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SAMMANFATTNING
Bakgrund: När ett barn i familjen insjuknar i cancer kan de invanda rollerna i familjen 

förändras och fokuset hamnar på det sjuka barnet. Syskon till cancersjuka barn kan uppleva 

känslor och tankar som kan vara svåra att hantera på egen hand.

Syfte: Syftet är att sammanställa kunskap om vilka stödjande och andra faktorer inom vården

som har betydelse för det psykiska måendet hos syskon till cancersjuka barn efter 

behandlingsperioden.

Metod: Litteraturöversikt baserad på 10 orginalartiklar. Sökningen gjordes via sökmotorn 

PubMed och de artiklar som inkluderades i litteraturöversikten hade både kvantitativ och 

kvalitativ metod.

Resultat: I litteraturöversiktens sammanställda resultat framkom två kategorier; information 

och känslor, samt sju subkategorier; cancersjukdomen, inkluderad i sjukdomsutvecklingen, 

inför döden, sjukvårdspersonal,  förändrad familjesituation, subjektiva upplevelser av att ha 

ett cancersjukt syskon och bristande möjlighet att prata om känslor och tankar. Resultatet 

visar att cancersjuka barns syskons psykiska mående påverkas negativt av bristande 

information om cancersjukdomen, sjukdomsförloppet samt kroppsliga förändringar i 

samband med döden. Det framkommer även att syskons psykiska mående påverkas negativt 

av brist på uppmärksamhet från föräldrar och sjukvårdspersonal. Faktorer som ger positiv 

effekt för syskonets psykiska mående är att få uttrycka sina känslor och att föräldrar eller 

sjukvårdspersonal bekräftar dem.

Slutsats: Litteraturöversikten visar att syskon till cancersjuka barn har ett behov av att få 

information och att få prata om sina känslor och tankar. Brist på informativt och 

känslomässigt stöd från föräldrar och sjukvårdspersonal kan leda till att syskonets psykiska 

mående påverkas negativt. Som sjuksköterska är det viktigt att uppmärksamma syskons 

behov av stöd för att förebygga psykisk ohälsa senare i livet.

Nyckelord: cancer, syskon, stöd, upplevelse, psykiskt mående, litteraturöversikt
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ABSTRACT 

Background: When a child in the family is treated for cancer, the invasive roles in the family

changes and the focus is on the sick child. Siblings of children with cancer can experience 

feelings and thoughts that can be difficult to handle on their own.

Purpose: The purpose is to compile knowledge about which supportive and other factors in 

health care that affects the siblings psychological health after a brother or sisters cancer 

treatment. 

Method: Literature review based on 10 original articles. The research was applied to the 

database PubMed and the articles had qualitative and quantitative methods. 

Results: The results of this literature review can be divided into two categories; information 

and emotions, and seven subcategories; Cancer disease, involvement in the progression of the

disease, before death, healthcare personnel, changes in the family, subjective experiences of 

having a sibling with cancer and lack of opportunity to talk about feelings and thoughts. The 

results show that the psychological health of siblings is adversely affected by inadequate 

information about cancer, disease progression and bodily changes before death. It also 

appears that the sibling's psychological health is adversely affected by lack of attention from 

parents and healthcare professionals. Factors that affects sibling's psychological health 

positively are the opportunity to express feelings and to have the feelings confirmed by 

parents or healthcare professionals. 

Conclusion: This literature review shows that siblings to a brother or sister with cancer need 

to get information and talk about their feelings and thoughts. Lack of information and 

emotional support from parents and healthcare professionals can lead to a negative impact of 

the psychological health. As a nurse it's important to pay attention to the sibling´s needs for 

support to prevent psychological illness later in life. 

Keywords: cancer, siblings, support, experience, psychological health, literature review
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BAKGRUND 

I Sverige drabbas ca 300 barn av cancer varje år, men det är betydligt många fler i barnets 

närhet och omgivning som påverkas av diagnosen (Cancerfonden, 2017). Barn som drabbas 

av cancer vårdas på sjukhus och det är viktigt att sjuksköterskan ger vård och stöd till det 

sjuka barnet och dess familj. När en familj drabbas av sjukdom inom familjen kan de invanda

rollerna förändras och fokuset hamnar på den drabbade. Syskon till ett cancersjukt barn kan 

vid rollförändringar i familjen känna oro, ensamhet, exkludering och sorg om behovet av stöd

till syskonet inte tillgodoses. Hur stort behovet av stöd är beror på individuella faktorer som 

till exempel självkänsla men även diagnosens allvarlighetsgrad hos det cancersjuka barnet 

och föräldrarnas reaktion. Det är inte ovanligt att en av föräldrarna tillbringar mycket tid med 

det sjuka barnet, vilket kan orsaka känsla av övergivenhet hos syskonet. Oavsett syskonets 

ålder och mognadsgrad bör sjuksköterskan ge anpassat stöd till det sjuka barnets syskon 

genom att finnas tillhands för att svara på frågor och ge information samt tillåta syskonet att 

besöka det cancersjuka barnet (Edwinsson-Månsson & Enskär, 2008).    

Barn med cancer

När ett barn drabbas av cancer finns det sällan förklaring till varför. Faktorer som livsstil och 

hög ålder har yngre barn av naturliga skäl inte utsatts för och därmed finns inget tydligt 

samband mellan yttre faktorer och barncancer (Barncancerfonden, 2017a).

När barn drabbas av cancer finns olika behandlingsmetoder såsom strålning, cytostatika, 

operation och stamcellstransplantation (Barncancerfonden, 2017a). Behandlingsmetoderna 

fungerar olika på cancer, det allra vanligaste är att kombinera behandlingsmetoderna. När en 

tumör är stor eller svåråtkomligt placerad används cytostatika eller strålning med syfte att 

minska tumören och göra tumören mer lättåtkomlig inför operation. Vid behandling med 

cytostatika innebär det att hela blodet och alla celler behandlas, detta medför att eventuella 

cancerceller som cirkulerar i blodbanan fångas upp (Barncancerfonden, 2017b). Barn som 

behandlas för cancer är under utveckling, kroppsligt och mentalt, vilket innebär att 

sjukvården bör anpassa behandlingen för att barnets normala utveckling ska fortgå efter 

avslutad behandling (Barncancerfonden, 2017a). 
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Barn med cancer påverkas av behandlingen och behöver ofta hjälp från vårdpersonal och 

närstående för att klara vardagen. Att gå, duscha och gå på toa är saker som tidigare har varit 

självklart att utföra självständigt men vid cancersjukdom behöver barnet oftast hjälp med 

detta (Barncancerfonden, 2018).

Familjen

 En definition av en familj är att familjen utgörs av de personer som säger sig tillhöra den, 

oberoende av blodsband eller äktenskap (Leahey & Wright, 2013). Alla individer i familjen 

befinner sig i ett sammanhang med andra individer, vilket kan betyda att om en i familjen 

drabbas av sjukdom påverkas resterande familjemedlemmar av situationen. Beroende på om 

de övriga i familjen bidrar med positiva eller negativa influenser kan lidandet, välmåendet 

och hälsan påverkas på olika sätt, såväl positivt som negativt. Om patienten vill kan det vara 

fördelaktigt om sjuksköterskan ser familjen som en enhet och låter dem vara delaktiga i 

vården kring patienten. Familjens resurser kan ha en positiv inverkan på patientens 

välmående och livssituation och kan därmed ha ett stort värde i sjuksköterskans arbete 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2015). 

Barn som syskon, närstående 

Syskons reaktion när någon i ens närhet blir sjuk avspeglas ofta i hur de vuxna reagerar på 

sjukdomen. Beroende på syskonets ålder och behov måste omsorg av barnet som närstående 

anpassas. Ett gemensamt behov som finns hos alla barn som närstående oavsett ålder är att de

bör fortsätta vara delaktiga i sitt normala liv som de hade innan den närstående blev sjuk. De 

bör även få vara delaktiga i den närståendes vård och behandling samt få stöd från familj och 

sjukvårdspersonal. Det är viktigt att barnet får berätta hur de själva mår, hur det är att vara 

närstående samt om oron för den som är sjuk. Tidigare var det vanligt att information om 

sjukdomen undanhölls för att underlätta för barnet, men det upptäcktes att barnet skadas mer 

av att inte veta. Barn uppfattar när något är fel och utan information om vad det är blir de 

oroliga och ensamma med sina fantasier. Delaktighet i vården av den sjuke ger barnet en 

större förståelse för situationen och minskar risken för psykisk ohälsa senare i livet (Enskär &

Golsäter, 2014).
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Syskonets perspektiv till att ha ett cancersjukt syskon 

I Long, Marsland, Wright och Hinds (2015) studie där syskon till cancersjuka barn intervjuats

framkom det att syskonen upplevde att informationen om sjukdomen var bristfällig och att de

hade svårigheter att hantera känslor kring cancersjukdomen. Syskonen upplevde att de fick 

information om barnets sjukdom långt efter föräldrarna, vilket ledde till spekulationer och 

egna sökningar om cancersjukdomen på internet, vilka ibland gav felaktiga resultat, 

obesvarade frågor och onödig oro. 

