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Sammanfattning 
 

Bakgrund: När ett barn får cancer förändras livet för hela familjen. Den tuffa behandlingen är 

påfrestande på alla medlemmar i familjen. En okunskap om hur syskonens hälsa påverkas 

finns både hos föräldrar och sjukvårdspersonal. 

Syfte: Att belysa hur syskon till cancerdrabbade barn upplever sin hälsa. 

Metod: En systematisk litteraturstudie baserad på 5 kvantitativa och 5 kvalitativa artiklar. 

Databaserna PubMed och Cinahl användes för sökning av vetenskapliga artiklar. Artiklarna 

kvalitetsgranskades och en latent innehållsanalys användes. 

Resultat: I resultatet uppkom 5 kategorier kring syskon till cancersjuka barns behov och 

brister som påverkade hälsan. Dessa kategorier var stöd, begränsningar, känslomässiga 

förändringar, information och delaktighet. Resultatet visade hur syskon upplever sin hälsa när 

ett barn i familjen drabbats av cancer. Syskon till cancersjuka barn upplevde både negativa 

och positiva känslor. 

Slutsatser: Resultatet visade att syskon bör uppmärksammans och erbjudas delaktighet i 

vårdandet av det cancerdrabbade barnet för att finna sin plats i cancerupplevelsen. 

Sjukvårdspersonal behöver tydliga riktlinjer baserade på aktuell forskning och information för 

att kunna stödja syskon och föräldrar till cancerdrabbade barn och på så sätt arbeta 

familjefokuserat. 

 

Nyckelord 
Syskon, cancer, hälsa. 
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1 Introduktion 

Ett cancerbesked är tungt oavsett vilken familjemedlem som drabbas, men när det gäller barn 

blir beskedet ännu mer traumatiskt (Murray, 1998). Utifrån våra kliniska erfarenheter i arbetet 

med barn inom sjukvården förekommer det av naturliga skäl mycket fokus på det 

cancerdrabbade barnet relaterat till barnets behov av vård. För att minska risken att syskon 

hamnar utanför såväl i vården som i vardagslivet är det viktigt att fokus läggs även på dem. Vi 

misstänker att problematiken kring varför syskonen hamnar utanför fokus kan bero på 

okunskap, tidsbrist samt i sjukvården avsaknad av riktlinjer. Det finns ingen inom vården som 

direkt bär ansvaret för syskonen. Det sjuka barnet är det som är i behov av vård och det är där 

resurserna läggs. Dovelius (2000) menar att när ett barn får cancer går det inte att undvika att 

hela familjen kommer att påverkas, både känslomässigt och socialt. Vidare beskrivs att 

familjens fokus ändras och att de drabbade barnet nu står i centrum. Syskonen får allt för ofta 

ta ett steg tillbaka. Många föräldrar känner sig otillräckliga och upplever att de inte kan 

tillgodose syskonens behov. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Förekomst av cancer hos barn 

Varje år insjuknar cirka 300 barn i cancer i (Barncancerfonden, 2013). Leukemi och lymfom 

utgör cirka 40 % av fallen, hjärntumörer cirka 30 % och resterande procent utgörs av andra 

former av cancer. När ett barn får cancer är tumörerna oftast av en mer aggressiv form som är 

snabbt växande. Trots att cancer är den vanligaste orsaken till att ett barn under 15 års ålder 

dör, så botas idag över 75 % av alla barn diagnosticerade med cancer. Behandlingen vid 

barncancer anpassas både i relation till typen av cancer, till barnet själv och en särskild 

hänsyn till barnets kropp tas då den är i tillväxtfasen och kan lättare ta skada av den tuffa och 

mycket krävande behandlingen (Bergman, Hont & Johansson, 2013). 

 

2.2 Utredning och behandling 

När ett barn misstänks ha cancer utsätts barnet för en djup och bred utredning för att kunna få 

en så kartlagd beskrivning som möjligt av sjukdomen. Detta innebär att det sjuka barnet blir 

utsatt för ett flertal olika undersökningar och provtagningar så som biopsier, 

röntgenundersökningar och ultraljudsundersökningar av funktionen hos viktiga organ som 

hjärtat, njurar samt lever. Blod- och urinprovtagningar tas med regelbundenhet för att följa 

utvecklingen av sjukdomen samt behandlingen (Hagelin, 2008). Hagelin (2008) skriver att 

cytostatika, strålbehandling eller operation är behandlingar som användas emot cancer. De 
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kan användas var för sig eller i kombination. Vidare beskrivs att ibland krävs en högdos 

behandling av cytostatika med benmärgstransplantation eller stamcellstransplantation. Det 

skrivs även att behandlingen av barncancer går framåt, behandlingstiden minskar och fler barn 

botas. Den effektiva och intensiva behandlingen ger dock kraftiga biverkningar. Relaterat till 

dessa biverkningar kräver många barn innerliggande vård mellan behandlingskurerna på 

grund av infektioner (ibid). 

 

2.3 Syskonen 

Nolbris och Hellström (2005) tar upp att när ett barn insjuknar i cancer läggs all fokus på just 

det sjuka barnet. Många syskon i studien upplevde otillräckligt stöd ifrån både vårdpersonal 

och föräldrar. En annan bristfällig del var information, vilket många syskon upplevde att de 

saknade (ibid). Hallström (2012) beskriver hur även väldigt små barn sörjer om deras syskon 

blir allvarligt sjuka eller i värsta fall dör. Det beskrivs att sorgen kan uttrycka sig på flera sätt 

så väl psykiskt som fysiskt. Syskonen måste få ta plats och lov att ställa frågor (ibid). Norberg 

(2000) beskriver det utanförskap som hon upplevde när hennes yngre syster drabbades av 

cancer. Hon berättar om att stå bredvid och inte bli inbjuden, att se vad som händer men inte 

kunna förstå. Hon skriver om hur hon önskat att det funnits någon som var där för henne och 

låtit henne vara delaktig. 

 

3 Teoretisk referensram 

Litteraturstudien utgår ifrån vårdvetenskapliga teorier. Syftet med vårdvetenskapen är att 

utveckla lärdom kring hälsa och vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010). För att få förståelse 

kring syskons upplevelser har författarna till litteraturstudien valt att använda hälsa som 

huvudbegrepp med vårdande, lidande, välbefinnande och livsvärld som underbegrepp. 

 

3.1 Hälsa 

Eriksson (1989) beskriver hälsan som ett tillstånd där friskhet, välbefinnande och sundhet är 

integrerade med varandra. Eriksson (1995) menar att hälsa innebär att människan tillsammans 

med sina viktiga nära, det vill säga familj och vänner, antar en naturlig vård genom ansa, leka 

och lära. Innebörden av naturlig vård kan förklaras som att i samspel med familj och vänner 

kan människan genom egna handlingar finna tillit, välbehag och tillfredsställelse. Dahlberg 

och Segesten (2010) förklarar hälsa som ett befinnande som berör människan som helhet samt 

som upplevelsen av stabilitet. Detta innefattar både känslan av inre harmoni och känslan av 

stabilitet relaterat till medmänniskor. Upplevelsen av hälsa beskrivs som unik för varje 
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enskild människa vilken förändras och utvecklas utifrån situationen människan befinner sig i. 

Vidare förklaras att upplevelsen av hälsa påverkas av människans kunskap om sig själv 

gällande känslor, samspelet med andra och självkännedom. 

 

3.1.1 Vårdande 

Eriksson (1995) förklarar begreppet vårdande som ett mänskligt beteende. Det innefattar hela 

människan som individ samt har funktionen att befrämja hälsa. Genom att ansa, leka och lära 

kan människan åstadkomma tillstånd av att vara till freds, känna tillit, psykiskt och fysiskt 

välbehag samt känslan att i syftet till utveckla hälsan. Vårdandet grundas i tro, hopp och 

kärlek. Ansa kan förklaras som människans behov att sköta om någon/något. Genom ansandet 

kan människan uppleva välbehag. Lekandet stödjer människan i jakten på tillfredsställelse 

genom att hjälpa människan hitta en gemensamhet, vilket i sig leder till tillit. Lärandet går 

hand i hand med leken, vilket i sig leder till utveckling hos människan. Vårdandet förklaras 

som relationen mellan människor, så som föräldrar, syskon och vänner, vilka använder kärlek 

som kraft till utveckling och hälsa (ibid). 

