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Abstract 
Background: Every year, in Sweden, 250 children and adolescents below 15 years of age are 

diagnosed with cancer. Over 75% of those diagnosed are cured. Cancer affects not only the 

child but the whole family. Siblings of the affected child can easily suffer from a lack of 

attention. 

Aim: This study aimed to illuminate siblings’ experiences of living in a family with a child 

affected by cancer. 

Method: A literature-based study based on nine qualitative studies. 

Results: The result showed that it was important for siblings to have someone close and not 

be alone, they needed to feel a community. Not to know and not to understand what has 

happened made them to feel grief, fear, stress and jealousy. Many siblings felt an insecurity 

because of a feeling of being forgotten, neglected and a feeling of loneliness due to the 

changes in everyday life. 

Conclusion: Parents to a child with cancer have often prioritized the sick child and the needs 

of the siblings, are left aside. Because the siblings often get sidelined they feel an insecurity 

when their everyday living get different. If the siblings get a positive experience from this 

period of illness, this may lead to a positive experience in life which make it easier to process 

what was happened. 
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Inledning        
Cancer hos barn är den vanligaste dödsorsaken hos barn upp till 15 år. Varje år upptäcks 250 

fall av cancer hos barn och ungdomar under 15 år i Sverige, men av dessa är det över 75 % 

som botas enligt Cancerfonden (2013). Cancer drabbar inte bara barnet utan hela familjen där 

syskonet lätt kan bli åsidosatt. Då det cancerdrabbade barnet ofta behöver sjukhusvård och 

mycket kretsar kring det sjuka barnet visar forskning att syskonen kan hamna i skymundan, 

vilket sjuksköterskor behöver ha i åtanke. För att syskonet inte ska känna sig utanför och 

bortglömd är det viktigt att sjuksköterskan är lyhörd och bryr sig om syskonet. 

Allmänsjuksköterskan kan möta barn med cancer på exempelvis vårdcentraler och 

akutmottagningar. Oftast följer även något syskon med på barnets besök på vårdcentralen 

eller sjukhuset vilket gör att sjuksköterskan behöver ha kunskap om bemötande av syskonet 

och om hur syskonet kan uppleva sjukvården. För att sjuksköterskan ska kunna bemöta 

syskonet på ett bra sätt behövs kunskap om vilka upplevelser syskonet kan ha och hur det 

påverkar syskonet. Denna studie kommer därför fokuseras på upplevelser av att vara syskon 

till ett barn som drabbats av cancer. 

Bakgrund 

Familjefokuserad omvårdnad 
Epley, Summers och Turnbulls (2010) beskrivning används för att förklara begreppet 

familjefokuserad omvårdnad. Familjefokuserad omvårdnad innebär att hela familjen ska vara 

med i omvårdnaden, att familjen får vara delaktiga i olika val. Det handlar om att tillvarata 

familjens styrkor och kapacitet och att ha en nära och professionell relation med familjen samt 

att ha en individanpassad omvårdnad.  

När hela familjen är med i omvårdnaden ligger fokus på att familjens behov, livskvalitet och 

välbefinnande ska förbättras samt att ett individanpassat stöd till familjen ska ges. Att få vara 

delaktig i olika val är en stor del inom den familjefokuserade omvårdnaden då det är viktigt 

att låta familjen vara med och bestämma det de kan eller har möjlighet till att bestämma. Att 

ta tillvara familjens styrkor och kapacitet innebär ett engagemang och respekt för alla i 

familjen. Det är viktigt att stärka familjens egna förmågor och att ta tillvara på varje 

familjemedlems kunskap och erfarenheter. En professionell relation som sjuksköterska 

innebär respektfullhet, lyhördhet, ärlighet, ömsesidigt förtroende, lyssnande, ha en förståelse 

för familjen och att förmedla en optimistisk syn på framtiden. Detta görs genom att betona 

styrkor och framsteg. En individanpassad omvårdnad ser till behov och resurser hos varje 

enskild familj (Epley et al., 2010). 

En familjefokuserad omvårdnad kan bidra till en ökad livskvalitet och hälsa för samtliga i 

familjen. Nu för tiden innebär begreppet inte bara fokusering på familjen som en helhet, utan 

nu får familjen möjlighet att påverka vården genom att deras val tas tillvara och att relationen 

till den som vårdar respekteras (Epley et al., 2010). 

Lidande 
Begreppet lidande beskrivs utifrån Katie Eriksson (Eriksson, 1994). Begreppet lidande liknar 

verbet lida. När en person lider är det något ont som händer människan. Om inte någon 

bekräftar lidandet ifrågasätts trovärdigheten och personen görs till ett oskyldigt offer. Det är 

viktigt att inte kränka syskonets värdighet, inte fördöma och missbruka makten som 

sjuksköterska utan det är viktigt att visa respekt. Det är lätt att förbise små detaljer men som 

är viktiga för syskonet. Inom vården finns enligt Eriksson (1994) tre olika former av lidande 

vilka är sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande.  
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Sjukdomslidande är det lidande som upplevs i relation till sjukdom och behandling. 

Anhörigas lidande har inte betraktats i så stor utsträckning som det borde. En lidande anhörig 

kan inte på samma sätt lida med det sjuka barnet vilket kan ge känslor som skam, skuld, 

aggressioner och förtvivlan. Ofta behöver också anhöriga stöd och hjälp.  

Vårdlidande är lidandet kring själva vårdsituationen. Vårdlidandet kan sammanfattas som en 

kränkning av personens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning eller en utebliven 

vård. Varje människa som utsätts för ett vårdlidande upplever lidandet på sitt unika sätt.  

Livslidande är lidandet som upplevs i relation till det egna livet. Sjukdom, ohälsa och 

situationen som anhörig berör hela livssituationen. Det trygga livet rubbas och tas plötsligt 

mer eller mindre ifrån personen. När någon har ett livslidande berör det också hela 

människans livssituation (Eriksson, 1994). 

Sjuksköterskans perspektiv på syskons behov 

Det är nödvändigt att syskon till barn med cancer får stöd av sjuksköterskan (O´Shea, Shea, 

Robert & Cavanaugh, 2012). Enligt United Nations Children’s Fund [UNICEF] (2009) 

definieras barn som varje människa under 18 år. I denna studie används därför denna riktlinje 

gällande vad som räknas som barn.  

Syskonens behov är att få uppmärksamhet, vara delaktiga och ha normala rutiner. När det 

gäller sjuksköterskan är det viktigt att få syskonen inblandade, ge dem information och kunna 

ge stöd. Många sjuksköterskor uttrycker frustration över bristen på tid och resurser, för att ta 

hand om syskonen. Syskonen stängs ofta ute i inledningen av diagnos och behandling för att 

fokus hos sjuksköterskan är det sjuka barnet och föräldrarna. För att syskonen ska kunna lita 

på och kunna öppna sig för sjuksköterskan är det viktigt att sjuksköterskan etablerar en 

relation till syskonen (O´Shea et al., 2012).  

För att möjliggöra delaktighet i vård och behandling bör sjuksköterskan ha förmåga att 

kommunicera med närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt i dialog med den 

närstående samt ge stöd och vägledning. Sjuksköterskan bör informera och undervisa 

närstående med hänsyn till tidpunkt och innehåll samt försäkra sig om att den närstående 

förstår informationen (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan ska utföra sitt arbete i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En sakkunnig och omsorgsfull 

vård som uppfyller dessa krav ska ges samt att sjuksköterskan ska visa omtanke och respekt. 