Barn har lätt att märka av om föräldrarnas ork minskar i samband med att ett barn i familjen 

blir allvarligt sjuk. Det kan leda till att syskonet till det sjuka barnet håller sin oro och sina 

frågor inom sig för att underlätta mest möjligt för föräldrarna. Risken finns då att barnet har 

obesvarade frågor och bygger upp en oro som kan vara svår att hantera på egen hand. Det 

förekommer även att syskonet till det sjuka barnet bär på skuldkänslor för att hen själv inte 

drabbats av sjukdom. Det är inte heller ovanligt att ett syskon till ett barn som drabbats av 

cancer känner sig utsatt, ensam, rädd och ledsen (Ygge, 2015). 

Syskons psykiska mående

Det psykiska måendet påverkas av påfrestande livssituationer såsom att ha ett cancersjukt 

barn i familjen och detta kan vara svårt för syskon att hantera på egen hand. Omgivningen 

behöver kunna känna igen och bekräfta syskonets känslor och deras funktion i förhållande till

en justerad livssituation. För att förhindra att syskon utvecklar psykisk ohälsa behöver vuxna 

i syskonets närhet hjälpa syskonet att förstå sina känslor samt ge syskonet det stöd som 

behövs i svåra situationer. Psykiska besvär innebär att barnets välbefinnande blir sänkt 

relaterat till psykisk obalans som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter 

(Socialstyrelsen, 2016). 

I en studie jämfördes det psykiska måendet av en grupp syskon som förlorat en syster eller en

bror i cancer med en grupp som inte förlorat ett syskon. Det framkom att de som förlorat en 

syster eller bror hade lägre självkänsla, att de hade sömnsvårigheter samt lägre nivå av 

personlig utveckling i jämförelse med kontrollgruppen. Däremot var det ingen skillnad i 

rapporterad ångest och depressiva symtom (Eilegård, Steineck, Nyberg & Kreicbergs, 2013).
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Sjuksköterskan roll

Sjuksköterskan ansvarar över att den sårbara individen ska kunna känna tillit till det stöd och 

vård sjuksköterskan ger. I sjuksköterskans värdegrund för omvårdnad anges att en individ blir

patient när hen får professionell vård. I mötet och samtalet mellan sjuksköterskan och 

patienten spelar respekten för värdighet en viktig roll då samtal innebär informationsutbyte 

men även omtanke om patienten. En annan viktigt del i sjuksköterskans roll är skapa tillit hos

patienten genom omtanke, förståelse, pålitlighet och respekt, vilket är en förutsättning för att 

kunna ge en god vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor har sjuksköterskan

fyra huvudsakliga ansvarsområden: förebygga sjukdom, främja och återställa hälsa samt 

lindra lidande. Sjuksköterskan ansvarar för att ge evidensbaserad vård med respekt för 

patientens självbestämmande och integritet. Sjuksköterskan ska även visa lyhördhet, 

medkänsla, omsorg och trovärdighet inom hälso- och sjukvårdsarbetet. Vården som 

sjuksköterskan bedriver riktas till enskilda individer, men även till den närstående och 

samhället i stort (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). 

Teoretisk utgångspunkt

Calgarymodellerna Calgary Family Assessment Model (CFAM) och Calgary Family 

Intervention Model (CFIM) har arbetats fram och utvecklats av sjuksköterskor i Calgary, 

Kanada. De båda modellerna, CFAM och CFIM, kan användas i sjuksköterskans 

familjefokuserade arbete genom bedömning och framtagande av interventioner. Precis som 

sjuksköterskans arbete har de båda Calgarymodellerna utformats från flera förhållningssätt 

och teorier, bland annat kommunikationsteori, förändringsteori och systemteori. 

Kommunikationsteorin handlar om den verbala och icke verbala interaktionen mellan olika 

individer. Det kan handla om samtalets innehåll men även tonfall, kroppsspråk och 

handlande. Förändringsteorin handlar om förändring hos en individ gällande attityd, 

förståelse eller beteende. En förändring hos familjemedlemmarna kan ge olika reaktion 

beroende på individens egna uppfattning. Sjuksköterskans uppgift är att underlätta för och 

uppmuntra familjen att finna lösningar på sina problem (Clausson, 2012).

 I föreliggande arbete kommer författarna att som teoretisk koppling använda systemteorin. 
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Systemteorin presenterades i mitten av 1930-talet av von Bertalanffy och har sedan dess 

applicerats på familjefokuserad omvårdnad och behandling. Teorin beskriver familjen som en

mobil där alla delar svävar i balans. Alla delar har sina individuella egenskaper och om en del

ändrar riktning hamnar övriga delar i obalans. Det är först när alla delar beslutar om att ändra 

rörelsemönster som balans återskapas. Med detta menas att varje familj är en del av ett 

samhällssystem som består av familjesystem och individuella system, vilka påverkar 

varandra (Wright & Leahey, 2013).

Problemformulering

När ett barn insjuknar i cancer påverkas både föräldrar, syskon och omgivning. En 

cancerdiagnos kan innebära stor förändring i vardagen och det är inte ovanligt att det friska 

syskonet upplever ensamhet och oro. En eller båda föräldrarna kan behöva tillbringa mer tid 

på sjukhus och familjen och omgivningens fokus hamnar på det sjuka barnet. Otillräcklig 

delaktighet, information och stöd kan leda till att syskonet utvecklar skrämmande tankar och 

känslor som blir svåra att hantera på egen hand (Barncancerfonden, 2017c). Det är därmed 

viktigt att sammanställa och öka kunskapen hos sjuksköterskor kring upplevelsen av att ha ett

sjukt syskon för att sjukvården ska kunna bemöta och förstå de problem syskon senare i livet 

genomgår samt lära sig samtala och ge stöd till dem efter behov.

Centrala begrepp

Författarna har i föreliggande arbete valt att använda begreppet närstående istället för anhörig

då begreppet närstående innefattar personer både inom familjen och utomstående av 

betydelse för patienten. 

Författarna i föreliggande arbete har valt att använda begreppet försämrat psykiskt mående, 

vilket i denna litteraturöversikt innefattar ångest, depression och oupplöst sorg. 

Syfte 

Syftet är att sammanställa kunskap om vilka stödjande och andra faktorer inom vården som 

har betydelse för det psykiska måendet hos syskon till cancersjuka barn efter 

behandlingsperioden. 
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METOD

Design 

En beskrivande litteraturöversikt. En beskrivande litteraturstudie är en metod där relevant 

forskning sammanställs för att besvara studiens frågeställning. Litteraturöversikten ska ge 

läsaren möjlighet att göra en oberoende bedömning av studiens resultat (Polit & Tatano-

Beck, 2018).

Sökstrategi

Urval av databaser

Databaser som användes för artikelsökning var PubMed.

Specificering av sökord

Följande sökord/MeSH-termer användes för sökning av artiklar i databaserna; siblings, 

cancer, family, anxiety, support, communication, nursing, experience, emotion, childhood 

cancer, grief, need, adolescent. 

Inklusions- och exklusionskriterier

Inklusionskriterier för val av artiklar var att det skulle vara originalartiklar som publicerats 

mellan år 2007 och 2018. Målgruppen som studerades i artiklarna skulle vara syskon till 

cancersjuka barn och syskonen skulle vara 25 år eller yngre under sjukdomsperioden. Alla 

artiklar som inkluderades skulle dels finnas tillgängliga på Uppsala Universitets sökmotor 

och dels varit godkända av etisk kommitté. De artiklar som exkluderades hade skrivits på 

andra språk än engelska och hade publicerats innan år 2007. Alla artiklar som ej nådde upp 

till hög eller medel kvalitetsnivå enligt studiens kvalitetsprotokoll exkluderades ur urvalet. 

Litteraturöversikten avsågs omfatta 10 artiklar. 

Tillvägagångssätt 

De specificerade sökorden användes i olika kombinationer för att hitta artiklar som svarade 

till föreliggande arbetes syfte. Sökningen begränsades genom att tillämpa avancerad sökning 

enligt följande: abstract, publiceringsår och språk. Vid artikelsökningen valdes lämpliga titlar
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ut för vidare läsning av abstract. De artiklar med abstract som var relevant för föreliggande 

arbetes syfte lästes igenom och därefter valdes 10 originalartiklar ut (Tabell 1). 

