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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Vårdnadshavarens delaktighet i deras barns vård är idag en självklarhet, både för 

barnsjuksköterskan och samhället men även för familjen själva. Inte minst i samband med 

pediatrisk palliativ vård, delaktighet i vården har påvisats bidra till en positiv bearbetning av 

den svåra sorgen som ett barns död innebär. I begreppet familj inkluderas även syskon och 

andra närstående, men de är inte lika självklara att vara delaktiga i den pediatriska palliativa 

vården. Familjefokuserad omvårdnad syftar till att inkludera alla familjemedlemmar med 

beaktande till deras egna önskemål, eftersom familjen är en enhet som ständigt påverkar 

varandra. Syskon som har en bror eller syster som dör under barndomen har en ökad 

dödlighet, detta bör barnsjuksköterskan ta till beaktning under och efter den pediatriska 

palliativa vården. 

Syfte 

Att beskriva syskons upplevelser av pediatrisk palliativ vård i samband med en brors eller 

systers död. 

Metod 

En litteraturstudie baserad på 16 stycken kvalitativa studier av hög och medelhög kvalitet. 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats tillämpades som dataanalys. 

Resultat 

I resultatet framkom huvudkategorierna behovet av information, behovet av delaktighet, 

behovet av stöd och livet efter döden med subkategorier, utifrån dessa framkom den 

övergripande kategorin vara delaktig i mitt syskons liv och död. 

Slutsats 

Syskon är unika individer med behov av att vara delaktiga i den pediatriska palliativa vården 

och vid en brors eller systers död. Genom att tillämpa familjefokuserad omvårdnad kan hälso- 

och sjukvården möjliggöra en inkluderande miljö för syskonen och bidra till en bättre 

förberedelse och bearbetning av sorgen. 

Nyckelord: Syskon, Pediatrik, Palliativ vård, Familjefokuserad omvårdnad 



 

 

ABSTRACT 

Background  

It is important that guardians are included in the care of their child. This is essential in the 

pediatric palliative care, participation has been shown to contribute to a positive treatment of 

the severe grief with a child's death. A family includes siblings and other relatives, but they 

are not as self-evident as to be involved in the pediatric palliative care. Family-focused 

nursing aims to include all family members with due regard to their own wishes, as the family 

is a unit that constantly affects each other. Siblings who have a brother or sister who dies 

during childhood have an increased mortality, which the pediatric-nurse should consider 

during and after the pediatric palliative care. 

Aim 

To describe siblings’ experiences of pediatric palliative care in connection with the death of a 

brother or sister. 

Method 

A literature study based on 16 qualitative studies of high and medium quality. Qualitative 

content analysis with inductive approaches were used to analyse the data. 

Results 

The generic categories that emerged from the results were the need for information, the need 

for participation, the need for support and life after death with sub-categories, from which the 

main category appeared to be involved in the life and death of my sibling. 

Conclusion 

Siblings are unique individuals who need to be involved in the pediatric palliative care and at 

the death of a brother or sister. By applying family-focused nursing, healthcare can provide an 

inclusive environment for the siblings and contribute to better preparation and treatment of 

grief. 

Keywords: Siblings, Pediatrics, Palliative Care, Family-focused Nursing 
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BAKGRUND 

Under år 2016 dog 91 000 personer i Sverige, av dessa var 554 barn i åldrarna 0–19 år. 

Spädbarn dog av medfödda sjukdomar och avvikelser medan barn i åldrarna 1–14 år främst 

dog av tumörsjukdomar, följt av medfödda missbildningar och kromosomavvikelser samt 

sjukdomar i det centrala nervsystemet (Socialstyrelsen, 2017). I USA upplevde 8% av barnen 

ett syskons död under barndomen, i Sverige och Danmark uppkom denna siffra till 1,1% (Yu 

et al., 2017). 

Barnsjukvårdens historia 

Under 1800-talet byggdes de första barnsjukhusen runt om i Europa, där mödrarna 

uppmanades att närvara och vara delaktiga i barnets vård. Under slutet av 1800-talet skiftade 

inställningen och det ansågs att barn vårdas bäst genom fasta rutiner, renlighet och liten 

kontakt med vårdnadshavarna. Denna föreställning fortsatte in på mitten av 1900-talet när 

konkreta bevis lades fram att separation mellan vårdnadshavare och barn var direkt skadligt 

för barnet. Långvarig sjukhusvistelse och därmed långvarig separation kunde ge allvarliga 

effekter på barnet och dess utveckling. Idag förväntas vårdnadshavare vara närvarande under 

sjukhusvistelsen samt vara delaktiga i barnets vård (Hallström, 2015).  

Palliativ vård 

World Health Organization [WHO] (2018) definierar palliativ vård som ett tillvägagångssätt 

med målet att förbättra livskvaliteten för patienter och deras närstående vid besvär av 

livshotande sjukdom, genom tidigt förebyggande och lindrande av lidande samt genom att 

identifiera och behandla smärta eller andra problem av psykisk, psykosocial eller själslig 

karaktär.  

Inom vård och omvårdnad finns bland annat två begrepp: kurativ och palliativ vård. Kurativ 

vård innebär att kurera, bota och försök att återställa ohälsa. Palliativ vård innebär att genom 

omvårdnad och omtanke ge god profylaktisk och lindrande behandling. Kurativ vård övergår i 

palliativ vård när inget bot längre finns. Ibland kan palliativ vård ske genom att avvakta 

åtgärder och i andra fall genom kurativ behandling. Palliativ vård har som syfte att lindra 

lidande och ska ske i konsensus med patienten (Benkel, Molander & Wijk, 2016). När inget 

bot finns övergår palliativ vård som vård i livets slutskede, vilket bygger på god 

symptomlindring och att ge en god livskvalitet den sista tiden i livet (WHO, 2018) 
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Pediatrisk palliativ vård  

Pediatrisk palliativ vård är en filosofi och ett system som fokuserar på att ge barnet fysiskt, 

emotionellt, andligt och psykosocialt stöd genom en livshotande sjukdom. Syftet av vården är 

inte enbart att förlänga liv utan även att livet ska ha kvalitet. Vården ska även erbjudas de 

barn med livsförkortande sjukdomar (Donovan, Knight & Quinn, 2015). 

WHO (2018) har författat en definition av pediatrisk palliativ vård. Definitionen beskriver 

pediatrisk palliativ vård som unik men med nära relation till det område som den vuxna 

palliativa vården tillhör. Pediatrisk palliativ vård ska utföras med en total aktiv vård av hela 

barnet, dess sinne och själ samt ge stöd till barnets familj. De som är involverade i vården och 

omvårdnaden av barnet, skall evaluera och lindra barnets fysiska, psykologiska och sociala 

smärta (WHO, 2018).  

En effektiv pediatrisk palliativ vård kräver ett tvärprofessionellt närmande som inkluderar 

familjen och nyttjar alla användbara resurser. Barn skall kunna få palliativ vård enligt dessa 

principer oavsett om vården sker på sjukhus, via kommunala hälsocenter eller i barnets hem 

(WHO, 2018). I slutet av år 2010 öppnades Nordens första barnhospice Lilla Erstagården i 

Stockholm med syfte till att ge familjer och deras barn och ungdomar möjlighet till avlastning 

samt vård i livets slutskede (Ersta sjukhus, u.å.). 

Weaver et al. (2015) menar att den pediatriska onkologiska vården bör integreras tidigt med 

den palliativa vårdfilosofin oavsett sjukdomsfas. Detta eftersom palliativ vård bygger på ett 

holistiskt synsätt och inkluderar, utöver att försöka bota sjukdom, främst symtomlindring och 

ökning av livskvalitet. Weaver et al. (2015) menar att detta kan lindra lidande och öka 

välbefinnandet hos patienten och familjen. Vidare framgår det att det ska vara tydligt när 

vården övergår från palliativ vård till vård i livets slutskede.  

De fyra hörnstenarna 

Inom palliativ vård finns fyra hörnstenar; symptomlindring, teamarbete, kommunikation samt 

närståendestöd. Dessa fyra hörnstenar bildar den helhetssyn som ska genomsyra omvårdnaden 

och omsorgen. Symptomlindring innebär att lindra alla delar såväl fysiska, psykiska och 

existentiella. Begreppet ska sträva mot livsbejakande och se döden som naturlig (Benkel et 

al., 2016).  
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Döden är en naturlig del av livet men skall inte sökas eller påskyndas, utan istället ska ett 

fysiskt och mentalt aktivt liv eftersträvas. Teamarbete syftar till ett tvärprofessionellt arbete 

för att bedriva en god palliativ vård både för den sjuke och dess närstående (Benkel et al., 

2016).  

Kommunikationen ska ske tydligt i det tvärprofessionella teamet på ett sätt som gynnar den 

sjuke och dess närstående. Närståendestöd innebär att patienten och familjen betraktas som en 

helhet. Genom att närstående får stöd och information stärks också den sjukes trygghet och 

oron minskar. Stödet till närstående ska ske även efter den sjukes död (Benkel et al., 2016). 

Närstående är en central del i den palliativa vården, den sjuke och dess närstående lever i 

växelvis påverkan av varandras mående, där deras stöd till varandra påverkas av vilka 

copingstrategier och resurser de har för att hantera sorg (Milberg, 2012). Coping beskriver de 

beteende och strategier en person använder för att hantera stressfulla eller känsliga situationer 

(Benkel et al., 2016). Detta påverkas av att närstående, t.ex. syskon, sällan har erfarenhet av 

svår sjukdom och död. Symptom som speglar smärta och lidande kan bli svårhanterliga och 

medföra plåga och oro för den sjuke och därmed även dess närstående. Förståelse för 

situationen är centralt för att den närstående ska finna trygghet (Milberg, 2012). 