Vården ska så långt som möjligt utföras i samråd med de berörda individerna (Patient-

säkerhetslagen, SFS 2010:659). I International Council of Nurses [ICN] etiska kod för 

sjuksköterskor ingår fyra grundläggande ansvarsområden vilka är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska stödja svaga grupper i 

samhället för att ta hänsyn till deras hälsa och sociala behov. Omvårdnad ska ges respektfullt 

till varje individ oavsett ålder, sjukdom eller kön och individers och familjers mänskliga 

rättigheter skall respekteras (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Syskons vilja att hjälpa till 

I en studie av O´Shea et al. (2012) anges att det viktigt för sjuksköterskor att hitta en roll åt 

syskonen så att de kan medverka i vården av det sjuka barnet. Viljan att hjälpa till varierar 

mellan syskonen och ses oftare bland syskon i skolåldern och ungdomar än hos mindre barn. 

Framförallt ses viljan att hjälpa till hos syskon som är äldre än det sjuka barnet. Att göra 

syskonen involverade är till mer hjälp för de äldre syskonen, framförallt hos tonåringar då de 

är mer delaktiga i vården av barnet, ställer mer frågor om vad som händer samt har en mer 

vuxen konversation (O´Shea et al., 2012). 
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Syskons önskan att veta och förstå 

Det finns skillnader i beteende hos syskon som inte har kunskap om händelserna och syskon 

som har kunskap (O´Shea et al., 2012). Ger inte sjuksköterskan information till syskonen blir 

det problematiskt och får konsekvenser då syskonen får många obesvarade frågor och har 

lättare att missuppfatta saker och ting. Frågor som ”Vad har jag gjort?” och ”Vad har mina 

föräldrar gjort?” uppkommer då lätt hos syskonen. Att ge lämplig information till syskonen 

görs utifrån signaler från både syskonen och föräldrarna. Åldersanpassad information ges 

utifrån mognad och tidigare kunskaper. Den verbala kommunikationen är inte i fokus hos 

syskon i skolåldern utan där är det mer gester och praktisk information. Då tar sjuksköterskan 

hjälp av exempelvis sprutor och medicinkoppar för att syskonen ska förstå bättre. Tonåringar 

är däremot med mer i den medicinska behandlingen för att veta vad sjuksköterskan gör och 

vad som händer med barnet. Sjuksköterskan behöver ha medvetenhet om att inte bara ge 

information till det sjuka barnet utan även till syskonen (O´Shea et al., 2012). För att 

syskonen ska slippa ha funderingar över situationen och för att få veta vad som händer med 

det sjuka barnet är det viktigt att sjuksköterskan gör syskonen delaktiga. Det är dock 

oundvikligt att det tidvis kommer att läggas mer uppmärksamhet kring det sjuka barnet 

(Barncancerfonden, n.d.). 

Att vara ett friskt syskon 
Rädsla kring situationen är vanligt hos det friska syskonet. Rädslan gör att syskonet vill gråta, 

men inte framför det sjuka barnet, utan vill då hellre visa sig stark. Även om det oftast är det 

friska syskonet som får hjälpa och stödja det sjuka barnet, kan det också vara tvärtom (Lehna, 

1998).  

Att vara syskon till ett barn med cancer innefattar många känslor samtidigt. Ångest är en 

känsla av rädsla, ilska och oro som det friska syskonet ofta upplever. Känslorna handlar om 

diagnosen och att det är just det syskonet som drabbats. Bandet mellan syskonen stärks och att 

vara nära varandra är en viktig del under sjukdomstiden. Att utföra så många aktiviteter som 

möjligt med det sjuka barnet gör att de får mer tid tillsammans. Det kan vara aktiviteter som 

att pyssla tillsammans, leka doktor, vara ute i naturen, cykla, sova med varandra, kramas, 

hålla handen samt att klä ut sig. Allt detta gör att syskonen kommer närmare varandra (Lehna, 

1998).  

Syskon till en sjuk bror eller syster känner ofta stor oro samtidigt som det kan kännas 

skrämmande och tråkigt att vara med på sjukhuset. Det finns inget rätt eller fel sätt att reagera 

på när syskonets bror eller syster drabbas av en allvarlig sjukdom. Att hantera känslor och 

tankar som syskonet inte är van vid kan vara bland det svåraste. Oro och ilska blandat med en 

stark längtan efter att allt ska bli som vanligt igen är vanliga känslor som uppkommer hos 

syskonet (Barncancerfonden, n.d.).  

Problemformulering 
Allmänsjuksköterskan kommer att någon gång träffa syskon till barn som är cancersjuka 

exempelvis på vårdcentraler och akutmottagningar. Det handlar om att sjuksköterskan inte 

bara kan ge det sjuka barnet uppmärksamhet utan även syskonet som har det jobbigt i 

situationen. För att ett syskon inte ska känna sig utanför bör sjuksköterskan göra syskonen 

delaktiga och möta deras behov. Det är trots allt inte bara det sjuka barnet som drabbas utan 

alla runt om kring, inte minst syskon.  

Efter litteraturgenomgången visar det sig att det finns studier kring sjuksköterskors 

erfarenheter av att möta behov hos syskon till barn med cancer i vården. Hur sjuksköterskor 

ska bemöta syskonet till barnet som drabbats av cancer saknas det studier om. Det som 
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behövs är mer kunskap om hur det kan vara för syskonet att leva med ett barn som har 

drabbats av cancer för att sjuksköterskor ska kunna ge dessa syskon ett bättre 

omhändertagande.  

Syfte 
Syftet med studien var att belysa syskons upplevelser av att leva i en familj med ett barn som 

drabbats av cancer. 

Metod 
Metod för att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning 

beskriven av Friberg (2012) valdes som metod i detta examensarbete. Målet med kvalitativa 

studier är en ökad förståelse. Kvalitativa studier avser att få en bättre förståelse av hur 

upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov kan mötas (Friberg, 2012). Eftersom 

studien fokuserade ökad förståelse av barns upplevelser så passade denna typ av metod in på 

detta examensarbete. 

Litteratursökning   
En systematisk sökning av forskningsartiklar gjordes för att få fram relevant litteratur. Hela 

sökprocessen redovisas i bilaga I. Vid den egentliga informationssökningen användes ett 

systematiskt tillvägagångssätt för att få fram ett slutgiltigt urval av litteratur. Det var viktigt 

med en bred kunskapsgrund inom det valda ämnesområdet men också en noggrannhet med att 

redan från början planera och dokumentera tillvägagångssättet (Östlundh, 2012). Sökningarna 

gjordes i databaserna Cinahl och PubMed/Medline vid två tillfällen.  

Första sökningen gjordes i PubMed/Medline där sökorden experience, siblings och neoplasms 

kombinerades. Begränsningar av sökningen gjordes. Andra sökningen gjordes i Cinahl där 

sökorden siblings, cancer och qualitative studies kombinerades. Begränsningar gjordes. 

En osystematisk sökning av artiklar gjordes också. Då lästes referenslistorna i de redan valda 

artiklarna för att försöka hitta ytterligare artiklar. Detta resulterade i en artikel som dock var 

publicerad 1998, det vill säga utanför avgränsningen för publiceringsåren i studien. Artikeln 

valdes ändå eftersom den ansågs vara relevant och användbar till studiens syfte.  

Boolesk söklogik användes för att när mer än ett sökord används bestäms det vilket samband 

sökorden skulle ha till varandra. De vanligaste sök-operatorerna är AND, OR och NOT 

(Östlundh, 2012). I denna studie användes bara sök-operatorn AND som används för att 

koppla ihop två sökord med varandra. 

