehöll frågeformulär 

innehållande både kvantitativa 

och kvalitativa frågor.  

 

Föräldrar till barn som hade 

pågående eller avslutad behand-

ling för cancer och som hade 

minst ett friskt barn deltog i 

studien. 

 

Totalt deltog 86 familjer. 

 

Borfall: Inga bortfall.  

Hälften av föräldrarna fast-

ställde att de friska syskonen 

hade problem relaterat till situat-

ionen. Tre fjärdedelar av famil-

jerna tyckte att terapigrupper 

anpassade till hela familjen var 

bättre än de som endast var an-

passade till de friska syskonen. 

Böcker har designats för att fylla 

saknaden av den information 

som föräldrarna upplevde. Även 

en syskonhelg där syskon i 

samma situation får träffas har 

utvecklats utifrån resultatet i 

studien. 

Grad II 

 