Barnsjuksköterskans roll inom pediatrisk palliativ vård 

Barnsjuksköterskan är en specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för 

barn och ungdomar (Riksföreningen för barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Barnsjuksköterskan har en betydande roll inom den pediatriska palliativa vården 

(Mullen, Reynolds & Larson, 2015). Bemötande, information och undervisning av barn och 

familj är ett av barnsjuksköterskans kompetensområden och syftar till att vårda barnet enligt 

ett familjecentrerat förhållningssätt där familjen och barnet ska stå i centrum (Riksföreningen 

för barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Information ska ges på ett 

ålder- samt utvecklingsanpassat sätt för att möjliggöra delaktighet för barnet och familjen 

(Mullen et al., 2015; Riksföreningen för barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). För att ge fysisk, psykosocial och andlig vård för den sörjande familjen ska 

barnsjuksköterskan ha en god kommunikationsförmåga och empati. Barnsjuksköterskan ska 

bemöta familjens andliga och kulturella uppfattningar (Mullen et al., 2015). Vidare ska 

barnsjuksköterskan även möjliggöra delaktighet i omvårdnadsarbete (Riksföreningen för 

barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
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Familjens betydelse 

Familjen är en viktig del i den palliativa vården hos ett sjukt barn (Gerritsen, Hartog & Curtis, 

2017; WHO, 2018). När beslut tas är det av vikt att familjen känna sig delaktiga och 

inkluderas i beslutsfattningen. Insjuknandet av en närstående har en stor effekt på familjen. 

Föräldrar och/eller andra närstående kan uppleva psykiska symptom som stress, 

posttraumatisk stress, ångest samt depression (Gerritsen et al., 2017).  

Barnet existerar i begreppet familj som en central del och när vård ges till det sjuka barnet 

inkluderar det också dennes familj och syskon. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska vara 

observanta på hela familjens behov. Principen att ingen lämnas utanför är av vikt i pediatrisk 

palliativ vård. Familjefokuserad omvårdnad erfordrar god och tydlig dialog med närstående. 

Målet är att familjen ska känna delaktighet i de beslut som tas i vården av det sjuka barnet. 

Vården ska ge stöd och omsorg till vårdnadshavare och syskon under vårdtiden och i 

sorgearbetet efter döden (Jones, Contro & Koch, 2014). 

Barn och sorg 

Förlusten av ett syskon i barndomen har större inverkan på ett barns liv än att förlora en 

förälder. Till följd av att vårdnadshavare är utmattade av sin egen sorg kan de ha svårt att 

möta syskonet i dennes sorg, trots att dess känslor är likvärdiga de vuxnas. Barn som förlorar 

ett syskon varierar i ålder och mognadsgrad och dess sorg kan därmed uttrycka sig olika 

beroende på dessa faktorer (Machajewski & Kronk, 2013). 

För att ett barn ska kunna hantera sorgen efter ett syskons död behöver barnet förstå att alla 

levande individer kommer att dö, vilket barn redan kan göra från två år. Syskon som har 

information om den sjukes död kan vara bättre förberedda och klara förlusten av syskonet. 

Sorgeprocessen startar redan vid möjligheten att ta avsked och delta i vården som ges till den 

sjuke, detta ger syskonen möjlighet till att skapa minnen. När det är möjligt bör stöd från en 

vårdnadshavare eller annan vuxen påbörjas, helst före död för att hjälpa det överlevande 

barnet i sorgeprocessen (Machajewski & Kronk, 2013).  

En uppföljande enkätstudie av Rosenberg et al. (2015) utförd cirka tio år efter syskons död, 

påvisade att nu kvarlevande vuxna syskon upplevde att deras brors eller systers död påverkar 

deras då- och nuvarande liv. Syskonen som fått otillräcklig information och förberedelse inför 

döden samt ingen möjlighet till att ta avsked till sitt syskon tenderade att uppleva svårigheter 

senare i livet. Ångest, depression samt användning av olagliga substanser ökade under åren 
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efter syskons död. En syskonstödjande vård både under sjukdom och efter död, med god 

kommunikation kan bidra till en god sorgehantering och på lång sikt ge ett ökat välbefinnande 

(Rosenberg et al., 2015). 

I studien av Yu et al. (2017) framkom en ökad dödlighet upp till 71% hos syskon som förlorat 

en bror eller syster i barndomen. Studien bygger på en uppföljning på 37 år av över fem 

miljoner syskon i Sverige och Danmark. Dödsorsakerna för de avlidna varierade och även 

dödsorsaken bland syskonen. Främst ökade dödligheten hos syskon av samma biologiska kön 

och med liten åldersskillnad som den avlidne (Yu et al., 2017). Även i en studie av Rostila et 

al. (2017) med uppföljning på 30 år, baserad på enbart svensk data, påvisades en ökad 

dödlighet hos syskonen. 

Syskonstödjare i vården 

Sedan år 1990 har syskonstödjare varit en del av den svenska barncancervården, deras fokus 

är syskonet till ett cancersjukt barn. Syskonstödjare anordnar aktiviteter med syskonen, 

lyssnar och stödjer syskonen i olika situationer samt skeenden. De kan även vara behjälpliga i 

att göra syskonet delaktig i vad som händer och hänt den sjuke. Syskonstödjarna hjälper 

syskon under sjukdom men även efter död. Syskonstödjare i Sverige betalas främst av 

Barncancerfonden och återfinns på de sex pediatriska onkologicentrarna (Jenholt Nolbris & 

Nilsson, 2017). I Jenholt Nolbris och Nilsson (2017) intervjustudie med syskonstödjarna i 

Sverige framgick det att några av dem även träffade syskon till barn som hade andra 

sjukdomar än cancer. 

Barnets rättigheter i vården 

Autonomin i vården är av relevans för patienter, men kan även implementeras på närstående. 

Autonomi syftar till var individs självbestämmande. Syskon till sjuka barn ska likt resterande 

familjemedlemmar tillgå information om den sjukes tillstånd och sjukdom. Det bör dock tas i 

beaktan att självbestämmandet även kan bidra till att syskonet inte önskar någon information 

eller inte önskar att vara delaktig i den sjukes vård (Bischofberger, 2004).  

Barnkonventionen 

Barnkonventionen är ett internationellt bindande avtal med syfte att lyfta barn som egna 

individer med egna rättigheter. Barn syftas till varje människa under 18 år. Konventionen 

grundar sig i 54 artiklar som utgör en helhet för barnens rättigheter, men med fyra 

grundläggande och vägledande principer (UNICEF Sverige, 2009).  
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De fyra principerna är: Alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska 

beaktas vid alla beslut som rör barnet, alla barn har rätt till liv och att utvecklas samt att alla 

barn har rätt att uttrycka sin mening och bli respekterad (UNICEF Sverige, 2009). 

Teoretiskt ramverk 

Familjefokuserad omvårdnad 

Familjefokuserad omvårdnad delas upp i två begrepp: familjecentrerad omvårdnad och 

familjerelaterad omvårdnad. Familjerelaterad omvårdnad är mer centrerad till den sjuke 

individen med de övriga familjemedlemmarna som kontext, t.ex. vid personcentrerad 

omvårdnad (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017a). Familjecentrerad omvårdnad ser familjen 

som ett system i ständig påverkan av varandra. Detta förklaras genom att varje familjemedlem 

är en del av systemet. Delarna utgör en större summa tillsammans i systemet, än delarna utgör 

var för sig. Detta eftersom delarna är i ständig påverkan av varandra, om en del är ur fas 

kommer det påverka de andra delarna negativt och rubba systemet. Familjerelaterad och 

familjecentrerad omvårdnad ska se som komplement till varandra (Benzein et al., 2017a). 

En familj utgörs av en väldefinierad grupp med själsliga och känslomässiga band till 

varandra. Familjen behöver därmed inte ha direkt blodsband till varandra eller definieras som 

familj enligt lag. Familjen kan bidra till förbättrad hälsa, minskat lidande och ökat 

välbefinnande för medlemmarna men familjen kan även bidra till det omvända (Benzein et al., 

2017a).  

Det ömsesidiga förhållandet familjemedlemmarna har till varandra kan både påverka på ett 

positivt eller negativt sätt. Om det förekommer en positivism i familjens förhållningssätt till 

situationen tenderar det till att de olika delarna i familjen mår bra. Detta i sig kan minska 

lidande. Om någon i familjen mår dåligt kan det beröra helheten på ett negativt sätt. Detta kan 

medföra att familjen mår dåligt (Benzein et al., 2017b).  

I omvårdnaden är det viktigt att se familjen som en helhet. Om hälso- och sjukvårdspersonal 

möter familjen som en enhet finns möjligheten att alla delar av familjen kan bidra till 

problemlösning och en bättre förståelse för omvårdnaden. Möjligheten för att tillvarata 

familjens unika resurser ökar av detta, vidare ökar sannolikheten för att sjuksköterskans och 

familjens kompetens kan bidra till att hälsa bevaras och olika hälsoproblem kan lösas 

(Benzein et al., 2017b).  
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För att nå detta krävs att sjuksköterskan och familjen ses som jämbördiga resurser utan 

hierarkiska system inblandade. Detta innebär att ingen har tolkningsföreträde av känslor, 

upplevelser eller händelser utan alla är jämbördiga och resultatet nås via dialog (Benzein et 

al., 2017b). 

I en intervjustudie av Coyne (2015) påvisades att barn, vårdnadshavare och sjuksköterskor 

upplevde familjecentrerad vård som väsentlig för barnets välbefinnande, eftersom det 

minskade de stressiga aspekterna av sjukhusvistelser. Coyne (2015) påvisade även att 

vårdnadshavarna hade särskilda kunskaper om barnet som ökade kvaliteten på vården och 

vårdnadshavarnas närvaro skapade en trygghet för barnet. Vårdnadshavarnas delaktighet i 

vården sågs som positiv av både de själva, barnen och sjuksköterskorna, men för att undvika 

ökad stress för vårdnadshavarna skulle det hållas på en grundläggande nivå (Coyne, 2015). 