Urval 
Inklusionskriterierna för artiklar var att de skulle vara peer-reviewed, kvalitativa studier 

publicerade mellan 2000-2014, engelska språket samt begränsas till åldern 6-18 år. 

Exklusionskriterierna för artiklar var kvantitativa studier, barns upplevelser av att ha förlorat 

ett syskon i cancer, föräldrarnas upplevelser av att ha ett barn som drabbats av cancer, 

föräldrars perspektiv av hur barnet upplever situationen. 

Forskningsetiska riktlinjer tillämpades där artiklar i så stor utsträckning som möjligt valdes 

där det tydligt framkom att intervjupersonerna själva kunde välja att delta samt avbryta sitt 

deltagande när som helst, att de hade fått tydlig information innan intervjuerna och där inget 

tvingades på. 
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Urvalet gjordes genom läsning av titlar och vissa abstract. Efter att titlarna och abstracten lästs 

valdes nio artiklar ut för granskning. De artiklar som svarade mot syftet lästes och 

kvalitetsgranskades enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), mall för 

kvalitetsbedömning se bilaga II. Översikt av analyserade artiklar presenteras i bilaga III. 

Analys 
Den analys som genomförts har följt metod för att bidra till evidensbaserad omvårdnad med 

grund i analys av kvalitativ forskning, beskriven av Friberg (2012). Enligt författaren skulle 

analysen av studierna ske i fem steg.  

Analysen började med att artiklarna lästes igenom av båda författarna enskilt. Artiklar lästes 

upprepade gånger för att få en klarare bild av vad de handlade om. Friberg (2012) menade att 

i steg 1 skulle de valda studierna läsas flera gånger för att få en känsla för vad de handlar om. 

Studierna skulle läsas i sin helhet med öppenhet och följsamhet för att det var viktigt att vara 

medveten om att kvalitativa resultattexter är uppbyggda på olika sätt.  

Författarna läste sedan resultatet i artiklarna noggrant. De delar i artiklarna som svarade mot 

denna studies syfte identifierades och diskuterades tillsammans. Enligt Friberg (2012) skulle 

nyckelfynden identifieras i varje studies resultat i steg 2. Vad som var mest framträdande i 

resultatet var viktigt att ta ställning till i relation till den egna forskningsfrågan.  

För att kunna sammanfatta artiklarnas resultat (fas 3) noterades de delar i artiklarnas resultat 

som svarade mot studiens syfte på papperslappar som lades ut på bordet för att få en god 

överblick. Enligt Friberg (2012) skulle en sammanställning av varje studies resultat göras i 

steg 3. Detta för att kunna få en överblick över det som skulle analyseras.  

Fas 4 inkluderade att relatera de olika artiklarnas resultat till varandra och fokusera på likheter 

och skillnader. De noteringar från varje artikel som hade likheter med andra artiklar 

grupperades i högar. Detta för att få en struktur över det hela och underlätta arbetet med att få 

fram kategorier. När genomgången av alla noteringar var klar var det tre högar som innehöll 

tre olika ämnen vilket bildade preliminära kategorier och underkategorier. Analysen fortsatte 

med att skifta perspektiv mellan helhet, delar och helhet. Slutgiltiga kategorier och 

underkategorier urskildes och benämndes. Fas 5 innefattar att presentera kategorier och 

underkategorier under examensarbetets rubrik resultat i en överskådlig tabell som sedan 

förklaras i en löpande text. En översikt över kategorierna och underkategorierna presenteras i 

tabell 1.  
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Resultat 
I tabell 1 nedan presenteras en översikt av det mönster av kategorier och underkategorier som 

växt fram. 

Tabell 1. Översikt över kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

 

Närhet till andra 

Inte ensam 

Känna gemenskap 

 

 

Att inte veta och inte förstå 

Sorg och rädsla 

Stress 

Svartsjuka 

 

 

Otrygghet 

Att bli bortglömd 

Att känna sig i skymundan 

Ensamhet 

Förändrad vardag 

 

Närhet till andra 
Att träffa andra syskon är en trygghet då syskonen både delar sina egna tankar med men också 

får ta emot upplevelser vilket upplevs positivt i mötet med sitt sjuka syskon. Detta innefattar 

att inte känna sig ensam och att känna gemenskap. 

Inte ensam 

Det var viktigt för syskonen att upptäcka att de inte var ensamma i sina tankar och känslor 

utan att det fanns andra som kände och tänkte likadant. Syskonen fick en möjlighet att se olika 

sätt att uppleva och reagera i situationer när de mötte andra syskon i olika åldrar i samma 

situation som de själva vilket var väldigt lärorikt för dem. Många syskon uttryckte att de 

kände att de behövde prata med andra i samma situation om sina känslor. De hade ett behov 

av att bli tröstade, älskade, respekterade och förstådda. Syskonen fick stöd och styrka från 

förståelsen från andra samt att de inte kände sig så ensamma när de fick prata med andra. 

Detta var en del av bearbetningen för syskonen. Även fast syskonen hade sina vänner att prata 

med så fanns det ändå en trygghet i att prata med personer som genomgått samma sak, de har 

en annan förståelse vilket ledde till att de hjälpte varandra men även sig själva (Nolbris, 

Abrahamsson, Hellström, Olofsson & Enskär, 2010; Murray, 1998, 2002). Syskon som 

lyssnade till andra syskons berättelser uttryckte att den personen blev mycket speciell för 

dem. Efter varje samtal och möte med andra syskon blev det enklare för syskonen att få en 

inblick i sina egna känslor och få en bättre förståelse för det sjuka barnet (Nolbris et al., 

2010). 
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Känna gemenskap 

Syskonrelationen upplevdes som en unik, nära och vänskaplig relation. Hade inte syskonen 

haft någon bror eller syster skulle de ha känt sig tomma och ensamma. Att ha en vän 

upplevdes bra eftersom vänner ofta har något gemensamt intresse med varandra, men 

syskonrelationen upplevdes ännu bättre. Förhållandet mellan syskonen var som en nära 

vänskap och en speciell närhet som de inte hade med andra vänner eller familjemedlemmar. 

Bröderna och systrarna innebar mer för syskonet än vad vännerna gjorde under det sjuka 

barnets sjukdomstid. Det var viktigt att ta hand om den relationen inom familjen under 

sjukdomstiden. Att vara syskon var något alldeles speciellt i den här situationen (Nolbris, 

Enskär & Hellström, 2007). Syskonen beskrev i detalj det stöd de fått från sina familjer som 

gjorde det lättare för dem att hantera situationen med sitt sjuka syskon (McGrath, Paton & 

Huff, 2005). Många syskon ville vara involverade i vården av sitt sjuka syskon. Det var 

viktigt för dem att vara närvarande och hjälpsamma vilket visade sig genom att de läste 

böcker för sina sjuka syskon, hjälpte till med dagliga rutiner och tog med sig mat till sjukhuset 

(Prchal & Landolt, 2012). Syskonen uttryckte att deras familj uthärdade en kamp under 

cancertiden. I och med detta ansåg de flesta syskonen att deras brors eller systers cancer 

endast stärkte familjebanden och förde dem närmare varandra. Många syskon rapporterade en 

ökad sammanhållning och närhet mellan deras familjemedlemmar på grund av 

cancerdiagnosen. De beskrev hur familjen hölls samman, hur de kom bättre överens med det 

sjuka barnet och andra syskon samt hur konflikter i familjen var sällsynta under cancertiden 

(Prchal & Landolt, 2012; Woodgate, 2006). De friska syskonen strävade efter att känna närhet 

till andra familjemedlemmar för att minska känslorna av utanförskap. Känslorna kom när 

syskonen blev separerade från deras familjemedlemmar (Björk, Wiebe & Hallström, 2005). 