Tabell 1. Beskrivning av genomförda sökningar. 
Databas Sökord Utfall Lästa 

abstract
Lästa 
artiklar

Utvalda

PubMed siblings cancer 
family anxiety 
support 
communication

8 5 4 3

PubMed siblings cancer 
family nursing 
support 

46 12 4 3

PubMed siblings cancer 
experience 
support 
emotion 

19 8 5 4* 

PubMed siblings 
childhood 
cancer grief 

6 4 1 1

PubMed siblings cancer 
support need 
adolescent

46 7 4 2

* Varav tre artiklar valts ut i de två första sökningarna. 

Bearbetning och analys

Kvalitetsanalys

I föreliggande arbete granskades utvalda artiklar enligt två olika kvalitetsprotokoll, varav ett 

var utformat för kvantitativa artiklar och ett för kvalitativa artiklar (Bilaga 1 och 2). Den 

slutliga kvalitetsbedömningen presenterades som grad I, grad II och grad III, där grad I var av

högsta kvalitét. Protokollet var uppbyggt på frågor som granskade artikelns innehåll och 

kvalité, där varje fråga kunde ge minst 0 poäng och maximalt 3 poäng. Vid 

kvalitetsbedömning av en kvalitativ artikel var maximal poäng 48 och av en kvantitativ 
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artikel var maximal poäng 47. Den sammanlagda poängen från varje kvalitetsprotokoll 

räknades om till procent. För att artikeln skulle klassas som grad I skulle den sammanlagda 

bedömningen nå 80-100%, för grad II 70-79% och för grad III 60-69% (Carlsson & Eiman, 

2003). 

Resultatanalys

10 originalartiklar med innehåll som svarade till studiens syfte inkluderades i föreliggande 

arbete. Analysen av resultatet gjordes genom granskning av likheter och olikheter för att 

jämföra de valda studiernas resultat. Författarna i föreliggande arbete identifierade två 

kategorier utifrån föreliggande arbetes syfte vid genomläsning av inkluderade artiklar. 

Utifrån dessa två kategorier formulerade författarna i föreliggande arbete sju subkategorier. 

Artiklarna som inkluderades i studien har sammanställts i tabellform (Tabell 3, Bilaga 3) 

samt i löpande text (Forsberg & Wengström, 2010). 

 

Forskningsetiska överväganden

Vid genomförandet av en litteraturöversikten gjordes etiska överväganden vad gällde urval 

och resultatanalys. Grunden för studiens trovärdighet byggde på att alla utvalda artiklar hade 

genomgått etiska överväganden eller godkänts av etisk kommitté, vilket var en 

inklusionskriterie för studien. Alla resultat i litteraturöversiktens analys presenterades 

objektivt och skulle varken förvrängas eller vinklas av författarnas egna åsikter (Forsberg & 

Wengström, 2010).

RESULTAT 

Litteraturöversiktens resultat är sammanställt utifrån 10 originalartiklar vars studier är gjorda 

i Sverige, USA, Kanada och Australien. Det sammanställda resultatet är uppdelat i två 

kategorier och sju subkategorier (Tabell 2) där samtliga kategorier belyser stödjande faktorer 

inom vården som påverkar syskons psykiska mående i samband med att ett barn i familjen 

insjuknar i cancer. 

Tabell 2. Beskrivning av kategorier respektive subkategorier.  
Kategorier Subkategorier 
Information Cancersjukdomen

.
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- bristande

- tillfredsställande

Inkluderad i sjukdomsutvecklingen 

- bristande

- tillfredsställande 

Bristande information inför döden 
Känslor Sjukvårdspersonal

Känslor kring förändrad familjesituation 

Subjektiva upplevelser av att ha ett cancersjukt syskon

Bristande möjlighet att prata om känslor och tankar

Information

Bristande information om cancersjukdomen

Syskon upplevde att information om sitt cancersjuka syskons diagnos, behandling och 

prognos var otillräcklig (Tasker & Stonebridge, 2016; Patterson, McDonald, White, Walczak 

& Butow, 2017; Jenholt-Nolbris, Enskär & Hellström, 2014 ). Ett syskon uttryckte sig enligt: 

“It would have been easier if a nurse or doctor had talked to me about what would happend; 

for I knew nothing at all about any treatment and side effects” (Jenholt-Nolbris, et al., 2014, 

s. 4). Syskon önskade att få information av sjukvårdspersonal under hela sjukdomsförloppet 

och att informationen skulle ges direkt till dem och inte via föräldrarna (Lövgren, Bylund-

Grenklo, Jalmsell, Eilegård-Wallin & Kreicbergs, 2016a). Ett syskon uttryckte: “As a sibling,

I was the last to get information, and poor information” (Bradley-Eilertsen, Lövgren, 

Eilegård-Wallin & Kreicbergs, 2017, s. 4). De syskon som upplevde bristande information 

om barnets cancersjukdom rapporterade högre nivåer av ångest (Rosenberg, Postier, Osenga, 

Kreicbergs, Neville & Dussel, 2015; Patterson et al., 2017) och en högre risk för ouppklarad 

sorg (Lövgren, Sveen, Nyberg, Eilegård-Wallin, Prigerson, Steineck & Kreicberg, 2018).
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Tillfredsställande information om cancersjukdomen 

I Eilegård-Wallin, Steineck, Nyberg och Kreicbergs (2016) studie framkom det att 

majoriteten av syskonen upplevde att information om cancersjukdomen var tillfredsställande. 

Bristande inkludering i sjukdomsutvecklingen

I Tasker och Stonebridge (2016) studie framkom att majoriteten av syskonen hade ett behov 

av att inkluderas i behandlingen av det cancersjuka barnet. Syskon upplevde bristande 

information kring risken för att det cancersjuka barnet kunde dö (Tasker & Stonebridge, 

2016; Jenholt-Nolbris et al., 2014). I studien av Lövgren, Jalmsell, Eilegård-Wallin, 

Steinbeck och Kreicbergs (2016b) framkom att 43% av syskonen inte fick information av 

föräldrarna, 70% informerades inte av någon sjukvårdspersonal och 39% fick varken 

information av föräldrar eller sjukvårdspersonal om att det sjuka barnet skulle dö inom 24 

timmar. Syskon upplevde brist på förberedande information om att deras syskon skulle dö 

(Jenholt-Nolbris et al., 2014) och upplevde att döden kom som en chock (Lövgren et al., 

2016b). Syskon som var oförberedda på cancersjuka barnets död rapporterade högre nivåer 

av ångest i jämförelse med de syskon som var förberedda på dödsfallet (Rosenberg et al., 

2015). 

Tillfredsställande inkludering i sjukdomsutvecklingen

I Tasker och Stonebridge (2016) studie uttryckte ett av syskonen att hon kunde vara fysiskt 

och psykisk delaktig i sin broders sjukdomsupplevelse genom att inkluderas i vården. Syskon 

som inkluderades i det sjuka syskonets vård upplevde det som ett positivt minne efter 

förlusten av sitt syskon (Bradley-Eilertsen et al., 2017). I en studie hade hälften av syskonen 

möjlighet att närvara och ta avsked av det cancersjuka barnet vid dödstillfället, majoriteten av

dessa var tillfredsställda av att närvara. Tillfredsställande faktorer som underlättade för 

syskon efter cancersjuka barnets död var att syskonet varit delaktig i barnets liv under hela 

sjukdomsperioden samt att de fick ta farväl vid dödstillfället (Lövgren et al., 2016b). De 

syskon som hade möjlighet att ta avsked av sin cancersjuka syster eller bror rapporterade 

lägre nivåer av ångest i jämförelse med de som inte hade möjlighet att ta avsked (Rosenberg 

et al., 2015).
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Bristande information inför döden

I en av studierna framkom att majoriteten av deltagarna upplevde bristande information om 

vad som kunde förväntas i samband med cancersjuka barnets död. Syskon som upplevde 

bristande information rapporterade högre nivå av ångest i jämförelse med de syskon som fått 

information om vad som kunde förväntas (Lövgren et al., 2016b). Syskon som inte var 

förberedda på de kroppsliga förändringarna det cancersjuka barnet kunde få innan och i 

samband med dödstillfället upplevde att det var svårt att förstå vad som hände och varför 

ingen försökte hjälpa deras syster eller bror (Lövgren et al., 2016b). I två av studierna 

framkom det att om dödsögonblicket skett dramatiskt och utan lugn och ro i rummet 

försvårades sorgen efter det cancersjuka barnets död (Lövgren et al., 2016b; Lövgren et al,. 

2018).