Problemformulering 

När ett barn erhåller palliativ vård är närstående centrala i omvårdnaden eftersom de är 

känslomässigt närmast det sjuka barnet. Forskning tyder på att syskon senare i livet har 

kvarstående själslig oro efter deras syskons död, främst när bristande information och 

oförståelse inför döden förekom. Barn som förlorat ett syskon i barndomen har även påvisats 

ha en ökad dödlighet i jämförelse till andra barn.  

Syfte 

Syftet var att beskriva syskons upplevelser av pediatrisk palliativ vård i samband med en 

brors eller systers död. 
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METOD 

Design 

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ litteraturstudie. Litteraturstudier syftar till 

att lyfta redan befintlig forskning om ett område för att tydliggöra vad som existerar samt vad 

som saknas (Polit & Beck, 2016). Kvalitativa studier eftersöktes för att besvara syskons 

upplevelser och erfarenheter av pediatrisk palliativ vård i samband med en brors eller systers 

död. Kvalitativ metod har sitt ursprung i att studera människors upplevelser av upplevda 

fenomen. Kvalitativa data kan inkludera intervjuer, texter, berättelser och observationer 

(Henricson & Billhult, 2017). 

Urval 

Datainsamling genomfördes med databaserna The Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature [CINAHL], PsycINFO och Public Medline [PubMed]. CINAHL är en 

databas som innehåller material inom omvårdnad, PsycINFO inom beteendemedicin och 

psykologi och PubMed inom medicin, omvårdnad och tandvård (Karlsson, 2017). 

Sökstrategi 

Valda Medical Subject Headings [MeSH]-termer var “Bereavement” “Hospice care” och 

“Palliative care”. Valda fritextsökningar var “Bereaved”, “End of life”, “Pediatric” och 

“Sibling”. Sökningar skedde med olika kombinationer av orden (Tabell 1). Vid sökningarna 

inkluderades även booleska operatorer (Karlsson, 2017). Sökningar med kombination 

”Pediatric palliative care AND Sibling” och “End of life AND Pediatric AND Sibling” 

tillförde inga nya artiklar i någon av databaserna och exkluderades därför från tabell 1. 

Manuell sökning utfördes i reviews och annan litteratur, sökningen resulterade i att tre artiklar 

inkluderades. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var kvalitativa originalartiklar och artiklar som använde öppna frågor 

om pediatrisk palliativ vård eller om ett barns död ur ett syskons perspektiv, studierna skulle 

vara vetenskapligt granskade och skrivna på engelska. Kvalitativa studier i vilka både 

vårdnadshavare och syskon samt friska och sjuka syskon intervjuades inkluderades, vid dessa 

fall har endast de friska syskonens egna ord inkluderats i litteraturstudiens resultat (Statens 

Beredning för Medicinsk Utvärdering [SBU], 2014).  
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Inkluderade artiklar hade mellan hög och medelhög kvalitet. Exklusionskriterier var artiklar 

som ej besvarade litteraturstudiens syfte, saknade etiskt tillstånd eller utan god etisk grund 

samt kvantitativa artiklar utan öppna frågor (SBU, 2014). 

Tabell 1. Sökningar i CINAHL, PubMed och PsycINFO 

Databas 
Datum 

Sökord Identifierade 
artiklar 

Granskade 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Inkluderade* 

CINAHL 
20180403 

Bereavement AND 
Sibling AND 
Pediatric 

26 20 9 1 

PubMed 
20180403 

Bereavement AND 
Sibling AND 
Pediatric 

67 37 12 3 

PsycINFO 
20180403 

Bereavement AND 
Sibling AND 
Pediatric 

40 27 7 1 

CINAHL 
20180404 

Bereaved sibling 74 18 6 1(3) 

PubMed 
20180404 

Bereaved sibling 85 33 13 6(1) 

PsycINFO 
20180404 

Bereaved sibling 138 25 7 0(3) 

CINAHL 
20180409 

Sibling and Hospice 
care 

26 7 3 0 

PubMed 
20180409 

Sibling and Hospice 
care 

44 3 1 1 

PsycINFO 
20180409 

Sibling and Hospice 
care 

204 23 8 0 

Manuell 
sökning 
20180405- 
20180407 

    
3 

Totalt 
 

704 193 66 16 

*Inkluderade artiklar är unika, de inom parentes är inkluderade från tidigare sökningar. 

Sökbegränsningar: English, Academic Journals 
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Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Artiklar vilka uppfyllde inklusionskriterierna och var etiskt godkända granskades med mall 

från SBU (Bilaga 1). Studier av hög och medelhög kvalitet inkluderades (Bilaga 2). Mallen 

hade ingen tydlig poängsättning för innebörden av hög, medelhög och låg kvalitet, vilket 

modifierades av examensarbetets författare. För att nå en hög kvalitet krävdes att studierna 

uppfyllde minst 75% av kriterierna i granskningsmallen, för medelhög krävdes minst 50% av 

kriterierna uppfyllda och allt under detta klassades ha låg kvalitet. Författaren 

kvalitetsgranskade studierna vid två separata tillfällen, initialt när artikeln ansågs uppfylla 

kriterierna och slutligen när författaren uppnådde mättnad av datainsamlingen. Totalt 

inkluderades 16 artiklar, varav 13 av hög kvalitet och tre av medelhög kvalitet. 

Metodanalys 

Kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Elo & Kyngäs (2008) valdes som analysmetod. 

Induktiv innehållsanalys valdes och presenteras med huvudfaserna: förberedelse, organisering 

och rapportering. I förberedelsefasen valdes enheterna som ska analyseras ut, i denna 

litteraturstudie var det de inkluderade artiklarna (Bilaga 2). Organiseringsfasen syftar till att 

öppet koda vald enhet, kategorisering av data och slutligen finna en övergripande kategori 

(Tabell 2). I induktiv analys kodas materialet först öppet utan förbestämda kategorier. Öppen 

kodning utfördes fortlöpande som inkluderade artiklar läses samt kvalitetsgranskas och fördes 

i artiklarnas marginaler. Koderna användes till att identifiera och skapa subkategorier. När 

subkategorierna sedan abstraheras bildades huvudkategorierna.  

Genom detta skapades kategorier med liknande betydelse, med målet att beskriva, förstå och 

förklara ett fenomen. Abstraktion var det sista steget i processen, varje kategori döptes efter 

ett samlande ord som beskriver innehållet i varje kategori. Detta utfördes tills det inte längre 

var rimligt eller möjligt att skapa fler kategorier. I huvudkategorierna framkom sedan den 

övergripande kategorin. I rapporteringsfasen sammanställs resultatet och presenteras (Elo & 

Kyngäs, 2008). 
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Tabell 2. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Subkategori Huvudkategori Övergripande 
kategori 

“We always used to 
say that he won’t die 
… even though 
everyone around us 
was saying that he will 
… We were just trying 
to say that he was 
normal and that he 
was like everyone else 
… (Sibling, 11)” (Gaab 
et al., 2014) 

Familjen förnekade 
att det sjuka syskonet 
skulle dö men blev 
påmind av 
omgivningen. 

Vikten att 
prata om 
döden 

Behovet av 
information 

Vara delaktig i 
mitt syskons liv 
och död 

“It would have been 
much easier if a nurse 
or doctor had talked to 
me about what would 
happen; for I knew 
nothing at all about any 
treatment and side 
effects (Sibling, 13)” 
(Jenholt Nolbris et al., 
2014) 

Syskon önskade att få 
vara delaktiga och få 
information av hälso- 
och 
sjukvårdspersonal.. 

Vikten att få 
information 

Forskningsetiska överväganden 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka syskons upplevelser av pediatrisk palliativ vård 

i samband med en brors eller systers död, därför inkluderades endast kvalitativa studier som 

var etiskt godkända av en etisk granskningskommitté (Polit & Beck, 2016). Alla resultat från 

analysprocessen presenterades, även de som inte stödjer författarens egna åsikt. Resultatet 

byggdes uteslutande på vad som framkom ur analysen av de inkluderade artiklarna, inga 

fabricerade fakta eller påhittade resultat redovisades. Resultat som redovisades är tydligt 

refererade i texten samt i referenslista. Ingen plagiering av andras texter förekommer i 

studieresultatet eller diskussionen (Kjellström, 2017). 
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RESULTAT 

Resultatet bygger på 16 kvalitativa studier med syfte att besvara syskons upplevelser av 

pediatrisk palliativ vård i samband med en brors eller systers död. Resultatet presenteras 

utifrån huvudkategorierna som framkom av dataanalysen med subkategorierna som 

underrubrik (Tabell 3).  

Tabell 3. Resultatöversikt 

Övergripande kategori Huvudkategori Subkategori 

Vara delaktig i mitt syskons liv och död Behovet av information Vikten att få information 
Vikten att prata om döden 

Behovet av delaktighet Vikten att känna sig delaktig 
Ensam och bortglömd 

Behovet av stöd Behov av stöd på sjukhuset 
Behov av stöd utanför sjukhuset 

Livet efter döden Påverkan på familjerelationer 
Blivit en bättre människa 
Tröst 

 

Citat från inkluderade studier presenteras med indragning och kursiverad stil för att urskiljas 

från övrig text (Kvale & Brinkmann, 2014). Samtliga citat representerar en majoritet av 

syskonen och presenteras på gruppnivå (Elo & Kyngäs, 2008). När åldern på syskonet fanns 

tillgänglig har det inkluderats intill citatet. Den sjuke syftar till det sjuka eller avlidna 

syskonet, under huvudkategorin Efter död kallas den sjuke ibland för den avlidne.  

Behovet av information 

Vikten att få information 

Syskonen upplevde att de inte fick information om den sjukes tillstånd och om de fick 

information var den oftast knapphändig (Eaton Russell et al., 2017; Eilertsen, Lövgren & 

Kreicbergs, 2017; Gaab, Owens & MacLeod, 2014; Lövgren, Bylund-Grenklo, Jamsell, 

Eilegård Wallin & Kreicbergs, 2016; Nolbris & Hellström, 2005; Steele et al., 2013). 