 

3.1.2 Lidande 

Eriksson (2001) skriver att allt mänskligt liv innehåller lidande. Lidandet har ingen mening i 

sig men är väsentligt för att människan ska kunna känna en mening. Lidandet är unikt hos 

varje människa. Människor uttrycker sitt lidande olika och ofta saknas ett sätt att förklara det 

lidande som erfaras. Lidandet omvandlas till en form som är mer påtaglig och lidandet 

förvandlas till ångest, smärta och får ett mer fysiskt uttryck. När en människa lider känner hon 

sig kränkt vilket leder att hon för det mesta drar sig för att prata om sitt lidande, särskilt då 

hon är mitt i det. Då människan befinner sig i ett lidande kan hon försöka kämpa och det krävs 

mod, tröst och hopp för att orka. Att ha en kärleksfull famn som människan kan söka trygghet 

hos krävs för att hon ska få bekräftelse och därmed få mod att orka kämpa (ibid). 

 

3.1.3 Välbefinnande 

Förhållandet mellan lidande och välbefinnande beskrivs i Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud och Fagerberg (2003) som ett spänningsförhållande där de pågar en kamp mellan 

dessa. Författarna skriver att man kan uppleva välbefinnande och lidande samtidigt. Eriksson 

(1989) menar att välbefinnande uttrycker en känsla hos människan, en känsla av välmåga och 

välbehag vilken är essentiell i relation till upplevelsen av hälsa. 
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3.1.4 Livsvärld 

Hälsa, lidande, välbefinnande och sjukdom utspelar sig genom och i vår livsvärld (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Författarna beskriver att livsvärlden ger uttryck för hur vi förstår oss 

själva och andra. Livsvärlden är unik och högst individuell men den är en del i den värld som 

delas med andra. Då man utgår ifrån ett livsvärldsperspektiv skall hänsyn tas till individens 

verklighet, samt dennes upplevelser och erfarenheter. Att utgå ifrån livsvärldsperspektiv 

innebär att uppmärksamma människors vardagsvärld men även att beskriva, förstå och 

analyserna världen så som människor erfarar den. Livsvärldsperspektivet innebär att vårdaren 

visar intresse för den enskilde individens berättelser och livshistoria för att på så sätt skapa sig 

en uppfattning om vad som är hälsa och välbefinnande för individen (ibid). 

 

4 Problemformulering 

Enskär (1999) påtalar att det är vanligt förekommande att syskon till cancerdrabbade barn 

känner sig utanför. Dovelius (2000) skriver att i skuggan av det sjuka barnet blir syskons 

tankar och känslor både obekräftade och uppfattade som otillåtna. Det är vanligt 

förekommande att föräldrar är frånvarande vilket kan bidra till en ökad ensamhet hos 

syskonen samt att de känner sig skyldiga att ta större ansvar för hemmet (ibid). Många syskon 

upplever ångest samt en rädsla att själva bli sjuka (Falk, 2005). Då en stor del av föräldrarnas 

tid ägnas åt det sjuka barnet finns en stor risk att syskon känner sig svikna och övergivna 

(Edwinson-Månsson & Enskär, 2008).  

För att bli medvetna om hur syskon upplever sin hälsa och hur vårdpersonal samt 

anhöriga/föräldrar bör bemöta syskon krävs forskning kring ämnet. Författarna till 

litteraturstudien anser att det är viktigt att vårdpersonal uppmärksammas på hur syskon till 

cancerdrabbade barns hälsa påverkas av sjukdomen och dess följder och anser att denna 

kunskap skulle bidra till både förbättring av mötet med syskonen samt stödja föräldrarna till 

en bredare förståelse för syskons hälsa och på så sätt minska risken för ohälsa. 

 

5 Syfte 

Syftet är att belysa hur syskon till cancerdrabbade barn upplever sin hälsa. 

 

6 Metod 

Studien är en systematisk litteraturstudie inspirerad av Forsberg och Wengström (2013). 

Författarna till litteraturstudien har identifierat ett problemområde om hur syskon till 

cancerdrabbade barn upplever sin hälsa. För att finna material till litteraturstudien gjordes 
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en systematisk sökning efter data och därefter en kritisk granskning för att sedan kunna 

analysera och sammanställa ett resultat (ibid). 

 

6.1 Litteratursökning 

Inför litteratursökningen identifierades det problemområde som skulle undersökas. Därefter 

avgjordes inklusions- och exklusionskriterier för sökningen vilket utvecklade och formulerade 

de sökord som användes vid databassökningen. Litteratursökningen bestod främst av sökning 

i databaser men även manuell sökning adapterades. Den manuella sökningen gjordes efter 

studerandet av referenslistor i artiklar relevanta för området men ej perspektiv samt reviews 

som motsvarade syftet men ej kunde inkluderas i arbetet. Databassökning samt manuell 

sökning brukades under litteratursökningen för att med största möjliga mån finna litteratur av 

relevans (Forsberg & Wengström, 2013). 

De databaser som användes i litteratursökningen var PubMed samt Cinahl, då dessa inriktar 

sig på hälso- och vårdvetenskapliga artiklar kring omvårdnad och medicin. Databasen 

PubMed inriktar sig på artiklar främst inom omvårdnad, medicin samt odontologi. 

Ämnesordlistan MeSH (Medical Subject Headings) användes vid sökning i PubMed för att få 

fram relevanta och korrekt anpassade sökord. Databasen Cinahl specialiserar sig på forskning 

kring omvårdnad men inriktar sig generellt på artiklar inom omvårdnad, sjukgymnastik samt 

arbetsterapi. Även i Cinahl kunde samma sökord som framtogs med hjälp av ämnesordlistan 

MeSH användas. I Cinahl användes verktyget peer-review, vilket urskiljer granskade artiklar 

från icke-granskade artiklar, för att öka kvaliteten på de artiklar som söktes. I PubMed är 

peer-review verktyget ej möjligt, utan fick göras i efterhand artiklar tagits fram med hjälp av 

verktyget Ulrich´s Periodicals Directory (ibid). 

I enlighet med syfte och problemformulering valdes initialt sökorden: childhood neoplasms, 

siblings samt quality of life. Sökningen inleddes i databasen Cinahl med att söka på varje ord 

för sig. Detta gav ett stort antal träffar för varje ord samt många artiklar oväsentliga för syftet. 

Vid sökning av ord i kombination minskade antalet träffar markant varpå sökorden ansågs 

behöva ändras. Därefter ändrades valet av sökord till: neoplasms, siblings samt sibling 

relations. Dessa söktes var för sig samt i kombination med och (AND) och eller (OR) i båda 

databaserna. Sökningen gav artiklar med relevans och samband till syftet. Den kombination 

som användes i den slutliga sökningen var: neoplasms och siblings eller sibling relations 

(bilaga 1) (ibid). 

 

http://www.ulrichsweb.com.proxy.lnu.se/ulrichsweb/
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6.2 Inklusionskriterier 

Litteratursökningens inklusionskriterier bestod av att använda sig av peer-review granskade 

artiklar, det vill säga ett krav att artiklarna ska varit publicerade i vetenskapliga tidsskrifter, i 

pappersformat eller elektroniskt (Östlundh, 2012). De kriterier som därefter inkluderades var 

åldersrelaterade till publiceringsår. Här valdes att endast söka artiklar publicerade efter år 

1998 med motivationen att cancerforskning och överlevnadsstatistiken för cancer hos barn 

ökat de senaste 15 åren (Bergman, Hont & Johansson, 2013). Motivet var för att få fram så ny 

och relevant forskning som möjligt. Kvalitativa som kvantitativa artiklar inkluderades i syfte 

att vidga resultatet av litteraturstudien. Sökorden modifierades med krav, där sibling eller 

sibling relations preciserades med inklusion att vara ett major topic (huvudämne) i titeln 

(Forsberg & Wengström, 2013). Sökordet neoplasms modifierades till ålderbegränsning 

gällande barn, 0-18 år gamla. 

 

6.3 Exklusionskriterier 

Artiklar på andra språk än svenska och engelska exkluderades grundat på bristfälliga 

språkkunskaper hos författarna till litteraturstudien samt artiklar publicerade före år 1998. 

Artiklar där utgångspunkten i artiklarna utgick från andra än syskonens egna synpunkter på 

reaktioner och upplevelser exkluderades med motivationen att de ej stödjer syftet (Friberg, 

2012).  

 

6.4 Urval 

Efter sökning i databaserna med de utvalda sökorden siblings, sibling relations samt 

neoplasms lästes alla titlar på de artiklar som framkommit av sökningen av båda författarna 

till litteraturstudien. Det första urvalet av artiklar med relevans för syftet bestod av att abstrakt 

lästes där titlar berörde syftet. Det genomfördes via enskild granskning av abstrakten och 

därefter diskussion mellan författarna till litteraturstudien. Därefter lästes de 22 utvalda 

artiklarna (se bilaga 1). Vidare granskning av lästa artiklar gjordes i avseende att finna artiklar 

enligt inklusions- och exklusionskriterierna och som utifrån syfte och perspektiv kunde gå 

vidare till kvalitetsgranskning. Artiklar som föll bort i detta steg var artiklar utifrån föräldrars 

perspektiv, artiklar vars resultat ej motsvarade litteraturstudiens syfte samt litteraturstudier. 