Att inte veta och inte förstå 
När vardagen vänds upp och ner när ett syskon drabbas av cancer är det många känslor som 

uppkommer på grund av funderingar kring allt nytt som händer. Detta innefattar sorg och 

rädsla, stress samt svartsjuka. 

Sorg och rädsla 

Syskonen upplevde en djup sorg och rädsla över prognosen för det sjuka syskonet. De oroade 

sig över effekten av behandlingen, var rädda för en ytterligare diagnos samt fruktade det sjuka 

barnets död (Prchal & Landolt, 2012). Syskonen uttryckte en känsla av sorg kring upplevelsen 

av att ha ett syskon som drabbats av cancer, oavsett i vilket skede i cancern han eller hon var 

i. Känslan av sorg följde med det friska syskonet under hela förloppet även om det sjuka 

barnet blev bättre i sjukdomen. Det var som att sorgen blev en del av syskonets liv. Sorgen 

var relaterad till förändringarna som blev i livet på grund av cancern (Woodgate, 2006). En 

vanlig fråga som uppstod hos syskonen var om familjen någonsin skulle kunna vara 

densamma och kunna bli som förut vilket utgjorde en rädsla orsakad av ovisshet (Murray, 

2002). Syskonen påverkades av deras sjuka syskons cancer, livet var inte lika roligt längre. De 

blev mer känsliga vilket kunde visa sig genom att de blev arga i skolan, på sina föräldrar eller 

deras andra friska syskon. Eftersom de visste att cancer var livshotande, att deras bror eller 

syster kunde dö samt var medvetna om att de själva kunde drabbas och dö av cancer blev de 

mer oroliga. De flesta höll sina känslor för sig själva medan andra försökte prata med sina 

föräldrar. Men föräldrarna var ofta själva väldigt känsliga och sorgsna vilket gjorde att de 

hade svårt att trösta syskonet och då hade vännerna en viktig roll (Jenholt Nolbris & Hedman 

Ahlström, 2014). När syskonen kom och hälsade på det sjuka barnet på sjukhuset upplevde 

syskonen en skrämmande och främmande känsla, vilket gjorde dem oroliga och ledsna (Björk 

et al., 2005). Syskonen kände sig hjälplösa, eftersom de inte visste vad som pågick med det 

sjuka barnet. Många trodde att alla som drabbas av cancer skulle dö vilket gav en stor rädsla 
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för situationen. Denna känsla var också för att syskonen hade så lite kunskap kring det hela. 

Hade föräldrarna låtit barnet träffa sitt sjuka syskon mer hade syskonen haft möjlighet att få 

veta mer och på så sätt inte bli lika rädda över vad som hände (Murray, 2002, 1998).  

Stress  

Trots att syskonen upplevde en hel del cancerrelaterad stress så visste de ändå att de inte var 

de enda som var med om denna upplevelse. De själva kände inte alltid att deras lidande var 

motiverat eftersom det sjuka barnet hade det värre vilket också utgjorde en slags stress hos 

syskonen när de inte kände sig helt friska (Woodgate, 2006). När ett barn drabbades av cancer 

fick ofta syskonen bo hos släktingar eller nära vänner under tiden föräldrarna var på sjukhuset 

med det sjuka syskonet. Men det fanns tecken på känslomässig stress hos syskonen även om 

de kunde bo i sina egna hem. När syskonen fick åka mellan hem och sjukhus bidrog det också 

till känslomässig stress (McGratt et al., 2005).  

Svartsjuka 

Syskonen upplevde svartsjuka på grund av uppmärksamheten det sjuka barnet fick men var 

tvungna att försöka hålla tillbaka känslorna. Syskonen uttryckte aldrig någon långvarig ilska 

mot det sjuka barnet eller föräldrarna, utan istället insåg de vikten av att hjälpa föräldrarna att 

ta hand om det sjuka barnet (Woodgate, 2006). Några av syskonen beskrev att svartsjukan 

handlade om uppmärksamheten och gåvorna som det sjuka barnet fick. Även om syskonen 

ibland förstod varför uppmärksamheten var orättvis hade de svårt för att inte vara svartsjuka. 

Det kunde också vara tvärt om, att det var det sjuka barnet som var svartsjuk på syskonet på 

grund av att det sjuka barnet också ville vara frisk och vara som sin friska bror eller syster 

(Prchal & Landolt, 2012).  

Otrygghet 
När ett barn blir sjuk fokuseras detta barnet och syskonen hamnar lätt i bakgrunden och 

upplever en minskad trygghet och uppmärksamhet. Detta innefattar att bli bortglömd, att 

känna sig i skymundan, ensamhet och en förändrad vardag. 

Att bli bortglömd 

När det sjuka barnet fick besök var det som att besökarna behandlade syskonen som om de 

inte var där. Detta kunde till och med leda till hat mot det sjuka barnet. Alla bekanta frågade 

alltid syskonen hur det var med det sjuka barnet, men det var sällan någon som frågade hur 

det var med syskonen. Då kände sig syskonen bortglömda och ville gärna själva bli sjuka för 

att få uppmärksamhet (Murray, 1998). Syskonen kände en slags krock mellan deras egna 

intressen så som skola och vänner och att vara med det sjuka barnet (Nolbris et al., 2007). Det 

var viktigt att ha en person som fanns till för stöd och hjälp som exempelvis andra 

familjemedlemmar eller grannar. Dessa kunde hjälpa till med transport till och från aktiviteter 

efter skolan som hjälper syskonen att få behålla en känsla av normalitet i sina liv (Prchal & 

Landolt, 2012). Syskonen fick ofta känslor som att de blev bortglömda och de önskade att de 

kunde få lika mycket uppmärksamhet som innan barnet blev sjukt (Murray, 2002). 

Att känna sig i skymundan 

Alla syskonen uttryckte att de hade otillfredsställda behov och inte alltid kände att de blev 

omhändertagna av varken den närmaste familjen eller vårdpersonalen. Detta på grund av att 

det sjuka barnet krävde mer uppmärksamhet. Flera av syskonen påstod upprepade gånger att 

de borde fått lika mycket uppmärksamhet från föräldrarna som det sjuka barnet. Detta för att 

syskonen skulle slippa känna sig åsidosatta och utanför. Eftersom föräldrarna är en viktig del i 

alla barns liv så var det bra om föräldrarna tillbringade tid även med syskonen under den 

svåra och jobbiga tiden. Detta hjälpte syskonen att inte känna sig så ensamma och föräldrarna 
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fick reda på vad som skedde även i deras liv under perioden då föräldrarna var ifrån dem. 

Syskonen tänkte ofta på att det sjuka barnet skulle ha det så bra som möjligt så de glömde lätt 

av sig själva. När de då fick vara ensamma med föräldrarna fick de tid att tänka mer på sig 

själva (Woodgate, 2006). Den största ångesten hos syskonen orsakades av minskad 

uppmärksamhet eftersom fokus låg på det sjuka barnet. Bristande uppmärksamhet ledde till en 

upptrappning av redan existerande syskonrivalitet (McGratt et al., 2005).  

Ensamhet 

Vanligtvis stannade en förälder på sjukhuset permanent medan den andra föräldern 

tillbringade mycket tid där på besök. De flesta syskonen kände sig då ensamma. När 

föräldrarna tillbringade mycket tid på sjukhuset och inte var hemma blev det en saknad och en 

tomhet för syskonen när de fick vara ensamma hemma. Syskonen upplevde fysisk separation 

från föräldrarna på grund av att de var på sjukhuset med det sjuka barnet. Ibland såg syskonen 

inte sina föräldrar på en hel vecka vilket också utgjorde en ensamhet och en otrygghet. 