Vanligen fick syskonen information av vårdnadshavare (Gaab et al., 2014; Lövgren et al., 

2016; Nolbris & Hellström, 2005) och i vissa fall kom informationen från den sjuke (Gaab et 

al., 2014). Information direkt av hälso- och sjukvårdspersonal var avsaknad men önskvärt av 

syskonen (Lövgren et al., 2016; Steele et al., 2013).  
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“The doctors, they mostly just talked to my parents, but it might have been nice 

to have been included in stuff like that (17 år)” (Steele et al., 2013, s 255). 

Syskonen uppgav sig ha rätt till att få information och att det fanns en risk att 

vårdnadshavarna uteslöt information som de ansåg att syskonen inte skulle klara av eller som 

vårdnadshavarna själva inte kunnat ta till sig (Lövgren et al., 2016). Det fanns en önskan om 

tillgång till fortlöpande information om den sjukes tillstånd som mötte syskonets ålder och 

utvecklingsnivå (Jenholt Nolbris, Enskär & Hellström, 2014; Lövgren et al., 2016; Steele et 

al., 2013). Somliga syskon upplevde att de inte var viktiga nog att få information eller 

tillräcklig information (Nolbris & Hellström, 2005).  

Det fanns även de syskon som upplevde att de fått bra information, att informationen var 

tydlig, ärlig och att det fanns utrymme för hälso- och sjukvårdspersonalen att svara på 

syskonens frågor (Eilertsen et al., 2017). 

Även om informationen påbörjade en sorgeprocess hos syskonen och gav oro och ångest 

(Jenholt Nolbris et al., 2014; Nolbris & Hellström, 2005), var det av vikt för syskonen att få 

information eftersom de upplevde att de behövde tid till att förbereda sig på att den sjuke 

skulle bli försämrad och genom detta nå en form av tröst (Eaton Russell et al., 2017; Gaab et 

al., 2014; Jenholt Nolbris et al., 2014; Nolbris & Hellström, 2005). Genom att inte få 

information upplevde syskonen att de blev lurade och missledda i den sjukes tillstånd, vilket 

ledde till försämrad känsla av coping (Eaton Russel et al., 2017; Gaab et al., 2014; Jenholt 

Nolbris et al., 2014). Syskonen upplevde även en stor ilska och frustration i att inte bli 

informerade (Gaab et al., 2014). 

“As a sibling, I was the last to get information, [and] poor information” 

(Eilertsen et al., 2017, s 4). 

Vikten att prata om döden 

Syskonen upplevde att det var viktigt att prata om den kommande döden, de upplevde att det 

ökade deras förståelse för situationen (Gaab et al., 2014; Jenholt Nolbris et al., 2014).  

Vetskapen om att den sjuke var döende gjorde att syskonen valde att spendera mer tid med 

den sjuke (Gaab et al., 2014). Syskon som sällan fick information upplevde sig förvirrade när 

de blev informerade om att den sjuke skulle dö, de var inte förberedda (Jenholt Nolbris et al., 

2014; Nolbris & Hellström, 2005). 
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“I feel sad when we are not all together at home. When [the patient] is at 

hospital I don’t know if she is really sick and if she might die. When [the 

patient] comes home I will feel happy that we are all together again.”  

(Gaab et al., 2013, s 189). 

För några syskon var vetskapen om att den sjuke var döende en stress, syskonet var rädd att 

den sjuke t.ex. skulle dö i samband med sömn (Gaab et al., 2014). Det fanns de syskon som 

önskade information men att hälso- och sjukvårdspersonalen inte skulle ta upp döden vid 

varje samtal (Gaab et al., 2014). Syskonen var dock tillfreds med att få ha närvarat när den 

sjuke dog (Nolbris & Hellström, 2005).  

Behovet av delaktighet 

Vikten att känna sig delaktig 

Syskonen upplevde det viktigt att få tillbringa tid tillsammans med den sjuke och att känna sig 

delaktiga i den sjukes vård (Eaton Russel et al., 2017; Eilertsen et al., 2017; Gaab et al., 2013; 

Gaab et al., 2014; Lövgren et al., 2016; Nolbris & Hellström, 2005; Steele et al., 2013). Vissa 

syskon upplevde en hopplöshet i att inte få hjälpa till (Eaton Russel et al., 2017) och att hälso- 

och sjukvårdspersonal inte inkluderade dom i vården. Syskonen upplevde även att de fick ett 

dåligt bemötande av hälso- och sjukvårdspersonal (Eilertsen et al., 2017; Gaab et al., 2014).  

Att få umgås med den sjuke (Eaton Russel et al., 2017; Eilertsen et al., 2017; Steele et al., 

2013) och att få hjälpa till med mindre uppgifter gav syskonen ett ökat välbefinnande (Eaton 

Russel et al., 2017; Gaab et al., 2013), även vid sjukvårdsrelaterade uppgifter (Eaton Russel et 

al., 2017).  

“... They could’ve helped us to … just to … help; how to help your sister. (9 år)”  

(Gaab et al., 2014, s 65) 

Vidare uttryckte syskonen en glädje över tiden tillsammans med den sjuke, både under 

vårdtiden och vid död (Eilertsen et al., 2017). De upplevde att de kunde skapa egna goda 

minnen med den sjuke om de fick umgås (Eilertsen et al., 2017; Gaab et al., 2014; Nolbris & 

Hellström, 2005). 

“I would have appreciated feeling included and being able to help out with 

taking care of my brother.” (Lövgren et al., 2016, s 301).  
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Det förekom även att syskonen upplevde sig tvungna till att hjälpa till, att de blev ett 

hembiträde istället för en del av teamet. Syskon anpassade även sitt liv kring den sjukes och 

familjens behov (Eaton Russel et al., 2017), men det fanns de som gärna uppoffrade sin egen 

tid med vårdnadshavarna för den sjuke (Gaab et al., 2013; Gaab et al., 2014). Många syskon 

hjälpte till hemma, genom att t.ex. ta hand om sina yngre friska syskon eller hushållsarbete för 

att avlasta vårdnadshavarna (Eaton Russel et al., 2017; Gaab et al., 2013). Syskonen upplevde 

att de åsidosatte sina egna känslor i fördel för resterande familjemedlemmar (Eaton Russel et 

al., 2017) och ett syskon minns med sorg när denne hade en icke livshotande sjukdom och 

inte fick uppmärksamhet för att den sjuke var på sjukhus (Gaab et al., 2013). Den lyckligaste 

tiden upplevde syskonen var i samband med att hela familjen var tillsammans (Gaab et al., 

2013) och de kände en sorg över att missat att göra saker med sitt syskon (Brooten & 

Youngblut, 2017; Eaton Russel et al., 2017).  

Ensam och bortglömd 

Syskonen kände sig inte sedda, varken av vårdnadshavarna eller hälso- och 

sjukvårdspersonalen (Eaton Russel et al., 2017; Eilertsen et al., 2017; Gaab et al., 2013). De 

kände sig ofta ensamma, även om familjen och den sjuke var hemma (Eaton Russel et al., 

2017; Gaab et al., 2013; Jenholt Nolbris et al., 2014; Nolbris & Hellström, 2005).  

Syskonen upplevde att de inte fick ta plats i familjen och att ingen såg syskonen eftersom de 

var upptagna med den sjuke (Eaton Russel et al., 2017; Eilertsen et al., 2017; Gaab et al., 

2013; Jenholt Nolbris et al., 2014; Nolbris & Hellström, 2005).  

De upplevde en ilska och oro över att vårdnadshavarna spenderade all sin tid med den sjuke 

(Gaab et al., 2013; Jenholt Nolbris et al., 2014; Nolbris & Hellström, 2005). Oron och sorgen 

upplevdes ohanterbar eftersom syskonen exkluderades ur familjen och vården (Eaton Russel 

et al., 2017; Jenholt Nolbris et al., 2014). Det förekom även att syskon frågade 

vårdnadshavarna om de också skulle behöva bli sjuka för att få uppmärksamhet (Jenholt 

Nolbris et al., 2014).  

“Maybe I can have cancer for a day to get attention (12 år).”  

(Jenholt Nolbris et al., 2014, s E4) 
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Behovet av stöd 

Behov av stöd på sjukhuset 

Syskonen önskade stöd och förståelse från hälso- och sjukvårdspersonal, att bli sedda och inte 

bortglömda var av vikt (Eaton Russel et al., 2017; Gaab et al., 2014; Lövgren et al., 2016; 

Steele et al., 2013). Vidare önskade syskonen att det fanns möjlighet att kunna gå iväg och 

utföra aktiviteter på sjukhuset, få tid för sig själva och att få tänka på annat än den sjuke 

(Eaton Russel et al., 2017; Lövgren et al., 2016: Lövgren et al., 2017).  

“Organize sibling groups with nice activities for play therapy during the 

treatment weeks.” (Lövgren et al., 2016, s 299) 

Möjlighet att få prata med professionella inom sorgbearbetning eller andra utomstående som 

läraren på skolan om deras sorg och känslor var en önskan syskonen uppgav (Eaton Russel et 

al., 2017; Jonas-Simpson, Steele, Granek, Davies & O'Leary, 2015; Steele et al., 2013; 

Thompson et al., 2011). Några syskon önskade att vårdnadshavarna blev informerade av 

hälso- och sjukvårdspersonal om hur de skulle involvera syskonen i vården (Lövgren et al., 

2016).  

“Inform parents about how much distress siblings experience, even though it’s 

nobody’s fault, so parents can be more aware of that.”  

(Lövgren et al., 2016, s 301) 

Behov av stöd utanför sjukhuset 

Syskon hade en önskan om att träffa andra syskon i samma situation, genom t.ex. 

syskongrupper (Lövgren et al., 2016; Nolbris & Hellström, 2005; Steele et al., 2013; 

Thompson et al., 2011), syskonläger (Brooten, Youngblut & Roche, 2017) eller litteratur 

inom ämnet för ökad förståelse (Nolbris & Hellström, 2005).  