Känslor 

Sjukvårdspersonal

13 % av syskon vars cancersjuka syster eller bror vårdades på sjukhus undvek 

sjukvårdspersonalen av rädsla för att vara i vägen (Eilegård-Wallin, Steineck, Nyberg & 

Kreicbergs, 2016). Syskonen undvek sjukvårdspersonalen av rädsla för vad de skulle säga om

det cancersjuka barnets sjukdom (Lövgren et al., 2018). Syskon som undvek 

sjukvårdspersonal rapporterade högre risk för försämrat psykiskt mående efter 

behandlingsperioden (Eilegård-Wallin et al., 2016; Lövgren et al., 2018).

Förändrad familjesituation

Syskon upplevde brist på uppmärksamhet från familjen i samband med att ett barn insjuknat i

cancer och att syskon var tvungna att hantera oro och sorg på egen hand (Jenholt-Nolbris et 

al., 2014; Tasker & Stonebridge, 2016). Ett syskon uttryckte sig enligt: “They hardly cared 

about our lives. We lost our parents” (Jenholt-Nolbris et al., 2014, s. 4). Bristen på 

uppmärksamhet från föräldrar orsakade att ett syskon i Tasker och Stonebridge (2016) studie 

uttryckte en önskan om att själv insjukna i cancer för att få föräldrarnas uppmärksamhet. Ett 

syskon berättade i en av studierna att hon kände sig utanför familjens “lilla team” och att det 

upplevdes orättvist, förvirrande och ensamt (Tasker & Stonebridge, 2016). Ett syskon undvek
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att söka föräldrarnas uppmärksamhet eftersom de såg trötta ut (Jenholt-Nolbris et al., 2014). 

Syskon upplevde bristande stöd från sina föräldrar i samband med barnets cancersjukdom 

(Jenholt-Nolbris et al., 2014). I en studie framkom det att syskon ansåg att tillfredsställande 

stöd från familjen var viktigt såväl under och som efter syskonets behandling samt att 

bristande stöd från familjen ökade risken för försämrat psykiskt mående hos syskonet efter 

behandlingsperioden (Bradley-Eilertsen et al., 2017). De syskon som upplevde att föräldrar 

och andra vuxna i syskonets omgivning inte brydde sig om dem under det cancersjuka 

barnets sista tid i livet samt efter dödstillfället hade högre risk för försämrat psykiskt mående 

än syskon som upplevde att föräldrar och andra vuxna brydde sig (Bradley-Eilertsen., 

Eilegård, Steineck, Nyberg & Kreicbergs, 2013). I en studie framkom att föräldrar och 

syskon kan ha en betydelse för varandras sorgeprocess och brist på känslomässigt stöd från 

familjen kan skapa negativa minnen och erfarenheter hos syskon efter behandlingsperioden 

och försämra syskons psykiska mående (Bradley-Eilertsen et al, 2017).

Subjektiva upplevelser av att ha ett cancersjukt syskon 

I två av studierna framkom det att syskon upplevde att de hade obehagliga tankar och känslor 

kring sitt syskons cancersjukdom. De upplevda känslorna innefattade “ångest”, maktlöshet”, 

“sorg”, “rädsla” och “oro” och de obehagliga tankarna innefattade “ilska”, “svartsjuka”, 

“hat”, “förvirring” och “frustration”, tankarna gav syskonen stor skuld gentemot sin 

cancersjuka syster eller bror (Tasker & Stonebridge, 2016; Lövgren et al., 2016b). Syskon 

som upplevde skuldkänslor kring barnets cancersjukdom hade högre risk för försämrat 

psykiskt mående i jämförelse med de syskon som inte upplevde skuldkänslor (Eilegård-

Wallin et al, 2016). I studien av Jenholt-Nolbris och medarbetare (2014) upplevde syskon oro

och ångest över huruvida cancersjukdomen kunde botas samt risken för att det cancersjuka 

barnet kunde dö. I en annan studie upplevde samtliga syskon obehagliga tankar och känslor 

kring det cancersjuka barnets sjukdomstillstånd (Tasker & Stonebridge, 2016). Ett syskon 

uttryckte:

“How dare I be the bitch that´s saying anything mean to my sister who just went through this. So you

feel like a total bitch and like what the fuck is wrong with me for even feeling this way towards this

person that could have died?” (Tasker & Stonebridge, 2016, s. 717). 
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Syskon till cancersjuka barn upplevde brist på information och känslomässigt stöd om hur 

obehagliga tankar och känslor kunde hanteras och accepteras (Tasker & Stonebridge, 2016).

Bristande möjligheter att prata om känslor och tankar

Syskon till cancersjuka barn uttryckte att det var viktigt att prata om känslor och tankar 

angående barnets cancersjukdom, behandling eller död (Jenholt-Nolbris et al., 2014; Lövgren 

et al., 2016a). Syskon upplevde bristande kommunikation inom familjen kring upplevda 

känslor och tankar när ett barn insjuknat i cancer (Tasker & Stonebridge, 2016). 

Ett syskon som förlorat en bror eller syster i cancer uttryckte: ”I could not find words to 

describe my feelings and have no one to talk to” (Jenholt-Nolbris et al., 2014, s. 5). I en 

studie uppgav 25% av de syskon som förlorat ett syskon i cancer att de inte har pratat med 

någon om döden, 35% av dessa önskade att de hade pratat mer med sin familj om förlusten 

(Lövgren et al., 2016b). Ett syskon uttryckte: “We could not communicate as a family before 

the illness, and it just got worse after the death” (Bradley-Eilertsen et al., 2017, s. 4). 

Syskon som upplevde bristande möjlighet att prata om sina känslor under det cancersjuka 

barnets sista tid i livet hade högre risk för försämrat psykiskt mående efter 

behandlingsperioden (Eilegård-Wallin et al., 2016).  Syskon som inte pratat med familjen om 

känslor och tankar efter förlusten av sitt syskon har ökad risk för försämrat psykiskt mående 

efter behandlingsperioden (Lövgren et al., 2016b; Lövgren et al., 2018; Eilegård-Wallin et al.,

2016; Bradley-Eilertsen et al., 2013). 

DISKUSSION 

Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa kunskap om vilka stödjande faktorer 

inom vården som påverkat syskon till cancersjuka barns psykiska mående efter 

behandlingsperioden. Det framkom att stödjande faktorer i form av information och hantering

av känslor var viktigt för syskon till cancersjuka barn. Att få information om barnets 

cancersjukdom, att inkluderas i barnets vård samt att förberedas inför det sjuka barnets död 

var tre informativa faktorer som var positiva för syskonets psykiska mående efter 

behandlingsperioden. Bristande information visades vara en riskfaktor för försämrat psykiskt 
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mående hos syskon efter behandlingsperioden. Att få uppmärksamhet och stöd från 

föräldrarna, att få känna och att få prata om sina känslor var känslomässiga faktorer som 

påverkade syskonets psykiska mående positivt. Brist på känslomässigt stöd från familj och 

sjukvårdspersonal hade negativ inverkan på syskonets psykiska mående. 

Resultatdiskussion 

Information om cancersjukdomen 

I föreliggande arbetes resultat framkom det att syskon till cancersjuka barn upplevde att 

informationen om barnets diagnos, behandling och prognos var bristfällig (Tasker & 

Stonebridge, 2016; Patterson et al., 2017) och att bristande information från föräldrar och 

sjukvårdspersonal var en faktor inom vården som ökade risken för försämrat psykiskt mående

efter behandlingsperioden (Rosenberg et al., 2015; Patterson et al., 2017; Lövgren et al., 

2018). Wilkins och Woodgates (2005) studie stödjer att syskon till cancersjuka barn upplever 

behov av information samt att information om diagnos, behandling och prognos är bristfällig.

Den teoretiska utgångspunkten i föreliggande arbete fokuserar på Calgarys systemteori där 

familjens individer ingår i ett familjesystem. När en individ i familjesystemet förändras, som 

när ett barn i familjen drabbas av cancer, sätts familjesystemet ur balans och det påverkar alla

individer i familjen (Wright & Leahey, 2013). Författarna i föreliggande arbete anser att 

sjuksköterskan har som roll att stötta individerna i familjesystemet för att återskapa balans. 

För att balans ska återskapas måste varje individ i familjesystemet anpassa sig till den 

förändrade livssituationen. Tidigare forskning menar att information hjälper syskon att 

anpassa sig till den förändrade livssituationen med ett cancersjukt barn i familjen (Wilkins & 

Woodgates, 2005). Författarna i föreliggande arbete anser att sjuksköterskan har en viktig roll

i att tillgodose syskon med tillfredsställande information om diagnos, behandling och prognos

för att syskon ska kunna anpassa sig till den förändrade livssituation inom familjen. 