En studie Houtzager, Oort, Hoekstra-Weebers, Caron, Grootenhuis och Last (2004) 

exkluderades då det var en sammanställning av studie 3 och 4 i artikelmatrisen. Totalt elva 

artiklar gick vidare till kvalitetsgranskning, varav tio artiklar inkluderades i litteraturstudien 

(Forsberg & Wengström, 2013). Artiklar med nummer 6, 7 och 9 i artikelmatrisen hittades vid 
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sökningen i Cinahl. Artiklarna numrerade 3, 5 och 8 i artikelmatrisen hittades vid sökningen i 

PubMed. Artiklarna med nummer 1, 2, 4 och 10 i artikelmatrisen är dubbletter, det vill säga 

artiklar hittades i både Cinahl och PubMed. Trots den manuella sökningen kunde inga nya 

artiklar tillföras till denna litteraturstudie. Fem artiklar är kvalitativa och fem är kvantitativa 

(ibid). (Bilaga 2). 

 

6.5 Kvalitetsgranskning 

Vid kvalitetsgranskning användes kvalitetsmallar modifierade efter Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011). En mall användes för artiklar med en kvalitativ ansats och en för de med 

kvantitativ ansats (bilaga 3). Vid bedömning av studien har ett poäng tilldelats till de svar som 

ansetts vara fördelaktiga för studiens kvalité. (Willman et al. 2011).  Då antalet frågor i 

mallarna skiljde sig åt så omvandlades poängen till antal procent kopplat till den totala 

möjliga poängsumman (ibid). 100 % - 75 % motsvarade hög kvalitet, 75 % - 50 % medel och 

under 50 % som låg kvalitet. Artiklar som fick låg kvalitet exkluderades.  Författarna till 

litteraturstudien har oberoende om varandra genomfört kvalitetsgranskning av studierna. Vid 

granskning av de kvalitativa studierna fanns tre frågor som endast användes där Grounded 

Theory användes som metod. Totalt 11 artiklar kvalitetsgranskades varav Barrera, Flemning, 

och Khan (2004) exkluderades pågrund av låg kvalitet. Efter kvalitetsgranskningen återstod 

då tio artiklar som presenteras i artikelmatrisen (Bilaga 2). 

 

6.6 Forskningsetiska överväganden 

Hänsyn har tagits till de etiska kriterier som beskrivs i Forsberg och Wengström (2013).  Där 

påtalas att ingen typ av fusk eller ohederlighet får figurera. Hänsyn har även tagits till att 

endast inkludera studier som godkänts av en etisk kommitté eller där tydliga etiska 

överväganden har gjorts. Alla artiklar har tydligt redovisats och inga artiklar har exkluderats 

av anledning att de är skiljande mot författarnas åsikter (ibid). Granskningsmall modifierad 

utifrån Willman et al. (2011) har använts för försäkran av tillräckligt hög kvalité på artiklarna. 

De artiklar som exkluderats pga. låg kvalité presenteras. För att undvika att analysen påverkas 

av författarnas åsikter har dessa i högsta möjliga mån åsidosatts. 

 

 

6.7 Dataanalys 

En latent innehållsanalys har använts för att analysera resultaten i de inkluderade artiklarna. 

Ett induktivt arbetssätt enligt Forsberg och Wengström (2013) har använts. Ett induktivt 
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arbetssätt beskrivs som att forskaren förutsättningslöst samlar in och analyserar data utan att 

utgå ifrån någon teori (ibid). Författarna klassificerade stegvis datan för att kunna identifiera 

mönster och teman och via en induktiv analys uppmärksammades kategorier som inte tydligt 

var uttalade. Forskartriangulering användes för att materialet skulle ses utifrån fler synvinklar 

(ibid). Författarna till litteraturstudien har oberoende om varandra noga läst igenom artiklarna 

och meningsenheter identifierades. Meningsenheterna bestod av meningsbärande delar av 

texten vars innehåll gör att de hör ihop (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). 

Meningsenheterna kondenserades, vilket innebar att texten förkortats utan att innehållet 

påverkades. De kondenserade meningsenheterna fick koder, som kortfattat beskriver dess 

innehåll (ibid). Koder vars innehåll liknade varandra bildade via tolkning sedan en kategori. 

Då de kvantitativa artiklarna bestod av främst text gjordes ingen skillnad på kvalitativa och 

kvantitativa artiklar vid analysen, analysförfarandet gick till på samma. Analysförfarandet 

resulterade i 5 kategorier: stöd, begränsningar, känslomässiga förändringar, information och 

delaktighet. 

 

Tabell 1. Exempel på analysförfarandet 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 
I arbetet att söka efter en orsak till 

sjukdomen skyllde vissa sig själva 

eller deras familjer. 

Skylla på sig själv eller 

familjen 

Känna skuld Känslomässiga 

förändringar 

De hade svårt att hantera det faktum 

att ingen kunde berätta för dem vad 

som orsakade sjukdomen 

Svårt att ingen har 

förklaring till sjukdomens 

orsak 

Söka 

förklaring 

och 

förståelse för 

sjukdomen  

Information 

 

Syskon har fysiska behov av 

emotionellt stöd, ett behov att bli 

tröstad, älskad, respekterad förstådd 

och omhändertagen. 

Syskon behöver stöd och 

har behov av att bli 

omhändertagna och 

tröstade. 

Syskons 

behov av 

stöd 

Stöd  

Alla intervjuade syskon uttryckte 

otillfredsställda behov och att de inte 

alltid blivit omhändertagna på grund 

av att sin sjuka bror eller syster krävt 

mer uppmärksamhet. 

Syskonens behov hade inte 

tillgodosetts. 

Uppmärksamheten gavs till 

det sjuka barnet. 

Komma i 

andra hand 

Begränsningar 

Ingen signifikant korrelation hittades 

mellan syskons ordning i familjen, 

(yngre eller äldre) och deras nivå av 

ångest. 

Ångest var inte kopplat till 

om syskonen var äldre eller 

yngre än det sjuka barnet. 

Ångest Känslomässiga 

förändringar 

Viktigast för syskonen var att få vara 

del av ” ta hand om” upplevelsen av 

det sjuka syskonet. Det gav positiva 

känslor att få medverka i processen 

och att veta att de kunde hjälpa.  

Viktigt var att få vara med 

och ta hand om syskonet, de 

upplevdes positivt. 

Få vara 

delaktig 

Delaktighet 
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7 Resultat 

Det som framkom under analysförfarandet presenteras i fem kategorier som alla berör hur 

syskon till barn med cancer upplever sin hälsa. 

 

7.1 Stöd 

7.1.1 Behov av stöd 

De flesta syskon ansåg att föräldrarna behövde rikta mer uppmärksamhet till det friska 

syskonet samt se deras fysiska behov av emotionellt stöd, att bli tröstad, älskad, respekterad, 

förstådd och omhändertagen (Woodgate, 2006; Murray, 2000). Även korta stunder 

tillsammans med föräldrarna hjälpte syskonen att känna sig mindre ensamma de stunder 

föräldrarna inte fanns tillgängliga (Woodgate, 2006). Friska syskon önskade behålla sina liv 

så normala som möjligt. För att upprätthålla en någorlunda normal vardag och fortsätta att 

delta i aktiviteter, träffa kompisar och delta i andra sociala aktiviteter hade det varit 

fördelaktigt om någon anhörig eller vän till familjen kunde hjälpa till med transporter 

(Murray, 2000). Bibehållandet av normalitet i vardagen var en strategi för att det distraherade 

dem ifrån bekymmer, flyttade fokus utanför familjen och bidrog till att upprätthålla en 

självkänsla när syskonen fick mindre uppmärksamhet eller kände sig mindre värda (Sloper, 

2000). 

 

7.1.2 Brist på stöd 

Förlust av uppmärksamhet och status rapporterades hos över hälften av syskonen och var 

relaterade till ett antal faktorer, så som fysiska separationer från föräldrar orsakade av 

sjukhusinläggningar, vilket gjorde dem otillgängliga för vardagsbestyr så som läxhjälp, 

lyssnande och måltider (Prchal & Landolt, 2012; Sloper, 2000). En känsla av trygghet som 

normalt förknippas med att vara i en familj kändes inte alltid av syskonen och detta kan 

hänföras till att deras behov inte uppmärksammades (Woodgate, 2006; Prchal & Landolt, 

2012). Känslor av förlust av status kopplades till minskad uppmärksamhet och syskon 

upplevde att de inte längre ockuperade samma plats och betydelse i familjen som tidigare. 

Några syskon ansåg att föräldrarnas reaktioner till deras behov hade förändrats. Föräldrar var 

irriterade på dem eller ignorerade deras behov eftersom deras sjuka bror eller syster krävde 

mer uppmärksamhet (Woodgate, 2006; Sloper, 2000). 
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7.1.3 Stöd från andra än familjen 

Nästan alla syskon hade vårdats av andra medan föräldrarna var på sjukhuset (Sloper, 2000). 