“I wish that different things would be available, for example, contact with other 

siblings or literature.” (Nolbris & Hellström, 2005, s 230) 

Vara delaktig i aktiviteter utanför sjukhuset gav syskonen möjlighet att få fokusera på sig 

själva och tänka på annat, även om det var viktigt att få vara med den sjuke (Eaton Russel et 

al., 2017; Lövgren et al., 2016; Lövgren et al., 2017; Thompson et al., 2011). Vidare önskade 

syskonen även möjlighet till att få stöd i vardagliga saker som läxor (Lövgren et al., 2016).  

  



 

17 

Livet efter döden 

Påverkan på familjerelationer 

Syskonen upplevde att familjerelationerna hade blivit bättre efter den sjukes död, att 

familjebanden hade blivit starkare och att de tog bättre hand om varandra (Akard et al., in 

press; Brooten et al., 2017; Eilertsen et al., 2017; Foster et al., 2012), att familjen var bättre på 

att kommunicera (Brooten et al., 2017; Foster et al., 2012) och att syskonen nu fick mer 

uppmärksamhet av vårdnadshavarna (Brooten et al., 2017; Foster et al., 2012).  

“She [Mom] hugs me a little more, uh, talks to me, tells me to talk (13 år)”  

(Brooten et al., 2017, s 252) 

Det fanns dock de syskon som upplevde att familjerelationen hade försämrats, att 

familjemedlemmarna distanserar sig från varandra (Akard et al., in press; Foster et al., 2012) 

och att vårdnadshavarna har en sämre relation (Foster et al., 2012).  

Det fanns syskon som ville skydda vårdnadshavarna från vidare smärta genom att inte 

uttrycka sin egen sorg eller orosmoment i livet (Jonas-Simpson et al., 2015). Syskonen hade 

svårt att hantera vårdnadshavarnas sorg och upplevde den som påfrestande (Eilertsen et al., 

2017; Foster et al., 2012; Jonas-Simpson et al., 2015).  

Några av syskonen upplevde en rädsla inför döden, att de var rädda att ett friskt syskon eller 

en vårdnadshavare skulle dö (Brooten et al., 2017; Brooten & Youngblut, 2017; Gaab et al., 

2014), bli sjuka eller fråntas syskonet (Brooten & Youngblut, 2017).  

“I think it’s losing someone else… that’s like, the scariest thing for me. (18 år)” 

(Brooten et al., 2017, s 253) 

Blivit en bättre människa 

Syskonen upplevde att de mognat efter den sjukes död, de upplevde sig själva som mer 

självständiga och mer sympatiska (Akard et al., in press; Brooten et al., 2017; Eilertsen et al., 

2017; Foster et al., 2012), att de hade en ökad vilja till att hjälpa människor (Brooten et al., 

2017; Foster et al., 2012; Thompson et al., 2011). Vidare upplevde syskonen att de inte längre 

fokuserar på små saker utan levde för stunden och uppskattade livet i högre utsträckning 

(Akard et al., in press; Brooten et al., 2017; Eilertsen et al., 2017; Foster et al., 2012).  

“I try not to dwell on the small problems in life.” (Eilertsen et al., 2017, s 4) 
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De fokuserade bättre i skolan efter den sjukes död, eftersom att de inte längre behövde 

fokusera och tänka på den sjuke och kunde därmed lägga ner mer tid på deras studier. Det 

fanns de syskon som kände att den sjukes minne fick dem att känna sig mer motiverade 

(Akard et al., in press; Foster et al., 2012).  

Tröst 

Det var viktigt för syskonen att familj och hälso- och sjukvårdspersonal förstod att sorg är 

individuell och att det är av vikt att inte anta hur syskon sörjer, att varje individ är unik och 

även unik i varje situation (Thompson et al., 2011). Vidare upplevde syskon att det var av vikt 

att acceptera sorgen. Även om syskonen inte skulle komma över sorgen, blev det enklare att 

leva med sorgen med tiden, de vande sig (Brooten et al., 2017; Lövgren et al., 2017; 

Thompson et al., 2011). 

“I’m not really over it right now, but like, I’m getting used to it. (14 år)”  

(Brooten et al., 2017, s 253) 

Efter den sjukes död uppgav många syskon att de fann tröst i att tänka på eller kommunicera 

genom tal och skrift med den sjuke. Syskonen berättade om vad de gjorde, vad de hade för 

planer och liknande, syskonen kommunicerade även via böner (Brooten et al., 2017; Brooten 

& Youngblut, 2017; Foster et al., 2011; Jonas-Simpson et al., 2015; Lövgren et al., 2017). 

Vissa syskon sov även i den avlidnes säng för att känna sig närmare denne (Brooten & 

Youngblut, 2017).  

“I even wrote notes in one of his books. I was sending notes so he can maybe 

read them. I was just, um, writing in a book and leaving the book open so he can 

read it … since he can’t touch anything. When I go to his room, I feel his 

presence … and talk about my day (9 år).” (Brooten & Youngblut, 2017, s 1118) 

Syskonen, tillsammans med familjen, gjorde den avlidne delaktig i högtider (Jonas-Simpson 

et al., 2015; Nolbris & Hellström, 2005) och syskonen inkluderade ofta den avlidne vid frågor 

om dennes familjekonstellation (Nolbris & Hellström, 2005). Syskon uppgav även att deras 

andliga eller religiösa tro var en tröst i sorgen, de såg det som en tröst att den sjuke nu var 

med Gud och inte längre behövde lida, att de i framtiden skulle få vara tillsammans (Brooten 

et al., 2017; Lövgren et al., 2017; Thompson et al., 2011). 
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“I would tell them that they shouldn’t worry that much … because someday 

we’ll meet them, and we’ll see them, and we’ll all just be together.”  

(Thompson et al., 2011, s 163)  

Att sysselsätta sig med fritidsaktiviteter, umgås med vänner, lyssna på musik och annat 

uppgav många av syskonen hjälpte för att inte enbart fokusera på sorgen (Brooten et al., 2017; 

Brooten & Youngblut, 2017; Lövgren et al., 2017; Thompson et al., 2011).  
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DISKUSSION 

Vara delaktig i mitt syskons liv och död var den övergripande kategorin och litteraturstudiens 

huvudfynd. Detta framkom löpande genom de upplevelser som syskonen uttryckte, önskan 

om att vara delaktig i vården, få information för att kunna vara delaktiga och behovet att göra 

den avlidne delaktig i syskons liv även efter död. 

Resultatdiskussion 

Behovet av information 

Inom barnsjuksköterskans kompetensområde ingår att informera, undervisa och bemöta 

barnet och dess familj, detta för att lindra barnet och familjens lidande samt för att göra 

familjen delaktig (Riksföreningen för barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). I resultatet har det framkommit att syskonen upplever sig oviktiga i att bli informerade, 

att de inte får information eller att informationen om den sjukes tillstånd är knapphändig. 

Syskonen uttryckte även en önskan om fortlöpande information av hälso- och 

sjukvårdspersonalen.  

I studien av Rosenberg et al. (2015) framkom att syskon som fått lite eller ingen information 

hade svårt att bearbeta sorgen efter ett syskons död och att deras då- och nuvarande liv 

påverkades, även 10 år senare. Syskon som förlorat en bror eller syster i barndomen har en 

signifikant ökad risk för dödlighet mot de som inte förlorat ett syskon (Rostila et al., 2017; Yu 

et al., 2017). Syskonen upplevde enligt resultatet att information som hade negativ påverkan 

ändock hade hög relevans för deras möjlighet till bearbetning. Genom att inte ge syskonen 

möjlighet till fullgod information påverkas syskonen, såväl som den palliativa vården. 

Milberg (2012) förklarar att stöd till närstående är en av de fyra hörnstenarna i palliativ vård, 

och förståelse för situation och sjukdom är av betydelse för de närstående och deras 

delaktighet.  

Detta ses även i familjefokuserad omvårdnad, som lyfter att familjen ska ses som en enhet där 

alla delar är i konstant påverkan av varandra (Benzein et al., 2017a). Av resultatet framkom 

även att syskon oftast kände sig exkluderade i samband med att information skulle ges och 

genom detta inte fick svar på sina frågor.  

Weaver et al. (2015) anser att palliativ vårdfilosofi ska introduceras tidigt i sjukdomsfasen för 

att skapa holistisk vård som bygger på öppenhet och ärlighet gentemot den sjuke och dess 

familj. Syskonen i resultatet som fått bra information upplevde att informationen som gavs 
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var ärlig, tydlig och att syskonen fick möjlighet att få svar på deras frågor. Därmed är det av 

relevans att barnsjuksköterskan har en transparent dialog med syskonen och möjliggör att 

syskonen får tillgång till information (Mullen et al., 2015). 

I resultatet framkom även att syskonen upplevde det som viktigt att diskutera den stundande 

döden. Detta eftersom det bidrog till att syskonen ville spendera mer tid med den sjuke men 

även kunna förbereda sig. Genom tidig introducering av palliativ vård enligt Weaver et al. 

(2015) skulle övergången från palliativ vård till vård i livets slutskede ske mer naturligt. 

Implementering av familjefokuserad omvårdnad menar på att syskonen skulle kunna bidra till 

en värdig död för den sjuke, eftersom syskonen kan bidra till en bättre förståelse om den 

sjukes person och är en unik resurs för hälso- och sjukvården (Benzein et al., 2017b).  

Behovet av delaktighet 

Machajewski och Kronk (2013) lyfter vikten av att barn ska kunna vara delaktig i vården 

eftersom detta bidrar till att syskonen kan skapa minnen med den sjuke, vilket framkom i 

resultatet som viktigt för syskonen, men även för förbättrad möjlighet till bearbetning. Genom 

delaktighet kommer inte döden som en chock utan syskonet har sett försämringen och 

tillsammans med en god information givits möjligheten till att förbereda och bearbeta sorgen. 

Sjukdom har en enorm påverkan på dess närstående och kan bidra till psykiska symptom, 

genom delaktighet kan den sjukes närstående få känsla av kontroll (Gerritsen et al., 2017). 