I bakgrunden anges att undanhållning av information skadar syskon eftersom syskon 

uppfattar när något är fel och det leder till oro, missförstånd och onödiga spekulationer hos 

syskon (Enskär & Golsäter, 2014). Ett syskon uttryckte:
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“ I was always researching things and trying to find out more about it. I actually researched 

[the wrong diagnosis] a lot and tried to figure out what treatments they used and survival 

percentages and all sorts of things. It was really upsetting, because the survival rate is less 

than 30%. But reading about the cancer he had was better, because there is a 90% survival 

rate. I just looked for good news, not bad.“ (Long et al., 2015, s. 24).

Enligt författarna i föreliggande arbete kan dessa känslor och tankar som uppstår vid brist av 

information vara en faktor till försämrat psykiskt mående hos syskon efter 

behandlingsperioden. 

Ett syskon uttryckte: “It would have been easier if a nurse or doctor had talked to me about 

what would happend; for I knew nothing at all about any treatment and side effects” (Jenholt-

Nolbris, et al., 2014, s. 4). Citatet anser författarna i föreliggande arbete stämmer överens 

med Lövgren och medarbetares (2016b) studie där det framkom att syskon önskar att få 

information av sjukvårdspersonal under hela sjukdomsförloppet och att information ska ges 

direkt till dem och inte via föräldrarna. Författarna i föreliggande arbete anser att syskons 

önskan om information från sjukvårdspersonal kan bero på att de fått bristfällig information 

om det cancersjuka barnets diagnos, behandling och prognos. I föreliggande arbetes resultat  

framkom det att information i majoriteten av fallen kom från föräldrarna och sällan från 

sjukvårdspersonal (Eilegård-Wallin, Steineck, Nyberg & Kreicbergs, 2016).  Författarna i 

föreliggande arbete anser att det kan vara svårt för föräldrar att föra information vidare till 

syskon och att det kan vara en orsak till att syskon upplever brist på information. I en studie 

som stämmer överens med författarnas antagande framkom det att föräldrar önskade att 

syskon skulle inkluderas i informationsutbytet kring det cancersjuka barnets vård, varav en 

förälder uttryckte: “The communication with the doctors never included (sibling). Never. 

...We feel like we talked to (sibling)...but I know that it was pretty tough for her, ‘cause our 

focus was so much on (deceased child).” (Steele, Kaal, Thompson, Barrera, Compas, Davies, 

Fairclough, Foster, Gilmer, Hogan, Vannatta & Gerhardt, 2013, s. 4). 

I Eilegård-Wallin och medarbetares (2016) studie framkom det att majoriteten av syskonen 

upplevde att mängden information om cancersjukdomen var tillfredsställande till skillnad 

från Tasker och Stonebridge (2016) studie, Patterson och medarbetares (2017) studie och 

tidigare forskning (Wilkins & Woodgate, 2005) där resultatet visade att syskon upplevde 
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bristande information om cancersjukdomen. I Eilegård-Wallin och medarbetares (2016) 

studie framkom det att det cancersjuka barnet vårdats i hemmet hos majoriteten av de syskon 

som var tillfredsställda med informationen. Författarna i föreliggande arbete anser att 

närheten till det cancersjuka barnet i hemmet kan vara en faktor som ger fler möjligheter till 

att få informationsbehovet tillfredsställt. 

Inkluderad i sjukdomsutvecklingen 

I föreliggande arbetes resultat framkom det att syskon upplevde bristande information vad 

gällde risken för att cancersjuka barnet kunde dö (Tasker & Stonebridge, 2016; Jenholt-

Nolbris et al., 2014) samt brist på information om att det cancersjuka barnet var döende 

(Jenholt-Nolbris et al., 2014). I en studie framkom det att förlusten av det cancersjuka barnet 

kom som en chock för syskon och att 39% av syskonen varken informerats  av föräldrar eller 

sjukvårdspersonal om att det sjuka barnet skulle dö inom 24 timmar (Lövgren et al., 2016b). 

Tidigare forskning säger att det är viktigt att syskon inkluderas i det cancersjuka barnets vård 

på sjukhuset (Wilkins & Woodgate, 2005). Wilkins och Woodgate (2005) menar att genom 

inkludering i vården kan syskonet uppfatta när barnet gradvis försämras, bli bekväma i 

sjukhusmiljön, bibehålla kontakt med det sjuka barnet och få kontinuerlig information om 

situationen. I föreliggande arbetes resultat framkom att en faktor inom vården som påverkade 

syskon till cancersjuka barns psykiska mående negativt var att vara oförberedd på förlusten 

av det sjuka barnet (Rosenberg et al., 2015). Enligt författarna i föreliggande arbete kan 

anledningen till att syskon var oförberedda på förlusten av det cancersjuka barnet bero på att 

de inte blivit inkluderade i barnets vård och på så vis inte sett hur det sjuka barnet gradvis 

försämrats samt inte haft möjligheten att informeras om tillståndet i samma grad som om de 

varit inkluderade i vården. Ett bra sätt att inkludera syskonet i vården av sitt cancersjuka 

syskon är att låta dem vara närvarande på sjukhuset (Tasker & Stonebridge, 2016) och låta 

syskonen hjälpa barnet med de saker barnet inte klarar av (Enskär & Golsäter, 2014). De 

syskon som inkluderades i vården upplevde det som en positiv faktor (Bradley-Eilertsen et 

al., 2017). 

Inför döden

I föreliggande arbetes resultat framkom det att bristande information om vad som kunde 

förväntas i samband med det cancersjuka barnets död var en faktor inom vården som 
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påverkade syskon till cancersjuka barns psykiska mående negativt (Lövgren et al., 2016b; 

Lövgren et al., 2018). Syskon som fått bristande information om kroppsliga förändringar som

kan ske i samband med döden var inte förberedda på att det cancersjuka barnet snart skulle 

dö. Syskon upplevde att det var svårt att förstå vad som hände när barnet dog och syskon 

förstod inte varför ingen försökte hjälpa barnet (Lövgren et al., 2016b). Tidigare forskning 

menar att föräldrar ofta undanhåller information om döden för syskon i syfte att skydda dem 

och att det försämrar syskonets psykiska mående (Giovanola, 2005). Giovanola (2005) menar

att föräldrarnas intention om att skydda syskon leder till att syskon inte får prata med någon 

om vad som kan förväntas i samband med det cancersjuka barnets död, vilket påverkar 

syskonets förtroendet till föräldrarna samt minskar syskonets förståelse för döden. I studien 

av Lövgren och medarbetare (2016b) framkom det att syskon beskyllde föräldrar och 

sjukvårdspersonal för att ha tagit fel beslut under barnets sjukdomsperiod och i samband med 

det barnets död. Författarna i föreliggande arbete anser att det kan bero på att syskonen inte 

förväntade sig att barnet skulle dö samt att de fick bristande information om hur sista tiden i 

livet kan se ut. Sjuksköterskan bär ett ansvar att skapa tillit till patienten och dennes 

närstående i den vård och det stöd sjuksköterskan ger i samband med sjukdom och död 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Bristen av tillit kan enligt författarna i föreliggande 

arbete ha varit en möjlig förklaring till varför syskon i Lövgren och medarbetare (2016b) 

studie beskyllde föräldrar och sjukvårdspersonal för det cancersjuka barnets sjukdomsförlopp

och död. 

Sjukvårdspersonal

I föreliggande arbetes resultat framkom att syskon till cancersjuka barns rädsla för 

sjukvårdspersonal var en faktor inom vården som ökade risken för försämrat psykiskt mående

hos syskon efter behandlingsperioden (Eilegård-Wallin et al., 2016; Lövgren et al., 2018). 

Tidigare forskning menar att genom inkludering av syskon i det cancersjuka barnets vård blir 

syskon mer bekväma i sjukhusmiljön (Wilkins & Woodgate, 2005). Enligt författarna i 

föreliggande arbete kan undvikandet av sjukvårdspersonal bero på att syskonen inte 

inkluderats tillräckligt i vården av det cancersjuka barnet, vilket resulterat i att de inte känner 

sig trygga i sjukhusmiljön. Genom att inkludera syskon i det cancersjuka barnets vård kan 

sjukhusmiljön bli mer trygg och rädslan för sjukvårdspersonalen kan minska och på så vis 

kan risken för försämrat psykiskt mående förebyggas. 
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I studien av Lövgren och medarbetare (2016a) framkom det att syskon önskade att 

sjukvårdspersonal skulle visa känslomässigt stöd och erbjuda syskon att delta i vården av sitt 

syskon. Detta för att syskonet skulle känna sig uppmärksammad samt minska syskonets 

känsla av ensamhet. Författarna i föreliggande arbete anser att sjuksköterskan har i uppgift att

ge tid till och uppmärksamma syskonet till det cancersjuka barnet samt göra det möjligt för 

syskonet att delta i vården.