Släktingar som stod nära syskonen rapporterades ofta kunna ge tröst och stöd. Tillfälliga vårdare 

som inte stod barnet nära eller inte uppmärksammade deras känslor identifierade inte deras behov 

(ibid). Många syskon uppskattade personlig kontakt med all vårdpersonal på sjukhuset. De 

beskrev vårdpersonalen som vänliga, hjälpsamma och villiga att informera om sjukdomen. Ett 

syskon fick även hjälp med läxor från en vårdpersonal på avdelningen (Prchal & Landolt, 2012). 

Vänner var en viktig källa till stöd för syskon. De distraherade dem ifrån den svåra situationen i 

hemmet och att få prata med vänner om annat än sjukdomen fick dem att glömma oron för det 

sjuka barnet. Vissa syskon uppskattade särskilt det faktum att deras vänner inte agerade 

annorlunda efter cancerdiagnosen och att en känsla av normalitet kunde besvaras (ibid). Några 

syskon hade deltagit i syskongrupper. De hade oftast upplevt dessa som hjälpsamma, både som 

källor för information om behandling av cancer och som ett medel för att prata med andra syskon. 

Andra valde att inte delta på grund av tveksamhet eller svårigheter att ta sig dit (Sloper, 2000). 

 

7.1.4 Att behöva stödja andra 

Syskonen upplevde föräldrarna som mentalt nödställda och psykiskt nedsatta. Att bevittna 

sina föräldrar belastas, vara svaga, känsliga eller irriterade var svårt för syskonen och 

resulterade i vissa fall i rollbyten som ett sätt att skydda och trösta föräldrarna (Woodgate, 

2006; Prchal & Landolt, 2012). Ett sätt att minska bördan hos föräldrarna var att syskonen tog 

på sig mer ansvar och ökade sysslor i hemmet (ibid). För att stödja familjens sammanhållning 

var syskonen noga med att skydda det sjuka barnet mot någon form av fysisk eller emotionell 

smärta och föräldrarna gentemot andra former av smärta, stress och oro, vilket ofta blev på 

deras egen bekostnad då de inte yttrade sina egna behov eller bekymmer (Woodgate, 2006). 

Ökat ansvar hemma, kontakt med andra sjuka barn och kunskap om sjukdomen gav ökad 

självständighet och mognad samt förståelse och medkänsla (Sloper, 2000). Syskons 

självkontroll bidrog till mindre upplevelse av överbelastning i familjen (Hamama, Ronin & 

Feigin, 2000). Syskon oroade sig för det sjuka barnets fysiska och emotionella förmåga att 

hantera situationen och uttryckte behov att finnas där för det sjuka barnet istället för att vara i 

skolan (Woodgate, 2006; Prchal & Landolt, 2012). Syskonen antog en vårdande eller 

skyddande roll som liknar en förälder eller vårdgivare, speciellt i perioder då det sjuka barnet 

var sämre (Nolbris, Enskär & Hellström, 2007). De flesta syskon ansåg att hålla samman 

familjen var lika viktigt som att det sjuka barnet skulle överleva cancern. Trots syskonens 

engagemang att hålla ihop familjen ansåg de flesta syskon att de inte hade tillfört mycket för 

att hjälpa familjen genom cancerupplevelsen (Woodgate, 2006). 
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7.2 Begränsningar 

7.2.1 Begränsningar i familjelivet 

Familjeaktiviteter så som födelsedagar och semestrar, fick ofta ställas in eller spenderas med 

släktingar, särskilt vid ökade symtom hos det sjuka barnet (Woodgate, 2006; Prchal & 

Landolt, 2012).  Syskonrelationen mellan det sjuka och det friska barnet påverkades negativt 

för vissa då det sjuka barnet spenderade mycket tid på sjukhuset vilket gjorde det svårt för 

syskonen att vara tillsammans (Woodgate, 2006; Sloper, 2000). Sjukdomen dominerade 

konversationerna inom familjen, trots att syskon uppskattade att få information så önskade de 

även att få prata om något annat (Prchal & Landolt, 2012). Begränsningar i familjens rutiner 

och syskonens egna sociala aktiveter förekom i de flesta familjer. Orsak var bland annat 

sjukhusbesök, att vårdas av andra än föräldrarna och restriktioner för att ha vänner på besök 

relaterat till risker för infektioner. Många syskon kunde förstå orsakerna till begränsningarna 

och såg dem som tillfälliga och motiverade (Prchal & Landolt, 2012; Sloper, 2000). Viss 

begränsning av sociala aktiviteter var frivilliga så att syskonen kunde ge sällskap till det sjuka 

barnet (Sloper, 2000). Vissa syskon upplevde inga direkta begräsningar i vardagen, de ansåg 

att livet var ungefär som det brukade vara, speciellt då syskonen inte stod under intensiv 

behandling (Nolbris et al. 2007). De påtalade dock att livet aldrig skulle bli detsamma igen 

eftersom ett syskon hade haft eller fortfarande hade en livshotande sjukdom (ibid). 

 

7.2.2 Begränsningar i skolan 

Syskonen upplevde att det största problemet i skolan var att de distraherades av tankar och 

bekymmer om det sjuka barnets tillstånd och liv. Detta resulterade i koncentrationsproblem 

och sänkta betyg. Efterhand tiden gick så upplevde de att återvände de till sin normala 

prestationsförmåga (Prchal & Landolt, 2012). 

 

7.3 Känslomässiga förändringar 

7.3.1 Oro/Rädsla 

Konstant oro för påverkan av sjukdomen och dess behandling hos det sjuka barnet var ofta 

förekommande. Hur framtiden skulle se ut för det sjuka barnet, effekten av undersökningarna, 

oro för om cancern hade recidiv var ofta i syskonens tankar men de försökte ha en positiv syn 

och tränga bort tankar som dessa (Nolbris et al. 2007; Prchal & Landolt, 2012; Sloper, 2000). 

Tankar som funnits hos vissa syskon sen cancerdiagnosen var en oro över den egna hälsan 

och om de själva hade ökad risk för cancer (Nolbris et al. 2007; Sloper, 2000). Vissa syskon 

upplevde att rädslan minskade med tiden (Sloper, 2000). Syskon beskrev ofta sina reaktioner 
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på diagnosen som chock, rädsla och misstro. Sjukdomen påverkade deras uppfattningar för 

sin egen och sin familjs säkerhet och ledde till känslor av sårbarhet (ibid). Syskon upplevde 

att beteendeförändringar hos det sjuka barnet gjorde dem arga, retliga eller passiva. Några 

syskon kopplade beteendet till läkemedels biverkningar, dock upplevde alla syskon det 

problematiskt att hantera det sjuka barnets beteendeförändringar (Prchal & Landolt, 2012). 

Bekymmer och oro verkade vara en ständig följeslagare i det dagliga livet och kunde 

uppenbara sig även i situationer av glädje (Nolbris et al. 2007). 

 

7.3.2 Sorg 

Ökad uppmärksamhet åt det sjuka barnet bidrog till sorg, smärta, rädsla och svartsjuka. 

 Syskonen fick se hur sjukdomen påverkade det sjuka barnet och var medvetna om 

sjukdomens konsekvenser så som påverkan i utseendet, beteende förändring, lidande (Nolbris 

et al. 2007; Prchal & Landolt, 2012; Woodgate, 2006). Syskonen var mycket medvetna om 

sina föräldrars lidande och att varje ny cancer relaterad händelse spädde på deras lidande 

(Woodgate 2006). Till viss del var sorg en outtalad känsla då syskonen ofta höll sorgen inom 

sig. Sorgen hade blivit en del av syskonets personlighet och fanns kvar även efter att det sjuka 

barnet hade behandlats framgångsrikt mot cancern. Upplevelsen av sorg var direkt relaterad 

till de förändringar som skedde i familjen och den vardag som infann sig på grund av 

cancersjukdomen. Den mest dominanta känslan hos syskonen var en övergripande sorg över 

situationen (ibid). Syskonen ville att det sjuka barnet skulle få ett bättre liv men inte att de 

skulle dö (Nolbris et al. 2007). 

 

7.3.3 Ensamhet  

Syskons syn på sjukdomen utifrån det sjuka barnet och föräldrarnas syn skapade ett 

förlorande av jaget i familjen och en ökad ensamhet (Woodgate, 2006). Familjelivet präglades 

av tungt belastade föräldrar (Prchal & Landolt, 2012) och syskonen upplevde fysiska 

separationer ifrån föräldrarna orsakade av sjukhusvistelser med det sjuka barnet (Woodgate, 

2006). De flesta syskon kände sig ensamma och ogillade deras tomma hem (Hamama et al. 