Syskonen i resultatet ansåg sig bortglömda och ensamma, det framkom en önskan om att vara 

delaktiga i vården. Vidare kände syskonent även en oro och ilska av att inte få spendera tid 

med vårdnadshavarna.  

Barnsjuksköterskan har en betydande roll i att göra familjen delaktig i den sjukes vård 

(Mullen et al., 2015; Riksföreningen för barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Syskonstödjare har även en möjlighet till att göra syskonen mer delaktiga, genom att 

stödja och lyssna till syskonens behov (Jenholt Nolbris & Nilsson, 2017). 

Utöver att syskonen i resultatet önskade att vara delaktiga i vården, förekom även önskan om 

att få vara för sig själv. Hälso- och sjukvårdspersonal ska inte påtvinga syskon till att vara 

delaktig i vården om inte individen själv önskar, delaktigheten bör ske i den utsträckningen 

som syskonet önskar. Hälso- och sjukvårdspersonalen bör vara medvetna om att önskemålen 

kan förändras från dag till dag (Bischofberger, 2004). 
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Behovet av stöd 

Enligt resultatet framkom att syskonen var i behov av stöd, egen tid samt sysselsättning på 

och utanför sjukhuset. Det finns reglerat i skollagen (SFS, 2010:800) att alla sjukhus ska 

erbjuda lekterapi, även i barnkonventionen lyfts barnens rätt till lek och stimulering (UNICEF 

Sverige, 2009).  

Syskonstödjare har även en betydande roll i att ge stöd till syskon, dock är dessa knutna till 

den pediatriska onkologin och betalas av Barncancerfonden (Jenholt Nolbris & Nilsson, 

2017). I enlighet med rättviseprincipen ska vårdens resurser ges utifrån det behov som 

föreligger och vara rättvist fördelat utifrån de individer som är i behov av insatsen (Lundqvist, 

2015). Eftersom insatsen ges till syskon inom den pediatriska onkologin bidrar det till en 

ojämlik vård, med minskad möjlighet till stöd och delaktighet för syskon till barn med andra 

långvariga sjukdomar än cancer.  

Syskonen i resultatet hade ett behov av att tala och umgås med andra syskon i samma 

situation. Enligt Hancock (2011) har syskonläger en påvisad god effekt på syskonen till barn 

med cancer, deltagande syskon uppgav ökat välbefinnande och ökad kunskap. Benzein et al. 

(2017b) menar på att familjens alla delar måste vara välmående eftersom de är i ständig 

påverkan av varandra, genom att tillämpa familjefokuserad omvårdnad kan hälso- och 

sjukvården tidigt fånga upp syskonens behov.  

Livet efter döden 

Syskonen i resultatet hade flertal fokus när det kom till upplevelse efter döden. De upplevde å 

ena sidan en förbättrad relation i familjen efter den sjukes död, å andra sidan ville syskonen 

inte vara en börda för vårdnadshavarna. I resultatet framkom en önskan att hälso- och 

sjukvårdspersonalen gav information till vårdnadshavarna hur de ska bemöta och stödja 

syskonen. Närståendestöd i palliativ vård syftar även till att stödja familjen efter död (Jones et 

al., 2014; Milberg, 2012). Om vårdnadshavaren inte orkar stödja syskonet p.g.a. sin egen sorg 

bör en annan vuxen individ ta den rollen (Machajewski & Kronk, 2013).  

Barnkonventionen har flera paragrafer som lyfter barnets rätt till deras vårdnadshavare, 

vårdnadshavaren ska bland annat finnas tillgänglig för att uppfostra och vägleda barnet. 

Barnets rätt till deras vårdnadshavare och att inte bli skild från denne mot barnets vilja lyfts 

också i barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009).  
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Men om vårdnadshavarna inte har möjlighet till att finnas tillgänglig för syskonet bör 

samhället se till barnets bästa och möjliggöra en relation med annan vuxen samt ge 

vårdnadshavarna stöd för att kunna göra sig delaktiga i syskonets liv igen (UNICEF Sverige, 

2009). Barnsjuksköterskan skulle kunna vara den stödjande funktionen, eftersom stöd till 

familjen ingår i dess kompetensområde (Riksföreningen för barnsjuksköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016).  

Resultatet tydde på att syskonen upplevde en ökad motivation samt positivare syn på 

vardagen efter den sjukes död. Rosenberg et al. (2015) uppföljande enkätstudie påvisade 

snarare att syskonen hade svårigheter med oro och ångest som oftast ledde till ett bruk av 

olagliga substanser om de inte fick möjlighet till bearbetning av deras sorg. 

Barnsjuksköterskan har en betydande roll i att stötta syskonen i deras tro och funderingar 

kring den sjukes död (Mullen et al., 2015). Av resultatet framkom att syskonen fann en tröst i 

sin andliga och religiösa tro, vilket barnsjuksköterskan bör motivera och framhäva. Genom att 

kommunicera med syskonen kan dessa tankar och känslor förstås av hälso- och 

vårdpersonalen i ett tidigt skede och kan därmed inkluderas i vården, detta i enlighet med 

familjefokuserad omvårdnad samt pediatrisk palliativ vård (Benzein et al., 2017a; 2017b; 

Coyne, 2015; Machajewski & Kronk, 2013).  

Metoddiskussion 

Design 

Intervjuer med syskon skulle kunna stärka studiens resultat eftersom intervjustudier avser att 

beskriva och studera människors upplevelser av ett fenomen (Polit & Beck, 2016), dock 

ansågs detta inte genomförbart med den tidsram som erbjöds. Författaren till denna studie har 

ingen erfarenhet av att intervjua barn och liten erfarenhet av att bemöta syskon i sorg, därmed 

ansåg författaren ingen etisk rätt i att utföra en intervjustudie. Litteraturstudie valdes därför 

som metod, vilket enligt Polit och Beck (2016) främst används för att lyfta och undersöka 

redan befintlig forskning och var därmed relevant för studiens syfte. 

Urval 

Ingen begränsning av publikationsdatum på eftersökta studier fanns eftersom syskons 

upplevelser möjligen inte har förändrats över tid, vilket även påvisades i litteraturstudiens 

resultat. Den äldsta studien var från år 2005 och den nyaste fortfarande in press (Mårtensson 

& Fridlund, 2017).  
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Samtliga inkluderade studier hade etiskt tillstånd (Forsberg & Wengström, 2016), vilket är 

relevant vid forskning på barn som tillhör en redan sårbar grupp (CODEX, 2018; Polit & 

Beck, 2016). Inkluderade studier var skrivna på engelska vilket författaren behärskar väl, 

dock är det inte författarens modersmål vilket kan påverka tolkningen av data.  

Initialt var tanken att endast inkludera studier med syskon under 18 år, till följd av den 

begränsade tillgången av kvalitativa studier som besvarade syftet inkluderades även studier 

med syskon över 18 år. Syskonen i de inkluderade studierna sträcker sig från 4-33 år. 

Inklusionskriterierna ändrades därför till syskon vilka varit delaktiga i pediatrisk palliativ vård 

och/eller en omyndig bror eller systers död. Dock exkluderades två studier med enbart vuxna 

syskon (Elo & Kyngäs, 2014).  

Datainsamlingsmetod 

Databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO valdes för att erhålla ett bredare resultat, 

databaserna var lämpliga eftersom de innehåller medicinska, psykologiska och 

omvårdnadsbaserade studier (Forsberg & Wengström, 2016). Endast studier med kvalitativ 

ansats eftersöktes eftersom dessa beskriver och studera människors upplevelser av ett 

fenomen (Henricson & Billhult, 2017), vilket passade litteraturstudiens syfte. Vid sökningarna 

användes booleska operatorn “AND” för att avgränsa och ge en bredare sökning (Karlsson, 

2017). Litteraturstudiens syfte ändrades under datainsamling efter att det framkommit att det 

inte fanns tillräckligt med studier vilket besvarade syskons upplevelser av pediatrisk palliativ 

vård, syftet utökades därför till att inkludera även syskons upplevelser av en brors eller systers 

död.  

Tillvägagångssätt 

Sexton stycken kvalitativa studier inkluderades varav en majoritet av studierna var från USA 

och/eller Kanada, fem stycken var från Sverige och två stycken från Nya Zeeland. Resultatet 

utgick därför från en homogen grupp, vilket kan ha påverkat resultatet eftersom det inte fanns 

någon spridning i grupperna.  

Studierna från USA och/eller Kanada var tydliga med att påpeka en spridning i etnicitet av 

informanterna. Artiklarna kvalitetsgranskade med granskningsmall (Bilaga 1), eftersom inget 

poängsystem fanns tillgängligt modifierades mallen av författaren.  
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Av de 16 stycken inkluderade artiklarna bedömdes 13 stycken vara av hög kvalitet och 

resterande av medelhög kvalitet. Dessa bedömningar är subjektiva och författaren är 

medveten om att förförståelse kan ha påverkat kvalitetsbedömningen och att andras 

kvalitetsgranskningar kan skiljas från denna. 

Trovärdighet 

Enligt Lincoln och Guba (1985) kan en studies trovärdighet säkerställas genom att besvara 

studiens tillförlitlighet [eng. credibility], pålitlighet [eng. dependability], bekräftelsebarhet 

[eng. confirmability] och överförbarhet [eng. transferability]. För att öka trovärdigheten var 

samtliga inkluderade artiklar vetenskapligt granskade, hade etiskt tillstånd samt begränsades 

inte till etnicitet eller kön.  

Tillvägagångssättet för att säkerställa tillförlitligheten vid en kvalitativ innehållsanalys 

påbörjas redan vid val av datainsamlingsmetod (Elo & Kyngäs, 2014), denna litteraturstudie 

valde att undersöka fenomenet om syskons upplevelser vilket en kvalitativ innehållsanalys 

tillämpas bäst för (Polit & Beck, 2016). Metoderna i inkluderade studier varierade genom 

både intervjuer, enkäter, ljudinspelningar och dagböcker. För att öka tillförlitligheten i 

litteraturstudien har datainsamlingsprocessen redovisats (Tabell 1) samt genom att presentera 

insamlad data (Bilaga 2), kategorier (Tabell 3) samt citat i resultatet. Flera författare till 

litteraturstudien skulle kunna öka tillförlitligheten, eftersom detta skulle kunna bidragit till 

flera perspektiv och ytterligare kritiskt tänkande (Elo & Kyngäs, 2014).  