Förändrad familjesituation 

I föreliggande arbete framkom det att syskon upplevde att familjen förändrades i samband 

med att ett barn i familjen insjuknade i cancer (Jenholt-Nolbris et al., 2014). Detta stämmer 

överens med Tasker & Stonebridge (2016) studie där ett syskon berättade att hon var utanför 

familjens ”lilla team” och att hon upplevde att det var orättvist och ensamt (Tasker & 

Stonebridge, 2016). Syskon upplevde brist på uppmärksamhet från föräldrarna vilket ledde 

till att de var tvungna att hantera svåra känslor och tankar på egen hand (Tasker & 

Stonebridge, 2016) vilket stämmer överens med litteraturen där det framkommer att syskon 

till cancersjuka barn ofta får mindre tid med föräldrarna, vilket kan leda till att syskonet 

känner sig ensam, bortglömd, oviktig och övergiven (Edwinsson-Månsson & Enskär, 2008). 

Ett syskon uttryckte: “They hardly cared about our lives. We lost our parents” (Jenholt-

Nolbris et al., 2014, s. 4). 

I föreliggande arbete framkom det att syskon ansåg att familjen var det viktigaste stödet i 

samband med att ett barn i familjen insjuknat i cancer och det framkom att en faktor inom 

vården som påverkade syskons psykiska mående negativt var brist på känslomässigt stöd från

familjen (Bradley-Eilertsen et al., 2017). Det anges i bakgrunden att alla individer i en familj 

befinner sig i ett sammanhang med andra i familjen, vilket kan betyda att om en i familjen 

drabbas av sjukdom påverkas resterande familjemedlemmar av situationen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2015). I föreliggande arbete framkom det att en faktor som påverkar 

syskon till cancersjuka barns psykiska mående negativt är om familjen förändras i samband 

med att ett barn insjuknar i cancer (Tasker & Stonebridge, 2016; Jenholt-Nolbris et al, 2014; 

Bradley-Eilertsen et al., 2017, Bradley-Eilertsen et al., 2013). Detta stämmer överens med 

citatet i boken Nurses and Families - A Guide to Family Assessment and Intervention (2013) 
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där det står: “A change in one family member affects all family members” (Wright & Leahey,

2013, kap. 2, sida 29), vilket visar på att en förändring, exempelvis sjukdom, hos en 

familjemedlem påverkar resterande medlemmar i varierande grad. Om en familjemedlem 

drabbas av sjukdom kan resterande medlemmar inte agera som de vanligtvis skulle gjort 

eftersom familjedynamiken är förändrad. Vid förändrad familjedynamik anser författarna i 

föreliggande arbete att sjuksköterskan bör uppmärksamma syskon till cancersjuka barn samt 

stötta föräldrarna för att de på bästa sätt ska kunna ge uppmärksamhet till syskon såväl som 

till det cancersjuka barnet. 

Subjektiva upplevelser av att ha ett cancersjukt syskon

I föreliggande arbete framkom det att flera eller samtliga av syskonen upplevde obehagliga 

känslor och tankar i samband med sin syster eller brors cancersjukdom. Känslor som 

”ångest”, ”sorg”, ”oro” och ”rädsla” var vanligt förekommande bland syskonen. Tankar som 

”svartsjuka”, ”hat”, ”förvirring” och ”frustration” var vanligt förekommande bland syskonen 

och resulterade ofta i skuldkänslor gentemot det sjuka syskonet (Tasker & Stonebridge, 2016;

Lövgren et al., 2016). I studien av Jenholt-Nolbris och medarbetare (2014) upplevde flera av 

syskonen oro och ångest över hur syskonets cancersjukdom skulle utveckla sig samt den 

eventuella risken för att syskonet kunde dö. I bakgrunden står det att syskon till cancersjuka 

barn håller oro och obehagliga känslor och tankar inom sig för att underlätta för föräldrarna 

(Ygge, 2015), vilket författarna i föreliggande arbete tror kan bero på syskonets rädsla att 

göra föräldrarna ledsna eller rädsla för att uttrycka det dem själva känner. I studien av Tasker 

och Stonebridge (2016) upplevde samtliga syskon att de hade obehagliga tankar och känslor 

som var svåra att hantera på egen hand. Det framkom i studiens resultat att syskonen önskade

stöd från någon som kunde berätta att det var okej att känna och tänka på det sättet. Ett av 

syskonen uttryckte: 

“How dare I be the bitch that´s saying anything mean to my sister who just went through this. 

So you feel like a total bitch and like what the fuck is wrong with me for even feeling this 

way towards this person that could have died?” (Tasker & Stonebridge, 2016, s. 717).

Enligt författarna i föreliggande arbete kan citatet tyda på att syskonet upplevde stora 

skuldkänslor och självförakt gentemot sin cancersjuka syster och sina egna tankar kring 

situationen, vilket kan försämra syskons psykiska mående. Enligt Eilegård-Wallin och 
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medarbetare (2016) påverkades syskons psykiska mående negativt efter behandlingsperioden 

hos de syskon som upplevde skuldkänslor gentemot det cancersjuka barnet. I bakgrunden 

anges att syskon till cancersjuka barn upplever känslor som ensamhet, sorg och skuld inom 

sig (Ygge, 2015). I bakgrunden anges även att vuxna i barnets närhet bör hjälpa barnet att 

förstå sina känslor samt ge det stöd som behövs i svåra situationer för att undvika att barnet 

ska utveckla psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2016). Detta stämmer överens med resultatet i 

föreliggande arbete där det framkom att känslor och tankar som ensamhet, sorg, skuld och 

frustration var vanligt förekommande hos syskonen i samband med att en syster eller bror 

insjuknat i cancer och att det var viktigt att det friska syskonet fick känslomässigt stöd för att 

kunna hantera detta (Tasker & Stonebridge, 2016; Lövgren et al., 2016b; Jenholt-Nolbris et 

al., 2014; Bradley-Eilertsen et al., 2017). Tidigare forskning stärker detta då det framkom att 

obehagliga känslor och tankar som exempelvis skuldkänslor var vanligt förekommande hos 

syskon till cancersjuka barn och att det därmed var viktigt att ge stöd till syskonet (Wilkins &

Woodgate, 2005). 

I två av studierna framkom det att syskon undviker att berätta om sina känslor och tankar till 

föräldrarna då de upplevde att föräldrarna var trötta och hade sin egen sorg att bearbeta 

(Tasker & Stonebridge, 2016; Lövgren et al., 2016b). Enligt sjuksköterskans värdegrund ska 

sjuksköterskan bemöta varje individ med respekt för dennes upplevelser, tankar och känslor 

och bekräfta dennes värdighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016), vilket författarna i 

föreliggande arbete anser är mycket viktigt i bemötandet av syskon som bär på svåra känslor 

som skam och skuld. 

Möjligheten att prata om känslor och tankar

I föreliggande arbetes resultat framkom att möjligheten att få prata om känslor och tankar var 

en faktor inom vården som påverkar syskon till cancersjuka barn. Syskon till cancersjuka 

barn upplever brist på möjligheten att få prata om känslor och tankar angående det syskonets 

cancersjukdom, behandling eller död (Jenholt-Nolbris et al., 2014; Lövgren et al., 2016a). 

Bristande möjlighet att prata om sina känslor och tankar under det cancersjuka barnets sista 

tid i livet och efter förlusten av barnet ökade risken för försämrat psykiskt mående hos syskon

efter behandlingsperioden (Lövgren et al., 2016b; Lövgren et al., 2018; Eilegård-Wallin et al.,

2016; Bradley-Eilertsen et al., 2013). Detta resultat överensstämmer med tidigare forskning 
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(Wilkins & Woodgate, 2005). Wilkins och Woodgate (2005) menar att en anledning till det 

försämrade psykiska måendet var att majoriteten av samtalen om det cancersjuka barnet 

mellan föräldrar och syskon handlar om information och inte om känslor och tankar.