2000; Prchal & Landolt, 2012). Syskonen upplevde varierande grader av fysiska och 

psykologiska störningar och isolering från sina familjemedlemmar (Woodgate, 2006). 

Sjukhusinläggningar var särskilt påfrestande på syskonrelationen och de upplevde en 

ensamhet kopplat till förlust av sällskap ifrån det sjuka barnet (Prchal & Landolt, 2012; 

Sloper, 2000; Woodgate, 2006). Systrar som var yngre än det sjuka barnet hade en signifikant 

högre nivå av ensamhet jämfört med äldre systrar, yngre och äldre bröder vilket indikerade att 
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den äldre gruppen av friska syskon och även yngre bröder rapporterade mindre känslor av 

ensamhet (Hamama et al. 2000). 

 

7.3.4 Skuld/ångest 

Vissa syskon var ovilliga att uttrycka negativa känslor inför andra eftersom de var medvetna 

om att deras egen situation var bättre än det sjuka barnets (Sloper, 2000). Vissa syskon kände 

ilska mot sin bror eller syster samtidigt som de förstod att situationen inte var deras fel 

(Nolbris et al. 2007). Syskon kände sig hjälplösa och ledsna för det sjuka barnet, de hade 

känslor av avsky och ångest samt kände sig osäkra på hur de skulle reagera (Hamama et al. 

2000; Prchal, & Landolt, 2012). Oavsett ålder på syskonen så kände de att fel person i 

familjen drabbats av cancer och att de borde fått cancer i stället, vilket bidrog till en lägre 

självkänsla (Woodgate, 2006). De flesta syskonen uttryckte mycket skuld relaterat till att inte 

kunna göra mer för det sjuka barnet (ibid). Syskon äldre än 12 år med stark självkontroll hade 

lägre nivåer av ångest jämfört med syskon som bar ett större ansvar inom familjen. Flickor 

upplevde mer ångest än pojkar (Hamama, Ronen & Rahav, 2008). I Hamama et al. (2000) 

studie framkom det att ångest inte var relaterat till syskonens ålder utan till sjukdomens 

varaktighet. En högre känsla av ångest relaterades till en ökad känsla av ensamhet (ibid). I 

Hamama et al. (2008) studie framkom det att ju mer ångest desto mer psykosomatiska 

symtom uppkom och desto sämre självkontroll samt själveffekt hade syskonen. En månad 

efter diagnos var tonårsflickor mer introverta och hade mer ångest än normal populationen 

(Houtzager, Grootenhuis, Hoekstra-Weebers, Caron & Last, 2003). Sex månader efter 

diagnosen kvarstod dessa problem men var inte längre signifikant vanligare än hos normal 

populationen. Ångest hos låg- och mellanstadieflickor minskade signifikant från 1 månad 

efter diagnos till 6 månader efter och hos pojkarna var ångesten 6 månader efter diagnos lägre 

än i den normala populationen (ibid). 

 

7.3.5 Svartsjuka och avund 

Alla syskon upplevde inte förlust av uppmärksamhet som något negativt. Vissa påpekade att 

det vore orealistiskt att få lika mycket uppmärksamhet som det sjuka barnet (Sloper 2000). 

Trots att många syskon uttryckte att de fått stå i bakgrunden av det sjuka barnet och känt 

avund på grund av den uppmärksamhet som det sjuka barnet fick, uttryckte ingen av syskonen 

någon längre bitterhet mot det sjuka barnet eller föräldrarna. Istället uppmärksammade de 

vikten av att föräldrarna behövde ta hand om det sjuka barnet (Sloper 2000; Woodgate, 2006). 

Flera syskon talade om att vara svartsjuka och arga på den uppmärksamhet och de gåvor som 
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det sjuka barnet fick (Prchal & Landolt, 2012; Sloper, 2000). Många av syskonen förstod 

varför uppmärksamheten var ojämnt fördelad (ibid). Samtidigt som de ville att deras syskons 

behov skulle tillgodoses så var det ibland svårt för dem att vara generösa när de bevittnade sitt 

syskon få all uppmärksamhet från deras föräldrar och släktingar, vilket resulterade i en 

ängslan att alltid prioriteras efter det sjuka barnet (Nolbris et al. 2007; Sloper, 2000). 

 

7.3.6 Livskvalitet 

En månad efter diagnos rapporterade syskon mellan 7-18 år en signifikant nedsatt livskvalitet 

(Houtzager, Grootenhuis, Hoekstra-Weebers & Last, 2005). Syskon mellan 7-11år hade efter 

6 månader en något lägre fysisk livskvalitet medan syskon mellan 12-18 hade en betydligt 

lägre livskvalitet jämfört med den normala populationen (Houtzager et al. 2003). Syskon med 

en psykosomatisk problematik före diagnosen fick mer problem efter diagnosen och 

psykosomatiska symtom korrelerade negativt med självkontroll och själveffektivitet 

(Hamama et al. 2008; Houtzager et al. 2005). Syskon 7- 11 år gamla rapporterade lägre 

livskvalitet inom motorik, kognitiva färdigheter, positiva och negativa känslor (Houtzager et 

al. 2005). Systrar som upplevt flera större händelser i livet innan syskonet insjuknade verkade 

i riskzonen för nedsatt funktion i familjen, sociala relationer och övergripande funktion 

(Houtzager et al. 2003). Sex månader efter diagnosen visade det sig att ju äldre pojkarna var 

desto mer försämrades deras emotionella, sociala och totala livskvalitet och ju äldre flickorna, 

desto mer nedsatt var deras fysiska livskvalitet (ibid). Ju äldre syskonen var desto mer 

negativa känslor rapporterades. Systrar rapporterade mer problem på det sociala området i 

livskvaliteten än bröder (Houtzager et al. 2005). Vissa syskon upplevde att sjukdomen 

medförde en del vinster, som starkare familjerelationer (Houtzager et al. 2005; Sloper, 2000). 

I vissa familjer togs beslut att försöka ta vara på livet och dess möjligheter vilket bidrog till en 

ökning av aktiviteter (Sloper, 2000). Det sades uppkomma från en ökad kommunikation inom 

familjen och behovet att förenas för att klara hotet mot familjens välbefinnande (ibid). 

Syskonen kom bättre överens och konflikter vad sällsynta under denna tid (Prchal & Landolt, 

2012; Woodgate, 2006). För vissa var det övergående, för andra fanns en längre effekt där 

närhet framkallades av krisen (Sloper, 2000). 

 

7.4 Information 

7.4.1 Behov av information 

Information om sjukdomen, behandlingen och vad det sjuka barnet gick igenom var viktigt 

för att hjälpa syskon att förstå sjukdomen, för att kunna förklara för andra samt känna sig 
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behörig att besvara andras frågor (Houtzager et al. 2003; Sloper, 2000). Stöd och information 

bidrog till att identifiera och avlägsna eventuella rädslor eller feltolkningar om sjukdomen 

(Murray, 2000). Information hjälpte syskon att förstå varför deras liv hade påverkats. De 

kände sig delaktiga och som en del av familjen (Sloper, 2000). Mer information önskades de 

första dagarna efter diagnosen, dock ansåg de flesta syskon att de fått tillräckligt med 

information kring sjukdomen. Information till äldre barn och tonåringar saknades då 

informationen riktades till små barn eller vuxna. Syskonen hade föräldrarna som primärkälla 

för information. Syskonen upplevde att bristande information kring sjukdomen bidrog 

sökande av en orsak till sjukdomen. När en orsak till sjukdomen inte hittades skyllde vissa på 

sig själva eller på familjen (ibid). 

 

7.4.2 Att behöva informera andra 

Frågor från vänner och lärare i skolan om det sjuka barnets tillstånd och sjukdomen var 

störande för syskonen och fick dem att känna sig obekväma i situationen. Särskilt när de fick 

frågor om samma saker om och om igen och när alltid fick svara på hur det sjuka barnet 

mådde men aldrig frågades om det egna måendet (Prchal & Landolt, 2012). Att vara 

informanten gick bra när de själva ville dela med sig av information men inte när de var 

tvungna att rapportera. Syskon rapporterade om strategier för att undvika denna konflikt, som 

att hänvisa frågor till en vän i skolan som då blev den som informerade om det sjuka barnets 

tillstånd eller en webbsida som gav information om det sjuka syskonets tillstånd (ibid). 