Litteraturstudiens författare har två års erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska vid en 

pediatrisk vårdavdelning, har vårdat barn både i kurativt och palliativt skede och har sedan 

tidigare ett intresse för palliativ vård. Författarens erfarenhet kring syskon vid pediatrisk 

palliativ vård är att syskonen vanligen inte närvarar på sjukhuset och därmed inte är delaktiga 

i vården. Författaren har i möjligaste mån försökt ha ett neutralt förhållningssätt, trots 

förförståelse, vid tolkning och inläsning av inkluderad material samt försökt hålla en objektiv 

blick genom hela arbetet för att minska risken att resultatet påverkats och genom detta försökt 

säkerställa pålitligheten i litteraturstudien. Ett neutralt tillvägagångssätt med en tydligt 

beskriven analysmetod är även relevant för att påvisa studiens bekräftelsebarhet (Elo & 

Kyngäs, 2014).  
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Genom att presentera citat från inkluderade studie och tydlig referering i resultatet ökas 

studiens överförbarhet. Överförbarheten kunde ökas ytterligare om inkluderade studier inte 

enbart innefattat västerländska länder (Elo & Kyngäs, 2014).  

Behov av vidare forskning 

Syskons sorg påvisades i resultatet som komplext och att det ofta saknades stöd för syskonen i 

den svåra tiden som en svår och långvarig sjukdom kan bidra till. Författaren anser därför att 

vidare studier om tidig implementering av pediatrisk palliativ vård med familjefokuserad 

omvårdnad som grund bör utföras. Resultatet påvisade även att syskonen har ett behov av att 

få vara delaktiga i den pediatriska palliativa vården för att senare kunna bearbeta den sorg de 

känner och kommer känna resten av deras liv. Där bör även tydliga rutiner för hur syskon ska 

inkludera och informera finns men med en öppenhet för syskonens egna unika önskemål. 

Klinisk relevans 

Litteraturstudien kan bidra till att ge en djupare förståelse för syskons upplevelser av 

pediatrisk palliativ vård och hur hälso- och sjukvårdspersonal ska bemöta dem. Detta är av 

relevans för barnsjuksköterskan som möter familjer i den pediatriska palliativa vården. 

Barnsjuksköterskan har ett viktigt arbete att inkludera, bemöta och lyssna till samtliga 

medlemmar i enheten som i detta sammanhang kallas familj. Barn som dör är en minoritet av 

alla dödsfall i Sverige, men de känslor som döden av ett barn efterlämnar är minst lika svår 

om inte svårare och påverkar en hel familj i en livstid. Syskonen som är i starten av deras liv 

bör därför ges den bästa möjligheten till hantering och bearbetning av den sorg som 

uppkommer när en bror eller syster dör. Av resultatet framkom att syskonen saknade 

möjlighet till delaktighet, stöd och att sorgen aldrig försvann, även om många lärde sig att 

leva med den.  

Slutsats 

Syskon inom den pediatriska palliativa vården och syskon till barn som dör är unika individer 

med behov att få vara delaktiga. Barnsjuksköterskan har en viktig roll i att möta dessa syskon 

och ge dem utrymme till att få uttrycka sina känslor, bli bemötta, informeras och förberedas 

på vad som händer i deras familj. Genom familjefokuserad omvårdnad ses inte bara barnet 

utan även familjen, där syskonet är inkluderat. Alla barn har rätt att bli sedda och hörda, få 

vara delaktig i ett sammanhang och få ge uttryck för deras känslor, inte minst syskon till svårt 

sjuka.  
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BILAGA 2. Översikt av inkluderade studier 

Artikel 

nr. 

Titel, författare, årtal, 

land  

Syfte  Metod  Deltagare och 

bortfall 

Resultat  Kvalitet 

1 Adolescents' 

Experiences 7 and 13 

Months After the Death 

of a Brother or Sister 

Brooten, D., Youngblut, 

J.M. & Roche, R.M. 

2017, USA 

Beskriva tonåringars 

upplevelser av ett 

syskons död på neonatal 

intensivvård/pediatrisk 

intensivvård/akutmottagn

ing efter sju och 13 

månader. 

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. 

 

Intervjuerna utfördes 

efter sju månader av 

syskons död samt 

uppföljningsintervju 

efter 13 månader. 

17 tonåringar (13-18 

år, medelålder 15,1 

år). 

 

Inga bortfall under 

studiens gång. 

Vid 7 månader 

inkluderade teman; 

dödsfallet, förneka döden, 

bearbeta dödsfallet, 

begravning, återgå till 

normal vardag och 

bekymmer för andra i 

familjen och fortsätta ett 

förhållande med den 

avlidne syskon. 

Hög 

2 Cancer-bereaved 

siblings' positive and 

negative memories and 

experiences of illness 

and death: A nationwide 

follow-up. 

 

Bradley Eilertsen, M.-E., 

Lövgren, M., Eilegård 

Wallin, A. & Kreicbergs, 

U. 

 

2017, Sverige 

Syftet var att utforska 

sörjande syskons 

positiva och negativa 

minnen och erfarenheter 

av sin bror/systers 

cancersjukdom och död. 

Enkätstudie, två frågor 

med möjlighet till att ge 

öppna svar. 

174 syskon deltog av 

240 tillfrågade. 

 

Syskonen var mellan 

12-25 år när deras 

syskon dog och 

mellan 19-33 år vid 

den uppföljande 

intervjun.  

Fokus på sörjande 

syskons positiva och 

negativa minnen och 

upplevelser av syskons 

sjukdom och död. Teman;  

Uthållighet kontra 

sårbarhet; Familjens 

sammanhållning mot 

familjekonflikter; Mognad 

kontra stagnation; 

Professionellt stöd mot 

brist på professionellt stöd 

Hög 



 

2 

 

3 Siblings Caring for and 

about Pediatric Palliative 

Care Patients. 

 

Gaab, E.M., Owens, 

G.R. & MacLeod, R.D. 

 

2014, Nya Zeeland 

Syftet var att identifiera 

oro hos syskon till barn 

som vårdats enligt 

pediatrisk palliativ vård. 

Intervjustudie. 18 stycket syskon, 

ålder 9-22 år. 

 

Sex månader till två 

år efter syskons död. 

Syskonen var oroliga inför 

den sjukes kommande 

död och önskade att vara 

delaktiga i deras liv och 

vård. 

Hög 

4 Siblings’ Needs and 

Issues When a Brother 

or Sister Dies of Cancer. 

 

Nolbris, M. & Hellström, 

A.-L. 

 

2005, Sverige 

Syftet var att undersöka 

hur syskons påverkas av 

cancer i barndomen. 

 

Kvalitativ metod med 

inspiration av 

fenomenologi och 

Life-worlds teorin. 

 

Intervjustudie, med 

intervjuguide. 

Tio syskon (ålder 10-

30, medel 21.5 år) 

medverkade i studien. 

Fem ytterligare 

syskon tillfrågades, 

tre tackade nej, en 

fick ej medverka av 

vårdnadshavare och 

ett syskon hade inte 

tiden som krävdes för 

medverkan. 

Syskonen var missnöjda 

med att de inte erhöll 

information eller bristen på 

kvalitén på informationen. 

De önska kontinuerlig 

information och support 

från hälso- och 

sjukvårdspersonal. 

Ensamhet, ångest, ilska 

och avundsjuka var 

vanliga känslor som de 

uttryckte.  

 

Syskonerna uttryckte 

behov att sörja på eget 

sätt, inklusive tidsperioder 

när de inte sörjde.  

Hög 



 

3 

 

5 Bereaved Siblings’ 

Advice to Health Care 

Professionals Working 

With Children With 

Cancer and Their 

Families. 

 

Lövgren, M., Bylund-

Grenklo, T., Jamsell, L., 

Eilegård Wallin, A. & 

Kreicbergs, U. 

 

2015, Sverige 

 

 

Syftet var att undersöka 

vilka råd sörjande 

syskon skulle ge hälso- 

och sjukvårdspersonal 

som arbetar med barn 

och familjer inom 

pediatrisk cancervård. 

Analys av en öppen 

fråga i en enkätstudie, 

vilken deltagarna gavs 

möjlighet att skriva fritt 

på frågan.  

174 syskon av 240 

tillfrågade, varav 108 

stycken besvarade 

frågan. 

 

Syskonen var mellan 

12-25 år när deras 

syskon dog och 

mellan 19-33 år vid 

den uppföljande 

intervjun.  

Information, 

kommunikation och 

delaktighet var något 

syskonen saknade av 

hälso- och 

sjukvårdspersonalen. 

Även ge föräldrar 

information för hur de ska 

göra syskonen delaktiga i 

vården. Detta för att möta 

de psykosociala behoven 

hos syskonen. 

Medel 

6 Always With Me: 

Understanding 

Experiences of 

Bereaved Children 

Whose Baby Sibling 

Died. 

 

Jonas-Simpson, C., 

Steele, R., Granek, L., 

Davies, B. & O'Leary, J. 

 

2015, Kanada 

 

 

Syfte att förstå sörjande 

syskon när ett barn dött 

under perinatal och 

neonatala perioden. 

Kvalitativ konstbaserad 

studie samt djupgående 

intervjuer.  

Studien inkluderade 9 

sörjande syskon, fem 

föräldrar från fyra 

familjer i Kanada. 

 

Syskonen var 4-17 år. 

De döda barnen dog 

från v. 16+5 

(perinatalt) fram till 12 

dagars ålder 

(neonatalt). 

Syskonen utvecklade och 

fortsatte en relation med 

den avlidne. Skolan och 

hemmet var viktiga för 

syskonets 

sorgbearbetning.  