Föräldrarna var inte närvarande vid viktiga saker som att hjälpa till med läxor, lyssna på vad 

som hände i livet och äta måltider tillsammans. Några syskon fick även ta över hushållsarbetet 

så som matlagning, städning och tvättning. Detta fick de göra även om de inte hade lust men 

de vågade ändå inte klaga över det. Föräldrarna var glada om syskonen kunde hjälpa till och 

samarbeta med dem (Prchal & Landolt, 2012). När barnet fick cancer ledde det i vissa fall till 

att syskonen fick ta hand om sig själva mer eftersom föräldrarna var tvungna att ta hand om 

det sjuka barnet. Tryggheten som det innebar att leva i en familj blev då inte densamma när 

syskonen inte längre hade samma kontinuitet med föräldrarna. De flesta syskonen ansåg att 

det var lika viktigt att hålla ihop familjen som det var att det sjuka syskonet överlevde. Från 

första dagen då barnet fick cancerdiagnosen försökte syskonen hindra att sin sjuka bror eller 

syster inte skulle bli fysiskt eller känslomässigt upprörd. Syskonen var också noga med att 

skydda föräldrarna från ytterligare stress eller oro, men detta ledde ofta till att syskonen själva 

fick hålla igen och inte uttrycka sin oro (Woodgate, 2006). 

Förändrad vardag 

Syskonen upplevde en förlust av familjens tidigare sätt att leva när nu allt förändrats. De 

upplevde också en förlust av familjelivsstil i relation till hur de själva och deras anhöriga 

fungerade inom familjen. Alla de saker som bidragit till familjelivet påverkades av cancern så 

som familjeroller och ansvar, födelsedagar och helgdagar och rutiner kring vardagen som till 

exempel måltider. En känsla av trygghet som normalt förknippades med att vara i en familj 

hade inte alltid känts av dessa syskon. Ju sjukare barnet var desto fler familjeaktiviteter 

ställdes in och vardagen planerades kring det sjuka barnet och syskonen hade svårare att vara 

tillsammans. Syskonen ville inte annat än att gå tillbaka till ett normalt familjeliv. Allt vad 

som innebar med ett familjeliv påverkades av det sjuka barnets cancer. Det som var självklart 

innan barnet insjuknade var inte längre det. Det kunde handla om vanliga rutiner så som 

måltider, ansvar inom familjen samt familjeaktiviteter som exempelvis födelsedagar och 

högtider (Woodgate, 2006). När ett barn blir sjukt kretsar mycket kring den individen och det 

ledde till att syskonen gick miste om många viktiga och roliga saker i sina liv så som att vara 

med vänner, gå på aktiviteter samt att semestrar fick ställas in på grund av att det var planerat 

innan cancerdiagnosen ställdes. Syskonen var därför tvungna att spendera mer tid hemma 

eller åka på semester med släktingar istället för familjen (Prchal & Landolt, 2012; Murray, 

2002). Syskonen blev också beroende av andra människor som tog hand om dem under 

sjukdomstiden (Björk et al., 2005).  

Förutom att uppleva en förlust av familjelivsstilen, upplevde syskonen även en förlust av 

deras egen självkänsla inom familjen. Syskonen tenderade att hänvisa till deras sjuka syskons 

eller föräldrars upplevelser, trots att de själva försökte fokusera på sina egna känslor. Deras 
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förlust av självkänsla förvärrades under tiden då det sjuka barnet var på sjukhus. Syskonens 

självkänsla minskades också genom att de kände att det var fel person i familjen som fick 

cancer, syskonen kände skam över att det inte var de själva som fick sjukdomen istället för 

deras syskon. Syskonens erfarenheter från sjukdomstiden resulterade i att de upplevde 

familjen på ett annorlunda sätt (Woodgate, 2006).  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Denna litteraturbaserade studie är grundad på analys av kvalitativa studier. Metoden har valts 

eftersom den är lämplig för att öka förståelsen för syskonens upplevelser. En intervjustudie 

hade kunnat göras inom samma ämne. Det bedömdes dock inte rimligt på grund av att tiden 

för examensarbetet var begränsad till tio veckor. 

Den inledande litteratursökningen resulterade i många träffar. När sedan titlar och abstract 

började läsas upptäcks att det inte finns så många artiklar som svarar mot studiens syfte samt 

att artiklarna som redan valts ofta återkommer i varje sökning som görs. På grund av detta 

väljs endast åtta artiklar ut som är relevanta till syftet. Sökningarna görs i två databaser, vilka 

är PubMed/Medline och Cinahl. Det görs olika sökningar i de båda databaserna för att få ett 

bredare utbud av artiklar och för att försöka hitta fler artiklar eftersom utbudet är så litet. För 

att hitta ytterligare artiklar utökas avgränsningen på publiceringsåren från 2004-2014 till 

2000-2014. De artiklar som finns i båda sökningarna räknas bara in i den ena sökningens 

”lästa artiklar” och ”valda artiklar”. Detta görs på grund av att lättare kunna få en överblick 

över hur många artiklar som väljs. Syskonens ålder väljs först till 0-18 år. Efter diskussioner 

och reflektioner ändras dock åldern till 6-18 år. Detta för att författarna enats om att barn från 

sexårsåldern kan förklara och uttrycka sina känslor och tankar på ett bra sätt. En osystematisk 

sökning görs för att få fler artiklar vilket enligt Östlundh (2012) anses kunna öka 

trovärdigheten i studien. Artiklarna är svåra att hitta inom tidsramen för publiceringsåren. 

Därför tillåts även artiklar från 1998. I några av artiklarna är upplevelserna beskrivna från 

både det sjuka barnet, syskonen och föräldrarna. Då bestäms det att ta ut delen med syskonets 

upplevelser och använda det till resultatet. Det leder då till att en stor del av artikeln inte 

används i och med att upplevelserna från det sjuka barnet och från föräldrarna tas bort. Dessa 

artiklar väljs ändå med då det blir tillräckligt med användbar information från delen med 

syskonens upplevelser.  

Kvaliteten på artiklarna varierar från medel till hög. Sju av artiklarna är av hög kvalitet medan 

två är av kvaliteten medel. För att komma fram till detta används Willman et al. (2011) 

kvalitetsgranskningsmodell, se bilaga II. Det är inte bara artiklar med hög kvalitet som tas 

med. Detta för att artiklarna med kvaliteten medel svarar väl mot studiens syfte samt för att 

det är mycket material i artiklarna som är användbart. Artiklarnas resultat analyseras enligt 

Friberg (2012). Då ska analysprocessen ske i fem steg vilka är enkla att följa. Detta gör att 

analysen blir lättare att utföra än om processen hade varit svår och krånglig. Men eftersom en 

ovanhet finns i att analysera texter kan resultatet blivit annorlunda om detta gjorts flera gånger 

tidigare. 

De egna forskningsetiska ställningstaganden som gjordes var att översättningarna av 

artiklarna gjordes noggrant för att säkert veta att artiklarnas resultat tolkas rätt och att inte 

datan förvrängs och ger missförstånd. Fem av nio studier är etiskt granskade. I de fyra andra 

studierna framkommer det inte tydligt att det finns något etiskt resonemang. För att vara säkra 

på att det verkligen inte finns något etiskt resonemang granskades artiklarna flera gånger. 