I bakgrunden anges att psykisk mående kan påverkas av påfrestande livssituationer och att 

barn kan ha svårt för att hantera det på egen hand samt att de som finns i barnets närhet 

behöver finnas där för att bekräfta barnets känslor (Socialstyrelsen, 2016). Sjuksköterskans 

roll är att vårda det sjuka barnet men även att vårda barnets närstående (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Sjuksköterskan bör tillgodose syskonets behov av 

känslomässigt stöd i samband med att ett barn insjuknar i cancer (Ygge, 2015). Författarna i 

föreliggande arbete anser att sjuksköterskan bör uppmärksamma syskons behov av att få prata

om sina känslor och tankar för att förebygga försämrat psykiskt mående hos syskon. I 

Lövgren och medarbetares (2016a) studie framkom det att syskon önskade att 

sjukvårdspersonal pratade med syskon om känslor och tankar. Syskon önskade att 

sjukvårdspersonal erbjöd samtal upprepade gånger trots att syskonet tidigare nekat samtal 

samt att samtal bör erbjudas under hela sjukdomsförloppet (Lövgren et al., 2016a). Att 

sjuksköterskan erbjuder syskon möjlighet att få prata om känslor och tankar kring det 

cancersjuka barnet upprepade gånger anser författarna i föreliggande arbete vara fördelaktigt 

då det även framkom i Jenholt-Nolbris och medarbetares (2014) studie att syskon upplevde 

att det kunde vara svårt att hitta ord för sina känslor. Om sjuksköterskan ger syskon till 

cancersjuka barn upprepade möjligheter att få prata om sina känslor och tankar kan syskon ta 

möjligheten när de känner sig mogna att prata om situationen. För att göra pratstunden mer 

lättsam kan sjuksköterskan låta syskon prata om sina känslor och tankar i samband med en 

aktivitet (Lövgren et al., 2016a). 

Metoddiskussion

Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa kunskap om vilka stödjande faktorer 

inom vården som påverkar syskon till cancersjuka barns psykiska mående efter 

behandlingsperioden. Metoden som valdes var litteraturöversikt där kvantitativa och 

kvalitativa artiklar inkluderades. Detta för att skapa en bredare och djupare förståelse inom 

ämnet. Inom hälso- och sjukvården kommer sjuksköterskor att möta cancerpatienter och 
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deras närstående, vilka bör inkludera både syskon och föräldrar. En etisk aspekt som kan 

påverka familjens delaktighet i vården är om patienten själv inte ger sitt godkännande till det. 

Enligt författarna i föreliggande arbete är uppfattningen om begreppet närstående endast 

riktat till föräldrar när man talar om vård av barn. En förhoppning med litteraturöversikten 

var att synliggöra syskon som närstående samt att uppmärksamma deras behov i samband 

med att en syster eller bror insjuknar i cancer. 

Sökningen av de tio orginalartiklarna som inkluderades i litteraturöversikten gjordes via 

sökmotorn PubMed då denna är optimal att använda vid forskning inom omvårdnad. Första 

sökningen gav ett stort urval av artiklar, vilket gjorde att författarna begränsade sökningen 

utifrån abstract, publiceringsår och språk. Inklusionskriterier för valda artiklar var att 

artiklarna skulle finnas tillgängliga på Uppsala Universitets sökmotor och vara godkända av 

etisk kommité. Målgruppen som inkluderades i litteraturöversikten skulle vara syskon till 

cancersjuka barn som var yngre än 25 år under sjukdomsperioden. De artiklar som inte skrevs

på engelska, som inte uppnådde hög eller medel kvalitetsnivå enligt studiens 

kvalitetsprotokoll samt publicerades innan år 2007 exkluderades. För kvalitetsgranskning av 

artiklarna användes kvalitetsprotokollet av Carlsson & Eiman (2003), vilket var skrivet på 

svenska och därmed försvårade bedömningen av artiklarna som var skrivna på engelska. 

Resultatet från de utvalda orginalartiklarna har analyserats, diskuterats och sammanställts 

gemensamt av författarna i föreliggande arbete med forskningsetiska övervägande och har i 

största möjliga mån presenterats objektivt. 

En svaghet med litteraturöversikten är att 6 av 10 originalartiklar utgår från samma 

undersökningsgrupp, vilket begränsar litteraturöversiktens bredd av urval. 

Litteraturöversikten har inkluderat både kvantitativa och kvalitativa artiklar, vilket anses som 

både en svaghet och en styrka enligt författarna. Författarna anser att sammanställningen av 

resultatet har försvårats med både kvantitativ och kvalitativ data, vilket är en svaghet. Styrkan

med kvantitativ och kvalitativ data är att resultatet baseras på ett stort urval ger en djupare 

förståelse. Samtliga orginalartiklar som inkluderats i litteraturöversikten är publicerade under 

de senaste 5 åren, vilket innebär att det är nyligen framtagen forskning som sammanställts. 
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Detta anser författarna i föreliggande arbete är en styrka.

Klinisk implikation 

Idag är det allt fler barn och ungdomar som uppger att de har psykiska besvär som oro eller 

ängslan. Detta är ett varningstecken för senare psykisk sjukdom, självmordsförsök eller andra

skador/olyckor. Den ökade mängden psykisk ohälsa bland ungdomar i dagens samhälle 

medför att fler behöver psykiatrisk vård samt har svårigheter att etablera sig. Psykisk ohälsa 

bland barn och ungdomar kan på sikt utvecklas till ett folkhälsoproblem (Socialstyrelsen, 

2013). I föreliggande arbete framkommer att syskon till cancersjuka barns psykiska mående 

påverkas av bristande information och brist på känslomässigt stöd från familj och 

sjukvårdspersonal. Det är viktigt att sjukvårdspersonal vet vad som kan göras för att 

förebygga att syskon till cancersjuka barn drabbas av psykisk ohälsa senare i livet. Det är 

även viktigt att förebygga psykisk ohälsa utifrån ett kostnads- och samhällsperspektiv genom 

att i ett tidigt skede tillgodose syskonens behov och därmed minska risken att de senare i livet

söker vård för deras psykiska mående. 

Slutsats 

Litteraturöversikten visar att syskon till cancersjuka barn har ett behov av information, samtal

och uppmärksamhet under och efter cancersjuka barnets behandlingsperiod. Bristande stöd 

från familj och sjukvårdspersonal har visat sig påverka cancersjuka barns syskons psykiska 

mående, både under sjukdomsförloppet men även senare i livet. Som sjuksköterska och övrig 

sjukvårdspersonal är det viktigt att ha kunskap om hur syskonen påverkas och hur man på 

bästa sätt kan stötta dem. Utifrån litteraturöversiktens resultat har stödjande faktorer som 

information, samtal, delaktighet och uppmärksamhet till syskonet visat sig påverkat syskonets

psykiska mående positivt. Syskon som upplevt brist på stödjande faktorer har haft en ökad 

risk för försämrat psykiskt mående som ångest och oupplöst sorg. Som sjuksköterska och 

sjukvårdspersonal är det lika viktigt att erbjuda stödjande faktorer som information, 

delaktighet och samtal till både föräldrar och syskon. Detta för att få hela familjen att sväva i 

balans igen. 
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Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga

Bortfall Ej angivet > 20% 5-20% < 5%

Bortfall med 
betydelse för 
resultatet

Analys 
saknas/ja 

Nej 

Kvalitet på 
analysmetod

Saknas Låg Medel Hög

Etiska aspekter Ej angivna Angivna 

Resultat

Frågeställning 
besvarad

Nej Ja

Resultatbeskri
vning 
(redovisning, 
kodning, etc)

Saknas Otydlig Medel Tydlig

Tolkning av 
resultatet 
(citat, kod, 
teori, etc)

Ej acceptabel Låg Medel God

.
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Diskussion 

Problemanknyt
ning

Saknas Otydlig Medel Tydlig

Diskussion av 
egenkritik och 
felkällor

Saknas Låg God

Anknytning till
tidigare 
forskning

Saknas Låg Medel God

Slutsats 

Överrensstäm
melse med 
resultat 
(resultatets 
huvudpunkter 
belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God

Ogrundade 
slutsatser

Finns Saknas 

Total poäng 
(max 48 p)

Grad I: 80%

Grad II: 70%

Grad III: 60% 

Titel:
Författare: 

.
33



Bilaga 2 
Omarbetat bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 

Poängsättning 0 1 2 3

Abstract (syfte, 
metod, resultat =
3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt

Metod

Metodval 
adekvat till 
frågan

Ej angiven Ej relevant Relevant

Metodbeskrivni
ng 
(repeterbarhet 
möjlig)

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig

Triangulering Saknas Finns

Urval (antal, 
beskrivning, 
reprensentativite
t)

Ej accepabel Låg Medel God

Syskon till 
cancersjuka barn

Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga

Bortfall Ej angivet > 20% 5-20% < 5%

Bortfall med 
betydelse för 
resultatet

Analys 
saknas/ja 

Nej 

Kvalitet på 
analysmetod

Saknas Låg Medel Hög

Etiska aspekter Ej angivna Angivna 

Resultat

Frågeställning 
besvarad

Nej Ja

Resultatbeskrivn
ing 
(redovisning, 
kodning, etc)

Saknas Otydlig Medel Tydlig

Tolkning av 
resultatet (citat, 
kod, teori, etc)

Ej acceptabel Låg Medel God

Diskussion 

Problemanknytn Saknas Otydlig Medel Tydlig

.
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ing

Diskussion av 
egenkritik och 
felkällor

Saknas Låg God

Anknytning till 
tidigare 
forskning

Saknas Låg Medel God

Slutsats 

Överrensstämme
lse med resultat 
(resultatets 
huvudpunkter 
belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God

Ogrundade 
slutsatser

Finns Saknas 

Total poäng 
(max 48 p)

Grad I: 80%

Grad II: 70%

Grad III: 60% 

Titel:
Författare: 

Bilaga 3        

.
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Tabell 3. Beskrivning av valda artiklar. 
Författare, 
årtal, land

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet

Tasker L, S. & 
Stonebridge GS, 
G. 
2016.
Kanada. 