Medel 



 

4 

 

7 Bereaved Parents and 

Siblings Offer Advice to 

Health Care Providers 

and Researchers. 

 

Steele, A.C., Kaal, J., 

Thompson, A.L., 

Barrera, M., Compas, 

B.E., Davies, B., … 

Gerhardt, C.A. 

 

2013, Kanada & USA 

 

 

 

Syfte var att se vilka råd 

efterlevande familjer 

hade till hälso- och 

sjukvårdspersonal för att 

kunna förbättra vården, 

efter att ett barn dött av 

cancer. 

Intervjustudie med 

familjer med 

efterlevande syskon 

(ålder 8-17 år) tre till 12 

månader efter att ett 

barn dött av cancer. 

Rekryterade från tre 

olika sjukhus från 

Kanada och USA. 

Fyrtioen familjer av 

60 stycken, varav 39 

syskon (ålder 8-17, 

medel 12,3 år). 

 

En inspelning 

försvann vilket 

exkluderade en familj 

samt att ett syskon 

var för upprört för att 

medverka. 

Fem huvudteman: 1. 

förbättrad kommunikation 

med medicinska teamet, 

2. mer medlidande vård, 

3. ökad tillgång till 

resurser, 4. pågående 

forskning och 5. erbjuda 

beröm. Subtema inom de 

fem teman var 

kontinuiteten i vården. 

Hög 

8 Changes in Siblings 

after the Death of a 

Child from Cancer. 

 

Foster, T. L., Gilmer, M. 

J., Vannatta, K., Barrera, 

M., Davies, B., Dietrich, 

M. S., … Gerhardt, C. A. 

 

2012, Kanada & USA 

 

 

 

 

Syfte var att beskriva 

och bedöma frekvensen 

av förändringar hos 

syskon efter ett barns 

dödsfall från cancer. 

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor, separat med 

varje deltagare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familjer med 

efterlevande syskon 

(ålder 8-17 år) tre till 

12 månader efter att 

ett barn dött av 

cancer. Tre olika 

sjukhus från Kanada 

och USA. 

 

36 mödrar, 24 fäder 

och 39 syskon från 40 

familjer var 

inkluderade.  

Tre teman framkom 

gällande förändringar i 

sörjande syskon: 1. 

personliga förändringar, 2. 

förändringar i relationer, 

och 3. inga förändringar 

som är kopplad till döden. 

Hög 



 

5 

 

9 A Qualitative Study of 

Advice From Bereaved 

Parents and Siblings. 

 

Thompson, A.L., Miller, 

K.S., Barrera, M., 

Davies, B., Foster, T.L., 

Gilmer, M.J., … 

Gerhardt, C.A. 

 

2009, Kanada & USA 

 

 

Syftet var att utveckla en 

bättre förståelse för vad 

den sörjande familjer 

skulle råda andra att 

göra i samma situation. 

Kvalitativ, intervjuer vid 

1 år postmortem av 

syskon, i familjens 

hemmiljö. 

 

Från en longitudinell 

studie, med uppföljning 

1 år samt 2 år 

postmortem. 

 

40 familjer (65 

föräldrar och 39 

syskon) av barn som 

dött av cancer sex-19 

månader tidigare. 

 

Syskonen var mellan 

8-17 år, medelålder 

12 år. 

Syskonen uppgav att det 

var viktigt att prata om 

sorgen, att sorgen var 

unik till varje individ och 

tillfälle. Aktiviteter och 

deras tro var en för 

syskonen. Syskonen 

kommunicerade 

fortfarande med den 

avlidne.  

  

Hög 

10 Comparison of 

Continuing Bonds 

Reported by Parents 

and Siblings After a 

Child's Death from 

Cancer. 

 

Foster, T.L., Gilmer, 

M.J., Davies, B., 

Dietrich, M.S., Barrera, 

M., Fairclough, D.L., … 

Gerhardt, C.A. 

 

2011, Kanada & USA 

 

 

Syfte att få en bättre 

förståelse för likheter 

eller skillnader i fortsatta 

band mellan 

familjemedlemmar efter 

ett barn dött av cancer. 

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor.  

 

Ingick i en longitudinell 

studie. 

40 familjer (65 

föräldrar och 39 

syskon) av barn som 

dött av cancer sex-19 

månader tidigare. 

 

Syskonen var mellan 

8-17 år, medelålder 

12 år. 

Syskonen kommunicerade 

fortfarande med den 

avlidne. Syskonen 

sparade den avlidnes 

saker för att minnas och 

utförde aktiviteter som den 

avlidne hade tyckt om. 

Medel 



 

6 

 

11 Changes in Siblings 

Over Time After the 

Death of a Brother or 

Sister From Cancer. 

 

Akard, T.F., Skeens, 

M.A., Fortney, C.A., 

Dietrich, M.S., Glimer, 

M.J., Vannatta, K., … 

Gerhardt, C.A. 

 

In press, Kanada & USA 

 

 

 

Studera förändringar hos 

syskon mellan ett och 

två år efter att deras 

syskon dött av cancer. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Deltagare över tre 

institutioner 

representerade 27 

familjer och 

inkluderade sörjande 

mödrar (n = 21), fäder 

(n = 15) och syskon 

(n = 26) från 8 till 17 

år. 

Syskonen upplevde att de 

blivit mer mogna med 

tiden, de la mer tid på 

studier och hade blivit mer 

sympatiska. Syskonen 

upplevde att 

familjerelation hade blivit 

starkare. 

Hög 

12 Spirituality and religious 

coping are related to 

cancer-bereaved 

siblings’ long-term grief. 

 

Lövgren, M., Sveen, J., 

Steineck, G., Wallin, 

A.E., Eilertsen, M.-E.B. 

& Kreicbergs, U. 

 

2017, Sverige  

 

 

 

Syftet var att identifiera 

syskons, till barn som 

dött av cancer, sätt att 

hantera sorg efter förlust 

av syskon och 

undersöka huruvida 

dessa sätt att hantera 

var relaterade till deras 

erfarenhet av att ha 

arbetat igenom sin sorg. 

Enkätstudie med en 

öppen fråga för 

deltagarna att besvara.  

174 deltagare av 240 

tillfrågade. 

 

Syskons som sörjde 

ett barn som dött efter 

cancer. 

De syskon som hade 

använt andlighet, religiösa 

övertygelser och 

aktiviteter för coping hade 

signifikant högre benägna 

att ha arbetat igenom sin 

sorg än de som inte hade 

det. 

Hög 



 

7 

 

13 School Aged Children's 

Experiences 7 and 13 

Months Following a 

Sibling's Death. 

 

Brooten, D. & 

Youngblut, J.M. 

 

2018, USA 

 

 

 

 

 

 

Syfte att beskriva syskon 

mellan sex och 12 års 

upplevelse av att ha ett 

syskons som dött på 

neonatal intensiven, 

barnintensiven eller 

akutmottagning. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Intervjuerna utfördes 

sju månader och 13 

månader efter syskons 

död. 

31 stycken syskon 

mellan sex till 12 år 

(medelålder 8,4 år) till 

barn som dött på 

neonatal intensiven, 

barnintensiven eller 

akutmottagning. 

Teman: dödsfallet, 

begravningen, tänka och 

kommunicera med den 

avlidne, rädslan och 

förändringar i livet.  

Syskonen tänkte och 

kommunicerade med den 

avlidne i hög utsträckning. 

Förändringar i familjen 

och själva rapporterades 

även. 

Hög 

14 Grief related to the 

experience of being the 

sibling of a child with 

cancer. 

 

Jenholt Nolbris, M., 

Enskär, K. & Hellström, 

A.-L. 

 

2014, Sverige 

 

 

 

 

Syftet var att beskriva 

syskons sorg att ha en 

bror eller syster med 

cancer. 

Intervju med öppna 

frågor. 

29 syskon, ålder 8-24 

år. 

Trots variationer i ålder 

och kön bland deltagande 

syskon var deras tankar 

liknande. Sorgen 

upplevdes annorlunda än 

vid diagnostillfället, i form 

av oro kring sjukdomen 

och situationen för den 

sjuke. Sorg kring 

syskonbandet var kvar 

efter döden. 

Hög 



 

8 

 

15 Siblings' voices: A 

prospective investigation 

of experiences with a 

dying child. 

 

Eaton Russell, C., 

Widger, K., Beaune, L., 

Neville, A., Cadell, S., 

Steele, R., …  Barrera, 

M.  

 

2017, Kanada 

Syftet var att undersöka 

syskons upplevelser av 

när en bror/syster är 

döende. 

Kvalitativ 

tvärsnittsstudie. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Tio och 16 syskon till 

barn inom pediatrisk 

palliativ vård var 

inkluderas. Tre av 

syskonen förlorade 

sitt syskon under 

studiens gång. 

Syskonen upplevde det 

som viktigt att få hjälpa 

den sjuke, vara delaktig i 

vården och få stöd.   

Hög 

16 The voice of Young New 

Zealanders Involved in 

Pediatric Palliative Care. 

 

Gaab, E.M., Owens, 

R.G. & MacLeod, R.D. 

 

2013, Nya Zeeland 

Syftet var att identifiera 

självbeskrivna faktorer 

som påverkade patienter 

och deras syskon, ålder 

9-18 år inom den 

pediatriska palliativa 

vården. 

Barnen erhöll en 

dagbok eller en diktafon 

efter eget önskemål, 

skrev/spelade in sig 

själva under en till fyra 

veckor.  

Sexton barn ålder 9-

18 år, varav sju 

patienter, tre bröder 

och sex systrar från 

åtta familjer. 

 

Två patient 

exkluderades efter att 

föräldrarna inte gav 

tillstånd till att 

intervjua dessa, men 

de fick intervjua 

syskonen.  

Syskonen upplevde att de 

saknade stöd. De 

önskade att få vara 

delaktiga i vården. 

Syskonen kände sig även 

ensamma.  

Hög 

 