Artiklarna som inte har något etiskt resonemang valdes att tas med ändå eftersom innehållet i 
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dessa artiklar är relevant mot syftet. I studierna med etiskt resonemang har deltagarna 

informerats, både skriftligt och muntligt, om att deltagandet är frivilligt och får avbrytas när 

som helst. Några har även erbjudits kontakt med stödjande personer efter intervjuerna. Om 

barnen var under 18 år var föräldrarna tvungna att godkänna deras deltaganden. Deltagarna 

har informerats om sekretess, tystnadsplikt och sina rättigheter i forskningen. Enligt 

Vetenskapsrådet (2011) är en viktig del av forskningsetiken att personerna skyddas från 

skador och kränkningar i samband med deras medverkan i forskning. 

Eftersom det endast används nio artiklar i studien kan det bidra till att resultatet inte är lika 

trovärdigt som det hade varit om fler artiklar använts. Trovärdigheten i studien skulle också 

kunna bli bättre om författarna har en bättre kunskap och erfarenhet i hur analys av 

vetenskapliga artiklar görs. Det är skillnad om en erfaren forskare analyserar artiklar och om 

studenter analyserar vilket gör att det kan bli olika resultat beroende på kunskapen som finns. 

I och med att artiklarnas resultat har lästs var för sig och sedan sammanförts och diskuterats 

tillsammans ökar det trovärdigheten eftersom innehållet då tolkas från olika sidor. Polit och 

Beck (2012) menar att trovärdigheten ökar om metodbeskrivningen och tillvägagångssättet är 

tydligt beskrivet. Trovärdigheten handlar om hur användbart och överförbart resultatet är. 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är det upp till läsaren själv att avgöra hur 

överförbart resultatet är till andra grupper eller situationer. Men för att kunna bedöma 

överförbarheten ska en noggrann beskrivning av urval, datainsamling och analys göras. 

Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att belysa syskons upplevelser av att leva i en familj med ett 

barn som har drabbats av cancer. Det som framkom var kategorierna närhet till andra, att inte 

veta och inte förstå samt otrygghet. Den upplevelse som präglar samtliga studier är att livet 

förändras drastiskt när ett syskon i familjen drabbas av denna svåra sjukdom vilket leder till 

en oviss framtid och många tankar. 

Närhet till andra 

Ett viktigt resultat som kom fram är att relationen mellan syskonen är betydelsefull och ofta 

stärks under sjukdomstiden. Resultatet visar också att upplevelserna hos det friska syskonet 

blir positivare med mer uppmärksamhet. Det är viktigt att som sjuksköterska involvera det 

friska syskonet eftersom det aldrig är roligt att vara ensam, speciellt inte vid sjukdom. Att då 

umgås med sitt syskon är betydelsefullt eftersom syskonen har levt länge tillsammans vilket 

gör att de redan innan sjukdomen ofta har en stark och nära relation. Alla människor är olika 

och upplever saker och ting på olika sätt. Att upplevelsen av minskad uppmärksamhet hos det 

friska syskonet påverkar syskonet så negativt är viktigt att tänka på. Därför ska 

sjuksköterskorna se hela familjen och inte bara det sjuka barnet. Då skulle det friska syskonet 

inte känna sig lika utanför. Enligt Lehna (1998) så är det eftersträvansvärt för syskonen att 

inte vara ifrån varandra under sjukdomstiden och syskonen tar ofta tillvara på all tid de kan få 

tillsammans. Det kan vara allt från att kramas till att vara ute i naturen tillsammans vilket gör 

att de kommer närmare varandra. Sloper (2000) menar att det är olika från fall till fall hur 

relationen mellan syskonen är efter sjukdomstiden. För vissa är relationen förbättrad, för 

andra är relationen som förut, för en del blir relationen försämrad. Det är ofta på grund av att 

det sjuka syskonet får mer uppmärksamhet som relationen blir försämrad. Sloper (2000) 

menar också att några av syskonen förstår att föräldrarna är tvungna att ägna mer tid åt det 

sjuka barnet men att de ändå vill att föräldrarna ska försöka ta sig mer tid åt syskonen. Enligt 

Eriksson (1994) är det viktigt att syskonen och även det sjuka barnet får ha en så normal 

vardag som möjligt för att inte få ett livslidande.  
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Att inte veta och inte förstå 

Många syskon har svårt att förstå att just deras syskon har blivit sjukt och detta resulterar i att 

de önskar att de hellre har sjukdomen själva. När syskonen hör att deras eget syskon har fått 

diagnosen cancer tror de att barnets liv är i fara vilket utgör en stor rädsla. Resultatet visar 

också att många syskon uttrycker att de känner sig hjälplösa på grund av att de har för lite 

information och kunskap kring det sjuka barnets diagnos, behandling och prognos. Att göra 

syskonen inblandade, ge information och stöd är också viktigt. Som sjuksköterska är det bra 

att prata med syskonen om att de inte kan göra något åt situationen och att det inte är deras fel 

att just deras syskon drabbats, vilket kan vara svårt att hantera. Det är viktigt att tänka på att 

det inte finns något rätt eller fel sätt för syskonen att reagera på och berätta det. Detta är en 

betydelsefull del i sjuksköterskans arbete att informera om, att alla inte dör utan att de 

drabbade kan överleva sjukdomen. Gör sjuksköterskan detta på ett bra sätt kan syskonen få en 

bättre förståelse och upplevelse av situationen samt ett positivare framtidshopp. Tiden och 

resurserna är ett stort problem för sjuksköterskorna inom vården. Syskonen får inte alltid den 

tid av sjuksköterskorna som syskonen skulle behöva. Syskonen är också en del av familjen 

och behöver samma stöd som de andra familjemedlemmarna. Lehna (1998) och Sloper (2000) 

menar att känslorna hos syskonen ofta handlar om diagnosen men de vill inte visa sina känslor 

för det sjuka barnet för de vill visa sig starka. Syskonen upplever ofta ångest över varför just 

deras syskon drabbats. Detta oroar många och de har svårt att acceptera det. Enligt Epley et al. 

(2010) och O´Shea et al. (2012) ska ålders- och individanpassad information ges utifrån 

familjens egna behov och resurser. Det är skillnad på om syskonen har information och 

kunskap kring situationen och om de inte har det. Har inte syskonen någon kunskap blir de 

mer osäkra och fler frågetecken uppkommer. Enligt ICN´s etiska kod ska sjuksköterskan ge 

en korrekt, tillräcklig och lämplig information. Detta gäller även till syskonet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Enligt Socialstyrelsen (2012) måste kommunikationen få ta tid. 

Under hela vårdtiden behöver informationen fyllas på, förtydligas, upprepas och följas upp. 

Detta bidrar också till en ökad trygghet. Några andra känslor som också påpekas av syskonen 

är oro och ilska enligt Sloper (2000). Detta är enligt Barncancerfonden (n.d.) på grund av att 

syskonen upplever att sjukhuset är en skrämmande plats. Det kan också vara för att de vill att 

allt ska bli som vanligt igen. Enligt Kaplan, Kaal, Bradley och Alderfer (2013) så upplever 

syskon till barn med cancer många känslor såsom rädsla, skräck, hjälplöshet, irritation och 

ilska. Epley et al. (2010) menar att det är värdefullt att sjuksköterskan har en professionell 

relation genom respektfullhet, lyhördhet, ärlighet och aktivt lyssnande. Fokus hos 

sjuksköterskan är ofta hos det sjuka barnet och föräldrarna och många sjuksköterskor är 

frustrerade över att de inte har någon tid eller några resurser till att ta hand om syskonen 

(O´Shea et al., 2012). Syskonen har lättare att förstå situationen om de får information om 

sjukdomen, behandlingen och vad som händer med deras sjuka syskon (Sloper, 2000).  