 

7.5 Delaktighet 

7.5.1 Att vara delaktig 

Några syskon rapporterade att de aktivt varit involverade i vården av det sjuka barnet. De tog 

med mat till sjukhuset, läste högt för det sjuka barnet och bistod med dagliga rutiner. Att vara 

närvarande, få hjälpa till och vara en del av processen var viktigt för de flesta av syskonen. De 

nämnde dock att det ibland var svårt för dem att ta reda på när och hur de kunde hjälpa till 

(Prchal & Landolt, 2012). Viktigast för syskonen var att få vara en del av vårdupplevelsen för 

det sjuka barnet då det upplevdes positivt att få medverka i vården och att veta att de kunde 

hjälpa till. Detta utmärkte sig särskilt då barnet var innerliggande på sjukhus och syskonen 

ville vara på plats för att kunna delta. De uppskattade att vara delaktiga och få kontakt med 

andra patienter och vårdpersonal (Prchal & Landolt, 2012; Woodgate, 2006). Att vara på 

sjukhuset gav syskonen en bild av det sjuka barnets tillstånd och syskonens inställningar 

påverkades positivt, samt bidrog till bättre hantering av situationen (ibid). Att finnas där 
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refereras till syskons önskan att upprätthålla en känsla av närvaro inom familjen genom att 

vara med sina föräldrar och vara där för det sjuka barnet. Att vara närvarande var viktigt för 

känslan av gemenskap och tillhörlighet jämfört med känslan av ensamhet eller övergivenhet i 

världen. Det hjälpte syskonen att känna sig delaktiga i cancerupplevelsen men främst att de 

kände sig närmare sin familj (Woodgate, 2006). 

 

7.5.2 Relationen mellan syskonen 

Syskonen talade om hur de brukade slåss och bråka innan och efter cancerdiagnosen. Att slåss 

var något de upplevde som hälsa men också ett sätt att ha kul tillsammans (Nolbris et al. 

2007). Förhållandet mellan syskon var upplyst som en mycket nära vänskap med en speciell 

närhet som de inte hade med andra, såsom vänner eller andra familjemedlemmar. Utan det 

sjuka barnet kände de sig tomma och ensamma (ibid). Äldre syskon hade mer empati vilket 

bidrog till större förståelse för sjukdomen och mindre rivalitet (Labay & Walco, 2004). De 

flesta relationerna var normala eller förbättrade 18 månader efter diagnosen. Dock upplevde 

en femtedel att syskonrelationen hade försämrats, där det sjuka barnets attityd hade påverkats 

(Sloper, 2000). 

 

8 Metod diskussion 

Författarna valde att göra en systematisk litteraturstudie på grund av brist i erfarenhet kring 

uppsatsskrivande på kandidat nivå tillsammans med begränsad tid. Författarna anser därför att 

metoden är den mest passande utifrån deras kunskaper. Studien är inspirerad av Forsberg och 

Wengström (2013) men även annan metodlitteratur av Friberg (2012) och Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2008) har använts för att få tydligare beskrivningar och bredare 

förståelse. Det upplevdes problematiskt att endast använda en metodreferens, dock anser inte 

författarna det som en svaghet att fler referenser har bidragit till metoden. 

 

Det har valts att ej definiera begreppet syskon då ingen definition av syskon identifierades 

med den definition som författarna har. Författarna till litteraturstudien tänker att syskon inte 

bara handlar om blodsband, utan istället om barn i familjer som växer upp tillsammans. I de 

artiklar som inkluderats i litteraturstudien har ingen definition av syskon hittats. Att ingen 

begreppsdefinition beskrivs av syskon anser inte författarna ha någon påverkan på 

litteraturstudien. 
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8.1 Litteratursökning 

För att sökningen skulle bli effektiv och resultera i relevanta artiklar togs initialt hjälp utav en 

bibliotekarie med stor kunskap inom området (Forsberg & Wengström, 2013). Sökningen 

resulterade i många artiklar och därav beslutades det att ej gå vidare med fler databaser. Valet 

att inte använda sig av fler databaser inser författarna kan ha påverkat resultatet negativt då 

artiklar med relevans för syftet kan ha missats. Vid sökningen påträffades ett flertal artiklar i 

de båda databaserna vilket indikerar på att sökningen var väl utförd och att sökorden var väl 

anpassade. En manuell sökning genomfördes för att eventuellt kunna utöka antalet 

inkluderade artiklar. Den manuella sökningen bidrog inte till att fler artiklar tillfördes då det ej 

hittades relevanta artiklar utifrån syftet enligt de inklusions- och exklusionskriterier som 

bestämts.    

 

8.2 Inklusionskriterier 

Författarna till litteraturstudien inkluderade både kvantitativa som kvalitativa artiklar för att 

finna evidensbaserad omvårdnadsforsking passande gentemot syftet (Forsberg & Wengström 

2013). Sökorden sibling och sibling relations valdes att sökas som major topic då syftet och 

perspektivet i denna studie utgår från syskons upplevelser. Sökordet neoplasms valdes att ha 

en ålderbegränsning istället för att använda ordet childhood neoplasms. Hade childhood 

neoplasms använts misstänker författarna till litteraturstudien att vissa studier fallit bort från 

resultatet då det finns flera begrepp för barn 0-18 år, så som infants, children och adolescence. 

 

8.3 Exklusionskriterier 

Exkluderandet av artiklar på andra språk än svenska och engelska anser författarna till 

litteraturstudien höjer kvaliteten på resultatet då det resulterar i en markant minskad risk för 

feltolkning av språket och därav ett mer tillförlitligt resultat. Då syftet utgår ifrån syskons 

perspektiv valdes artiklar med andra än syskons perspektiv att exkluderas vilket författarna till 

litteraturstudien ser som en styrka i tillvägagångssättet av metoden.   

 

8.4 Urval 

På grund av tidsbegränsning kunde inte alla funna artiklar läsas utan ett urval skedde utifrån 

abstrakten vilket kan ha bidragit till att relevanta artiklar föll bort. Tillvägagångsättet under 

hela urvalsprocessen som tidigare beskriven ansågs av författarna vara det sätt som bidrog till 

forskartriangulering samt störst konsensus mellan författarna (Forsberg & Wengström, 2013). 

Där olika åsikter uppkom diskuterades dessa sinsemellan författarna för att sträva efter en 
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genomgående konsensus i litteraturstudien. Efter att artiklar valts ut och lästs av författarna 

beslutades via diskussion vilka som skulle gå vidare till kvalitetsgranskning. 

Tillvägagångssättet för urval som författarna till litteraturstudien använt sig av anser 

författarna som en trovärdig metod men är medvetna om att andra alternativ även kan ha varit 

lämpliga. 

 

8.5 Kvalitetsgranskning 

För att kvalitetsgranska artiklarna användes modifierade mallar där frågorna ändrades till ja- 

och nej-frågor vilket gjorde bedömningen mer strukturerad. Dock kan det inneburit en svaghet 

att alla frågor poängsattes lika. Poängen omvandlades sedan till procent och gränser sattes för 

vad som ansågs vara hög, medel eller låg kvalitet. Då gränserna skulle sättas fanns konsensus 

mellan författarna och beslutet var gemensamt. Det beslutades att endast inkludera artiklar 

med hög eller medel kvalitet för att på så vis höja litteraturstudiens kvalitet. Det kan ses som 

en styrka att författarna till litteratur studien granskade artiklarna var för sig och där med 

tillämpade forskartriangulering (Forsberg & Wengström, 2013). Då ingen av författarna besatt 

tidigare erfarenheter av kvalitetsgranskning kan den bristande kunskapen ha lett till att 

artiklarnas kvalité har felbedömts.  

 

8.6 Forskningsetiska överväganden 

De etiska överväganden som presenteras i metoddelen har fortlöpt under hela arbetet med 

litteraturstudien. Alla inkluderade artiklars reslutat redovisas, både där samtydighet finns men 

även där det förekom motsägelser. Resultaten diskuteras i resultatdiskussionen och bekräftas 

utav andra referenser vilket bidrar till en högre trovärdighet. 

 

8.7 Dataanalys 

Vid analysens genomförande användes forskartriangulering vilket höjer trovärdigheten 

(Forsberg & Wengström, 2013). Författarna kom gemensamt fram till resultatet och 

konsensus förekom. Då artiklarna var på engelska och resultaten översattes till svenska kan 

det ha bidragit till feltolkningar av språket, vilket i sin tur skulle kunna bidra till fel i 

resultatet. Flera artiklar hade samma författare vilket kan ha bidragit till ett ojämnt resultat, 

dock ansågs alla inkluderade studier svara an mot litteraturstudiens syfte och inkluderades 

därför. Litteraturstudien har en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet gällande sökning, 

urvalsprocess, analys samt resultatredovisning, vilket höjer trovärdigheten och bidrar till 

överförbarhet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Författarna är medvetna om att andra 
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skulle kunna tolka resultaten i artiklarna annorlunda och då få fram ett resultat som skiljer sig 

emot den aktuella litteraturstudien. Att kvalitativa och kvantitativa artiklar analyserades på 

samma sätt skulle eventuellt kunna ses som en nackdel då resultatet i dessa ansatser 

presenteras på olika sätt. Dock ser författarna inte att det har påverkat resultaten negativt att 

analysförfarandet gick till på samma sätt oberoende av artiklarnas ansats då de kvantitativa 

artiklarnas resultat presenterades i text och inte enbart tabeller. Däremot var de kvalitativa 

artiklarnas resultat mer omfattande vilket har bidragit till att de har tagit större plats i 

resultatet i litteraturstudien. Författarna till litteraturstudien upplever inte det som något 

negativt att de kvalitativa artiklarna har tagit en större plats i resultatet men det är något man 

bör uppmärksamma och eventuellt överväga andra tillvägagångssätt gällande presentationen 

av kvalitativa och kvantitativa studier. Resultatet i litteraturstudien innefattar en stor mängd 

data vilket skulle kunna göra det svårt att överskåda. Dock anser författarna att det inte är 

negativt med ett stort resultat då det påvisar att alla aktuella fynd har inkluderats, vilket kan 

bidra till en högre trovärdighet. 