Otrygghet 

Många syskon upplever den minskade uppmärksamheten som jobbig. Men de som upplever 

att uppmärksamheten är positiv uttrycker det som att det är för att de förstår varför och att det 

gynnar det sjuka barnet om de själva får lite mindre uppmärksamhet. I och med att föräldrarna 

är frånvarande, vilket visades i resultatet att de ofta är, får syskonen ta mer ansvar. Även fast 

det sjuka barnet behöver mer uppmärksamhet, för det är självklart, behöver sjuksköterskan 

tänka på att ändå lägga mer uppmärksamhet på syskonen, för att syskonen ska känna sig mer 

inblandade och delaktiga i barnets sjukdom. Uppmärksamheten behöver jämnas ut mellan det 

sjuka och det friska syskonet för att öka rättvisan och tryggheten hos framför allt det friska 

syskonet. Det är viktigt att ta fram de positiva händelserna under sjukdomsförloppet så inte 

allt handlar om det negativa som händer. Fokuserar alla parter mer på de positiva händelserna 

blir hela upplevelsen och situationen bättre, tryggare och bekvämare. Syskon ska inte behöva 

ta för stort ansvar utan barn ska vara barn och kunna luta sig på och vara trygga med 
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föräldrarna. Att känna ångest och stress i en ung ålder kan få konsekvenser senare i livet, men 

också vara jobbigt för stunden. Sjuksköterskan behöver därför erbjuda stöd. Det är viktigt att 

som sjuksköterska kunna förstå att varje syskon kan uppleva vårdlidande på olika sätt vilket 

betyder att inget sätt är rätt eller fel. Vårdlidande kan uppstå på grund av minskad 

uppmärksamhet. Eriksson (1994) menar att om någon berättar om sitt lidande vill de få 

bekräftelse. Får de inte det blir lidandet ännu värre och lidandet ifrågasätts. Det är svårare för 

sjuksköterskan att hantera syskonens lidande då uppmärksamheten oftast läggs på det sjuka 

barnet. Syskonen behöver också stöd och hjälp för att få en trygghet i situationen. Ett 

vårdlidande kan uppstå då syskonen inte får den uppmärksamhet de behöver vilket de kan 

känna som en kränkning. Enligt Barncancerfonden (n.d.) kommer det alltid att vara så att det 

läggs mer uppmärksamhet på det sjuka barnet. För att öka syskonens trygghet är det viktigt att 

sjuksköterskan gör syskonen delaktiga. Sloper (2000) menar att den minskade 

uppmärksamheten inte alltid är negativ utan kan också vara positiv. Enligt Hamama, Ronen 

och Rahav (2008) så ökar ångesten och stressen hos syskonen ju mer ansvar de får ta. 

Slutsatser 
Denna studie bidrar med kunskaper om barns upplevelser av att leva i en familj med ett 

syskon som drabbats av cancer. Resultatet visar att det är viktigt för syskonen att ha en närhet 

till andra för att inte känna sig ensamma, de behöver känna en gemenskap. Att inte veta och 

inte förstå vad som händer bidrar till känslor som sorg och rädsla, stress samt svartsjuka. 

Många syskon känner en otrygghet relaterat till en känsla av att bli bortglömd, att känna sig i 

skymundan, känslan av ensamhet samt på grund av en förändrad vardag. 

Slutsatserna från studiens resultat är att syskonen drabbas hårt vilket ofta glöms bort. Det 

sjuka barnet får ofta mer uppmärksamhet vilket gör att syskonen hamnar i skymundan vilket 

påverkar syskonen negativt. I och med att syskonen ofta blir åsidosatta upplever de en 

otrygghet då deras vardag blir annorlunda. Får syskonen med sig en positiv upplevelse från 

sjukdomstiden får de också med sig en positiv erfarenhet vilket gör det lättare att bearbeta det 

som hänt.  

Praktiska implikationer 
Vad författarna själva behöver utveckla i sina kunskaper är att skaffa fortsatt kontinuerlig 

uppdatering kring ämnet samt få mer erfarenhet kring information och bemötande hos barn till 

syskon med cancersjukdom. Detta är viktigt att ha kunskap om eftersom syskonen är en stor 

del i barnets vård. I och med att det inte nämns något positivt kring sjuksköterskans agerande 

med syskonen i de artiklar som analyserats är den kunskap som detta examensarbete kan ge 

aktuell och betydelsefull. 

Resultatet indikerar att de friska syskonen som individer skulle kunna få en mer positiv 

upplevelse av barnets vårdtid om sjuksköterskan tagit del av och ökat sina kunskaper kring 

hur syskonen kan uppleva situationen. Därmed kan syskonen få en positivare period genom 

att bli bättre bemötta. Kunskapen studien ger skulle även kunna gynna föräldrarna genom att 

bidra till ökad uppmärksamhet på syskonens upplevelser i en sådan här situation.  

Studien bidrar till att ge sjuksköterskor en klarare bild av problemområdet med att vara 

syskon till ett barn med cancersjukdom. Ökad uppmärksamhet och insikt gör att problemet 

möjliggör att förbättra situationen och göra livet lättare för syskonen. 



14 
 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 

kompetensområde 
Ett förslag till fortsatt kunskapsutveckling är att undersöka hur sjuksköterskan kan göra 

barnets upplevelse av att leva med ett syskon som drabbats av cancer så bra som möjligt. En 

annan studie som också skulle behövas är en studie utifrån det sjuka barnets perspektiv på 

upplevelsen av sina syskon. Ämnet behöver ytterligare undersökas genom empiriska studier i 

form av intervjustudier med både det sjuka barnet och syskonet för att få kännedom från båda 

barnens perspektiv. Detta ger möjlighet till direktinformation från syskonen istället för att läsa 

en artikel där artikelns författare har intervjuat syskonen. Egna intervjuer kan ge annan och 

djupare information än redan publicerade artiklar. Trovärdigheten kan då öka i och med att 

informationen kommer direkt från syskonen. Observationsstudier där sjuksköterskor blir 

observerade när de möter syskonen till det sjuka barnet kan även vara av betydelse där 

intervjuer sedan efteråt görs.  
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Bilaga II 
Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod hämtad från 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan 

forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. Smärre förändringar har gjorts.  

  

Beskrivning av studien    

Finns det ett tydligt syfte?  Ja  Nej  Vet ej  

Patient- (informant-) karaktäristika   Antal  

……………………………………….  

  Ålder 

……………………………………….  

  Man/kvinna  

……………………………….  

Är kontexten presenterad?  Ja  Nej  Vet ej  

Finns etiskt resonemang?  Ja  Nej  Vet ej  

Urval        

- Relevant?  Ja  Nej  Vet ej  

- Strategiskt?  Ja  Nej  Vet ej  

Metod för        

- Är urvalsförfarandet tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  

- Är datainsamling tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  

- Är analys tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  

Giltighet        

- Är resultatet logiskt och begripligt?  Ja  Nej  Vet ej  

- Råder datamättnad?  Ja  Nej  Vet ej  

- Råder analysmättnad?  Ja  Nej  Vet ej  

Kommunicerbarhet         

- Är resultatet klart och tydligt?  Ja  Nej  Vet ej  

- Redovisas resultatet i förhållande till 

teoretisk referensram?  

Ja  Nej  Vet ej  

Genereras teori?  Ja  Nej  Vet ej  

 

        

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat?  

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………  
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Kvalitets-
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Björk, M., 

Wiebe, T., & 

Hallström, I. 

(2005). Sverige. 

Syftet var att 

belysa familjens 

livserfarenheter 

när ett barn i 

familjen får 

diagnosen cancer.  

Kvalitativ 

studie. 

Beskrivande 

induktiv design 

med en 

hermeneutisk 

fenomenologisk 

ansats. 

 

Intervju-

personerna 

var 17 

mödrar, 12 

fäder, 5 

patienter, 5 

syskon. 

Familjens 

livserfarenheter 

beskrevs med två 

teman: “a broken life 

world” och “striving 

to survive”. 

Familjens säkra 

vardag försvann och 

ersattes av rädsla, 

kaos och ensamhet. 

När strävan efter att 

få familjen att 

överleva strävade de 

efter att känna hopp, 

ha en positiv 

inriktning, att få 

kontroll och att känna 

sig nära andra 

människor. 

Hög. 

Jenholt Nolbris, 

M., & Hedman 

Ahlström, B. 

(2014). Sverige. 

Syftet var att 

utvärdera en 

personcentrerad 

intervention, 

riktad till syskon 

med en bror eller 

syster som 

nyligen 

diagnostiserats 

med cancer som 

kombinerar 

utbildning, 

lärande och 

reflektion om 

cancer. 

Kvalitativ 

metod. Semi-

strukturerade 

intervjuer 

genomfördes I 

början och I 

slutet. Det 

genomfördes 

också en 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Intervju-

personerna 

var 14 

syskon. 

Resultatet resulterade 

i fem teman: 

“grasping of 

knowledge about 

cancer”, “thinking for 

hours and having 

nightmares”, 

“experiencing 

physical pain”, 

“being emotional in 

several ways” och 

“waiting for a 

normal, good life 

despite the uncertain 

future”. 

Hög. 

McGrath, P., 

Paton, M., & 

Huff, N. (2005). 

Australien. 

Detta är en 

delstudie i en 

större studie. 

Syftet för denna 

studie var att ta itu 

med de 

psykosociala 

inslagen, som 

exempelvis 

stressen, hos 

familjer med ett 

barn som fått 

leukemi. 

Kvalitativ studie 

med öppna 

intervjuer. 

Intervju-

personerna 

var 3 

mödrar, 1 

fader, 3 

patienter och 

1 syskon. 

Resultaten betonar 

störningar till 

normala förhållanden 

i samband med 

hemmalivet, skolan 

och arbetet. Detta 

förvärras för familjer 

som flyttar för 

specialistbehandling. 

Resultaten 

understryker behovet 

av stöd till familjer 

som kämpar med 

akut myeloisk 

leukemi. 

Medel. 
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Författare, 

årtal och land 
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syfte 

Ansats och 

metod 

Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakligt 

resultat 

Kvalitets-

granskning 

Murray, J. 

(2002). USA. 

Syftet var att 

undersöka vilka 

sociala 

stödinsatser friska 

syskon till barn 

med cancer 

uppfattar som 

användbara.  

Kvalitativ 

studie. De 

använde sig av 

öppna frågor 

med en 

beskrivande och 

undersökande 

konstruktion. 

Intervju-

personerna 

var 50 

syskon. 

Resultatet visade på 

att de flesta syskonen 

ville ha insatser som 

syftar till att 

tillgodose deras 

emotionella och 

instrumentella behov 

samt informations- 

och utvärderingsstöd. 

Sociala stödinsatser 

bör ges till syskon där 

man gjort en 

omfattande 

bedömning. 

Hög. 

Murray, J. 

(1998). USA. 

Syftet var att få en 

bättre förståelse 

av erfarenheter av 

att leva med ett 

syskon med 

cancer. 

Kvalitativ studie 

med en 

fenomenologisk 

metod. 

Författaren har 

använt sig av 

observationer 

och intervjuer 

för att få fram 

sitt resultat. 

Intervju-

personerna 

var 1 

syskon. 

I resultatet kom 

författaren fram till 

fem teman vilka var 

”Emotional 

intensity”, ”Increased 

empathy for others”, 

”Personal growth”, 

”Need for support” 

och ”Desire to help 

others”. 

Medel. 

Nolbris, M., 

Abrahamsson, 

J., Hellström, 

A-L., Olofsson, 

L., & Enskär, 

K. (2010). 

Sverige. 

Syftet är att 

beskriva de 

erfarenheter som 

framförts av 

syskonen i en 

stödgrupp när 

deras familjer har 

eller har haft ett 

barn med 

diagnosen cancer. 

Kvalitativ 

studie. Innan 

intervjuer 

genomfördes 

fick deltagarna 

delta i grupper 

med terapeutiskt 

stöd. 

Intervjuerna 

analyserades 

sedan med 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Intervju-

personerna 

var 15 

syskon. 

Efter att intervjuerna 

analyserats delades 

texten in i tio 

underkategorier som 

utgjorde tre 

kategorier vilka var: 

”Blonging to a 

group”, ”Important as 

a memeber of the 

group” och 

”Therapeutic support 

helped siblings recall 

and understand their 

memories”. 

Hög. 

Nolbris, M., 

Enskär, K., & 

Hellström, A-L. 

(2007). Sverige. 

Syftet var att få en 

uppfattning av 

erfarenheterna i 

vardagen av att 

vara ett syskon 

när en bror eller 

syster får 

behandling för en 

cancersjukdom 

eller avslutat 

behandlingen. 

Kvalitativ 

studie. De 

använde sig av 

en 

fenomenologisk

hermeneutisk 

metod och en 

strukturanalys. 

Intervju-

personerna 

var 10 

syskon. 

Syskonen upplevde 

ångest och att de blev 

vana vid situationen 

efter ett tag. 

Dessutom hade 

syskon till en bror 

eller syster med 

hjärntumör specifika 

tankar om 

förändringar i 

personligheten hos 

sin bror eller syster. 

Hög. 
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Författare, 

årtal och land 

Problem och 

syfte 

Ansats och 

metod 

Urval och 

studiegrupp 

Huvudsakligt 

resultat 

Kvalitets-

granskning 

Prchal, A., & 

Landolt, M.A. 

(2012). 

Schweiz. 

Syftet var att 

beskriva barns 

upplevelser av att 

leva med ett 

syskon med 

barncancer i olika 

stadier i livet 

under det första 

halvåret efter 

cancerdiagnosen. 

Kvalitativ studie 

med semi-

strukturerade 

intervjuer och en 

innehållsanalys 

för att få fram 

temana. 

Intervju-

personerna 

var 7 

syskon. 

22 kategorier utifrån 

syskonens 

erfarenheter 

identifierades från 

intervjuerna. Varav i 

varje fall var minst 

två syskon 

inblandade. 

Hög. 

Woodgate, R. 

(2006). Kanada. 

Syftet var att 

komma fram till 

en detaljerad 

förståelse av hur 

barncancer och 

dess symtom kan 

tolkas och 

upplevas av 

föräldrar, sjuka 

barn och syskon 

till barn med 

cancer. 

Kvalitativ 

studie. Öppna 

intervjuer. 

Intervju-

personerna 

var 30 

syskon. 

Resultatet förstärker 

att mer behöver göras 

för att hjälpa det 

friska syskonet. Tre 

teman med 

anknytning till ett 

annat sätt att vara i 

familjen 

identifierades vilka 

var: ”Committed to 

keeping my family 

together”, ”Being 

present” och 

”Enduring sadness”. 

De involverade 

syskonen genomgick 

en förlust av en 

familjelivsstil samt en 

förlust av jaget inom 

familjen. 

Hög. 
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