 

9 Resultat diskussion  

Syftet med studien var att belysa hur syskon till cancerdrabbade barn upplever sin hälsa. I 

resultat diskussionen lyfts och diskuterats betydande fynd som framkom i resultatet.   

 

9.1 Stödets betydelse 

Resultatet visar att syskon till cancersjuka barn i största möjliga mån önskar behålla vardagen 

så normal som möjligt. Syskonen önskar att föräldrarna kunde spendera mer tid med dem och 

ge dem mer uppmärksamhet. Detta stöds av Tarr och Picklers (1999) studie kring familjers 

upplevelser när ett barn insjuknat i akut lymfatisk leukemi. Familjerna strävade mot att 

behålla ett normalt liv trots att livet inte längre är och kommer aldrig återgå till hur det 

brukade vara. Detta tolkar författarna till litteraturstudien som något som kan vara 

problematisk att uppnå då resultatet visar att de flesta syskon vårdas av andra än föräldrarna 

när det sjuka barnet är inneliggande vilket i sin tur leder till ohälsa. Syskon upplever 

föräldrarna som otillgängliga vilket i sin tur leder till en brist på uppmärksamhet från 

föräldrarna och resulterar i utsatta och ensamma syskon. Björk, Wiebe och Hallström (2005) 

menar att syskonen istället blir beroende av de som vårdar dem istället för föräldrarna. Ett 

tillvägagångssätt för att lättare stödja syskonen och familjerna i bibehållandet av normaliteten 

i vardagen är det alternativ som Hansson, Kjærgaard, Schmiegelow och Hallström (2012) 

grundar sin studie på. Författarna redovisar fördelar med hemsjukvård för barn med cancer. 
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Studiens resultat visar att syskon till cancersjuka barn har en stor fördel när vården sker i 

hemmet. Syskonen blev inte lämnade ensamma, de var mindre oroliga, sa sig vara mer 

avslappnade då de kunde umgås med familjen och ha middagar tillsammans, få stöd av 

föräldrarna samt kunna ge stöd till det sjuka barnet (ibid). Detta kan stödja Dahlberg och 

Segestens (2010) teori om att vårdandet bör fokusera på livslusten hos den individ som plågas 

av sjukdom eller lidande, för att på så sätt kunna bevara, stödja, stärka och återställa hälsa och 

därmed bilda en grund för välbefinnandet.  

 

Resultatet visar även att syskon upplever föräldrarna som lidande och i behov av stöd. För att 

stödja föräldrar tog syskonen på sig mer ansvar i hemmet samt en skyddsroll för att minska 

risken att utsätta familjen för mer smärta, sorg och lidande. Eriksson (1995) talar om ansandet 

som en del av vårdandet. Författarna till litteraturstudien tolkar detta som syskonens sätt att 

genom just vårdandet av övriga familjemedlemmar tillämpa ansandet och på så sätt finna en 

mening och en roll i situationen vilket kan främja hälsa. 

 

9.2 Sjukdomens påverkan i vardagen 

I resultatet framkom det att många syskon upplevde begränsningar i vardagen relaterat till täta 

sjukhusbesök och att ha andra än föräldrarna som ser efter en. Björk, Wiebe & Hallström 

(2005) styrker detta då de skriver att syskonen ofta blev omhändertagna av andra än 

föräldrarna. De skriver även att syskonen behövde ta sig till sjukhuset för att få träffa sina 

föräldrar och syskon. Sidhu, Passmore och Baker (2005) studie om föräldrars syn på syskon 

till barn med cancers behov, talar också om begränsningar då de beskriver att löften ofta fick 

brytas, planer ändras och att familjen förlorade förmågan att kunna planerna och ha kontroll 

över dagliga aktiviteter. Resultatet visade även att syskon tvingades allt för ofta bo och vårdas 

av andra än föräldrarna. Dahlberg och Segesten (2010) talar om att hälsa handlar om att 

uppleva stabilitet både i vardagen men även kopplat till sina medmänniskor. Att syskonen ofta 

får löften brutna eller en vardag som ständigt begränsas och förändras anser författarna till 

litteraturstudien skulle kunna leda till att syskonens upplevelse av hälsa försämras, vilket även 

kan kopplas samman till Dahlberg och Segesten (2010) som skriver att människan enklare 

upplever välbefinnande om tillvaron innefattar rytm och balans.   

 

En viktig aspekt som visade sig i resultatet var att vissa syskon även identifierade positiva 

aspekter med sjukdomen då den hade bidragit till starkare familjerelationer. Syskonen kom nu 

bättre överrens och familjen kommunicerade bättre. Författarna kopplar samman det med 
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Dahlberg och Segesten (2010) som skriver att man trots sjukdom kan finna det möjligt att 

fullfölja projekt i vardagen och att man via ett sådant synsätt kan förstå att ohälsa även kan 

innebära hälsa. En meningsfull tillvaro kan skapas trots svårigheter och på så sätt kan hälsa 

förekomma i form av välbefinnande (ibid). 

 

9.3 Känslor hos syskonen 

Det framkom i resultatet att syskonen upplevde en stor oro kring det sjuka barnets tillstånd. 

Syskonen kände även en oro och rädsla kring risken att själva bli sjuka. Det framkom i Falk 

(2005) och Nolbris och Hellström (2005) att syskonen kände en oro för att själva drabbas av 

cancer men även en oro över att så mycket av föräldrarnas tid ägnades åt det sjuka barnet 

vilket även bekräftas av Sidhu, Passmore och Baker (2005), där föräldrarna påpekar brist av 

tid för resterande barn i familjen. McGrath, Paton och Huff (2005) studie om familjens 

upplevelser vid behandling av ett barn med akut myeloisk leukemi, stöttar teorin att den 

bristande uppmärksamheten bidrog till ångest och oro hos syskonen. 

  

Att syskon kände sorg, rädsla och även svartsjuka var något som uppenbarade sig i resultatet. 

Sorgen tog upp en stor del av syskonens liv och var även något som många höll inom sig. Att 

syskonen kände rädsla och sorg på grund av sjukdomen bekräftas av Björk, Wiebe och 

Hallström (2005) som förklarar sjukdomen som skrämmande och bisarr. Dovelius (2000) 

skriver att det förekommer att syskon håller sina tankar och känslor inom sig. Författarna till 

litteraturstudien anser att finns det ingen där som kan lyssna på eller bekräfta syskonens 

känslor så bidrar det till en sämre hälsa och lidande. Detta kan kopplas samman med Eriksson 

(2001) teori om att det egna lidandet kan bli oerhört stort och om det inte finns någon där som 

förstår ens lidande så kan de leda till en känsla av otillräcklighet vilket föder hat. 

 

Resultatet visar att syskonen hade ångest och kände sig hjälplösa relaterat till att de inte kunde 

göra något för sitt syskon. Många syskon ansåg att de borde fått cancer i stället. Det framkom 

även att de syskon som upplevde mycket ångest även kände sig ensamma samt att ångesten 

bidrog till psykosomatiska symtom. Falk (2005) tar upp att symtom som huvudvärk, 

sängvätning och magsmärtor identifierades hos syskonen (Falk 2005). Ensamhet var för 

många en ovälkommen känsla. Att syskon känner sig ensamma och ibland även övergivna 

stöds även av Bracken (1991) som menar att ensamheten grundas i föräldrarnas frånvaro och 

när de väl är närvarande är de utmattade. Sidhu, Passmore & Baker (2005) bekräftar att 

syskonen kände ångest och att den orsakades av sjukdomens oförutsägbarhet, prognos, 
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behandling samt effekter. Dahlberg och Segesten (2010) talar om en ensamhet som uppstår 

när viktiga människor i personens livsvärld inte är närvarande. Människor är menade att vara 

tillsammans och isolering eller utanförskap kan jämföras med ett outhärdligt fängelse 

(Eriksson, 1995). Att syskonen upplever en ensamhet som är ofrivillig menar Dahlberg och 

Segesten (2010) kan leda till känslor av att vara utesluten, bortglömd eller att sakna 

delaktighet i världen. För att undvika ohälsa anser författarna till litteraturstudien anser att det 

är av stor vikt att som vårdpersonal uppmärksamma och bekräfta syskonen samt att hjälpa 

föräldrarna att göra detsamma, för att på så vis undvika att syskon drabbas av en påtvingad 

ensamhet och känslor av att vara utesluten. Ångest kan vara såväl kvävande och förlamande. 

Det är vårdpersonalens ansvar att hjälpa syskonen att hantera ångesten. Författarna till 

litteratur studien anser att om vårdpersonalen möter syskonens behov och hjälper dem med sin 

ångest så skulle det bidra till mindre upplevelse av sämre hälsa och därmed få ett ökat 

välbefinnande. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att en känsla av gemenskap är viktigt i 

utvecklandet av en identitet. Författarna till litteraturstudien anser att det styrker hur viktigt 

det är att syskonen ej lämnas utanför utan istället görs delaktiga för att främja syskonens 

hälsa. 

 

9.4 Behovet av delaktighet och information 

Resultatet redovisar syskons upplevelser av att få vara delaktig i vården av det sjuka barnet. 

Att vara delaktig upplevdes som givande och bidrog till samhörighet och ökade känslan av att 

vara nära familjen. Detta stöds av Bracken (1991) och Edwinson Månsson och Enskär (2010) 

som menar på att syskon ska få vara delaktiga i vården och få följa med till sjukhuset för att få 

en bild av hur föräldrarna och det sjuka barnets dagar spenderas som ett sätt att minska risken 

för känslor som ensamhet och övergivenhet. Även O’Shea, Shea, Robert och Cavanaugh 

(2012) studie om sjuksköterskors upplevelser kring behov hos syskon till barn med cancer 

visar att flera syskon gärna vill vara delaktiga i vården. Däremot ska inte syskonrollen övergå 

till en föräldraroll. Författarna till litteraturstudien menar att syskon ska göras delaktiga i 

vårdandet i en nivå anpassad för dem. Vikten av delaktighet för syskonen i vårdandet av det 

sjuka barnet anser författarna till litteraturstudien är mycket stor då det hjälper syskonen att få 

förståelse för vad sjukhusvistelserna innebär samtidigt som tiden med familjen ökar. Dahlberg 

och Segesten (2010) tar upp hur lite uppmärksamhet som ges till barn som är anhöriga till en 

kritisk sjuk närastående. Vidare betonas att trots svårigheter med att besöka den sjuka i 

sjukhusmiljön så kan det även leda till en positiv känsla, grundat i att få vara där med den 
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sjuka. Författarna till litteraturstudie anser att om syskon får vara delaktiga och ta del av 

sjukhusmiljön så bidrar det till en förbättrad upplevd hälsa. 

 

I resultatet framkommer det att information var viktigt för att hjälpa syskon förstå sjukdomen 

samt minska rädslor och oklarheter. Detta stöds av Edwinson Månsson och Enskär (2010) 

som också påpekar att även om syskonen är små är det viktigt med information. Även Björk, 

Wiebe och Hallström (2005) stödjer resultatet och poängterar att när syskonen fick 

information ökade känslan av kontroll över situationen samt gjorde dem delaktiga i vården. 

Eriksson (1989) menar att människans individuella uppfattning av begreppet hälsa utgör 

grunden för vilken väg hon tar i strävan mot att nå hälsa. Författarna till litteraturstudien anser 

att hur syskon upplever hälsa påverkas av den väg som tas samtidigt som den är beroende på 

vilken väg som är möjlig. Eriksson (1989) förklarar begreppet hälsa som relativt i förhållande 

till de omständigheter som innerverar människan och den är individuell. Dahlberg och 

Segesten (2010) förklarar att hälsan speglar individens livsvärld i den aktuella och totala 

situationen. För att stödja syskonen i situationen att finna vägen mot hälsa anser författarna till 

litteraturstudien att hinder som brist i information, utsatthet och ensamhet kan minska genom 

delaktighet. 

 

10 Slutsatser 

Författarna till föreliggande studie kan konstatera att syskon till cancerdrabbade barn upplever 

många saker som påverkar deras hälsa negativt men att det även förekommer positiva 

aspekter på hälsan. Syskon upplever brist på stöd, information och delaktighet. Samtidigt som 

de känner ett behov av att vara delaktiga upplever de att de behöver agera som stöd till både 

föräldrarna och det sjuka barnet. Känslor av sorg, oro, ensamhet och avund förekommer och 

är ofta obekräftade och upplevs även som otillåtna. Positiva aspekter som stärkta familjeband 

anser författarna till litteraturstudien som viktiga vilka kan ses som mål att sträva efter inom 

vården för att bidra till hälsa i en ohälsosituation. Genom att sjuksköterskan uppmuntrar 

syskonen att ta på sig expertrollen gällande deras upplevelser av hälsa och ohälsa så kan deras 

föreställningar tydliggöras vilket kan bidra i strävandet mot hälsa i den aktuella situationen 

(Wright, Watson & Bell, 2002). Författarna till litteraturstudien anser att om föreställningar 

tydliggörs bidrar det till en ökad förståelse hos sjuksköterskan, vilket kan vara till stor hjälp 

då hon ska möta de friska syskonens behov. I en familj är varje individ expert på sina egna 

upplevelser av ohälsa, sjuksköterskan kan med sin kunskap hjälpa familjen att hantera ohälsa 

(Wright, Watson & Bell, 2002). Författarna till föreliggande studie anser att sjuksköterskan 
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behöver utbildning och direktiv baserat på aktuell forskning för att på bästa sätt kunna bemöta 

hela familjen och framför allt det friska syskonet. Falk (2005) bekräftar detta då hon skriver 

att utbildningar inom vården bör ägna mer uppmärksamhet åt hur vårdpersonal bör bemöta 

syskon till cancerdrabbade barn. Wright, Watson och Bell (2002) påtalar att det är vanligt att 

vårdpersonal förbiser att familjen kan användas som en resurs för dem som lever med ohälsa. 

Det anser författarna till litteraturstudien skulle kunna undvikas om riktlinjer fanns för hur 

vårdpersonal ska involvera hela familjen i vården och på så sätt arbeta familjefokuserat. I 

enlighet med litteraturstudiens resultat anser författarna att även det friska syskonen behöver 

få ta plats när ett barn drabbas av cancer. Resultatet anser författarna har ett kliniskt värde då 

det uppmärksammar hur syskon till cancerdrabbade barn upplever sin hälsa, vilket kan ses 

som en vägledning för hur vårdpersonal bör bemöta dessa syskon. 

 

10.1 Förslag på fortsatta studier 

Då resultatet visar att syskon önskar större delaktighet i vården för det sjuka barnet bör 

fortsatta studier med fördel undersöka hur syskon som får vara mer delaktiga i vården 

upplever sin hälsa. Resultatet visar att syskons hälsa påverkas negativt pågrund av den 

ensamhet och det utanförskap som uppkommer pågrund av sjukhusvistelser och frånvarande 

föräldrar. Därför kan fler studier där hemsjukvård används som behandlingsalternativ vara 

intressanta för att undersöka och jämföra skillnader på hur syskons hälsa påverkas när 

behandlingen sker i hemmet. Studier på lokalnivå samt nationell nivå tror författarna skulle 

vara värdefullt för utvecklandet av familjefokuserad omvårdnad inom sjukvården i Sverige 

men även globala studier och perspektiv är av värde att undersöka för att skapa en mer 

jämställd vård för cancersjuka barn och dess familjer ur ett globalt perspektiv.  
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*Totalt 14 poäng = 100 %. Anpassad för Grounded Theory 

 

 1 Poäng 0 Poäng 

Finns det en tydlig avgränsning? 

 

JA 

 

NEJ 

Är kontexten presenterad? JA 

 

NEJ 

Finns det ett etiskt resonemang? JA 

 

NEJ 

Är urvalet relevant? JA 

 

NEJ 

Är urvalet strategiskt? JA 

 

NEJ 

Är urvalsförförandet tydligt beskrivet?  JA 

 

NEJ 

Är datainsamlingen tydligt beskrivet? JA 

 

NEJ 

Är analysen tydligt beskriven? JA 

 

NEJ 

 

Är resultatet logiskt och begripligt? JA 

 

NEJ 

Redovisas resultatet i förhållande till en 

teoretisk referensram? 

JA 

 

NEJ 

Redovisas resultatet klart och tydligt? JA 

 

NEJ 

Råder analysmättnad?* JA 

 

NEJ 

Råder datamättnad?* JA 

 

NEJ 

Genereras teori?* JA 

 

NEJ 