Siblings, 
You Matter: 
Exploring 
the Needs of
Adolescent 
Siblings of 
Children and
Youth With 
Cancer 

Syftet med 
studien är att
få mer 
förståelse 
och kunskap 
om 
psykosociala
behov hos 
ungdomar 
som har ett 
syskon som 
överlevt 
cancer. 

Retrospektiv
kvalitativ 
metod med 
semistruktur
erade 
intervjuer. 

7 st deltagare i åldrarna 
20-30 år vars syster eller 
bror diagnostiserats och 
behandlats mot cancer då 
deltagarna var i åldrarna 
11-18 år. 

Hos syskon till 
cancersjuka barn 
identifierades 8 st 
behov: 
uppmärksamhet 
och bekräftelse, 
ärlig och öppen 
familjekommunikat
ion, inkludering i 
familjen under 
behandling, 
normalisering av 
att ha svåra och 
obehagliga 
känslor/tankar, 
känslomässigt stöd,
instrumentellt stöd, 
att få vara barn 
samt humor i 
familjen trots 
situationen. 

Hög - grad I

Eilegård-Wallin,
A., Steineck, G.,
Nyberg, T. & 
Kreicbergs, U. 
2015.
Sverige.

Insufficient 
communicati
on and 
anxiety in 
cancer-
bereaved 
siblings: A 
nationwide 
long-term 
follow-up 

Syftet med 
studien är att
undersöka 
syskons 
långsiktiga 
psykiska 
hälsa i 
förhållande 
till deras 
kommunikati
on med 
familj, 
vänner och 
vårdpersonal
under sitt 
syskons sista
månad i 
livet.

Kvantitativ 
metod. 
Enkätstudie 
innehållande
14 frågor 
som ger 0-3 
poäng och 
bedöms 
enligt The 
Hospital 
Anxiety and
Depression 
Scale 
(HADS).

174 deltagare (73 män, 
101 kvinnor) som i 
åldrarna 12-25 år förlorat 
ett syskon i cancer. Vid 
uppföljningen var alla 
deltagare över 18 år. 

De syskon som 
upplevde att de inte
fick sitt behov av 
att prata om sina 
känslor kring sitt 
cancersjuka 
syskons sista 
månad i livet 
tillgodosett, 
rapporterade ångest
i högre grad än de 
som fick sitt behov 
tillgodosett. 
Detsamma gällde 
de syskon som 
upplevde att de inte
kunde prata med 
familjen efter 
förlusten av sitt 
syskon. De syskon 
som av rädsla att 
vara i vägen 
undvek 
sjukvårdspersonal, 
hade högre risk att 
rapportera ångest.

Hög - grad I

Lövgren, M., 
Jalmsell, L., 
Eilegård-Wallin,
A., Steineck, G. 
& Kreicbergs, 
U. 
2015.

Siblings ’ 
experiences 
of their 
brother’s or 
sister’s 
cancer
death: a 

Syftet med 
studien är att
undersöka 
syskons 
erfarenheter 
av att ha 
förlorat en 

Mixad 
metod, en 
enkätstudie 
med både 
öppna och 
slutna 
frågor.

240 personer blev 
tillfrågade att delta i 
studien och 174 av dessa 
medverkade(73%), varav 
58% av de medverkande 
deltagarna var kvinnor.
Deltagarna är syskon till 

De sista 24h innan 
syskonet dog fick 
39% ingen 
information om att 
syskonet höll på att
dö. Cirka hälften av
deltagarna var med 

Hög - grad I 

.
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Sverige. nationwide 
follow-up 2–
9 years later

bror/syster i 
cancer samt 
om dessa 
erfarenheter 
påverkat 
deras nivå av
ångest 2-9 år
efter 
syskonets 
bortgång.

personer som fick cancer 
när de var yngre än 17 år 
och gått bort innan de fyllt 
25 år mellan år 2000 och 
2007. Deltagarna var över 
12 år och under 25 år när 
syskonet dog och nu vara 
över 18 år.

under dödstillfället 
varav 70% 
upplevde att 
syskonet led. Få 
fick information 
om vad som händer
när någon dör, de 
som inte 
informerats om det 
hade signifikant 
högre ångest än de 
som fått 
information. Över 
en fjärdedel har 
inte pratat om 
syskonets bortgång.
35% önskar de 
pratat mer med 
familjen. Tiden 
innan bortgången 
väckte många 
känslor som ångest 
kring sitt syskons 
smärta och lidande,
hjälplöshet, rädsla 
inför döden och 
avundsjuka 
gentemot sitt 
syskon. Vissa 
upplevde 
dödstillfället som 
fridfullt medan 
andra upplevde det 
traumatiskt. Tiden 
efter döden var det 
viktigt att få ta 
avsked och att få 
uttrycka sin sorg 
med familjen. 

Patterson, P., 
McDonald, FEJ.,
White, KJ., 
Walczak, A. & 
Butow, PN.
2017. 
Australien. 

Levels of 
unmet needs 
and distress 
amongst 
adolescents 
and young 
adults 
(AYAs) 
impacted by 
familial 
cancer.

Syftet med 
studien är att
undersöka 
nivåer av 
ångest hos 
AYAs vars 
familjemedle
m har cancer
och att 
undersöka 
vilka 
psykosociala
behov som ej
tillgodoses 
hos dem 
samt om det 
finns något 
samband 

Kvantitativ 
metod: 
Online- 
baserad 
enkätstudie 
med slutna 
frågor. 

362 deltagare, varav 106 
syskon(medelålder=16,6 
år, kvinnor=68%). 
Deltagarna var mellan 12 
och 24 år och har ett 
syskon eller en förälder 
som diagnostiserats med 
cancer under de senaste 5 
åren. Medelåldern på det 
sjuka syskonet var 14,3 år. 

Det genomsnittliga 
värdet av ångest 
bland syskon var 
24,2 poäng på 
mätinstrumentet 
Kessler-10, vilket 
innebär hög nivå av
ångest. 29,6 % av 
syskonen hade 
mycket hög nivå av
ångest. 65,6% av 
syskonen hade mer 
än 10(av 45 
möjliga) icke 
tillgodosedda 
behov. De 
vanligaste icke 
tillgodosedda 

Hög - grad I

.
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mellan 
nivåer av 
ångest och 
icke 
tillgodosedd
a 
psykosociala
behov.

behoven som 
rapporterades var 
information om 
syskonets sjukdom,
behovet av en time 
out från 
sjukhus/cancer, 
relationen med det 
sjuka syskonet, 
hantera känslor och
stöd från vänner 
och andra 
ungdomar. Man 
kunde se ett starkt 
samband mellan 
nivån av ångest och
antalet icke 
tillgodosedda 
behov. 

Lövgren, M., 
Sveen, J., 
Nyberg, T., 
Eilegård-Wallin,
A., Prigerson, 
HG., Steineck, 
G. & 
Kreichbergs, U.
2018.
Sverige.

Care at End 
of Life 
Influences 
Grief: A 
Nationwide 
Long-Term 
Follow-Up 
among 
Young 
Adults Who 
Lost a 
Brother or 
Sister to 
Childhood 
Cancer.

Syftet med 
studien är att
undersöka 
om det finns 
familje- och 
sjukvårdsfak
torer som har
påverkat 
syskons 
ouppklarade 
sorg efter 
förlusten av 
sitt syskon.

Mixad 
metod, 
enkätstudie 
med öppna 
och slutna 
frågor. 

240 personer blev 
tillfrågade att delta i 
studien och 174 av dessa 
medverkade(73%), varav 
58% av de medverkande 
deltagarna var kvinnor.
Deltagarna är syskon till 
personer som fick cancer 
när de var yngre än 17 år 
och gått bort innan de fyllt 
25 år mellan år 2000 och 
2007. Deltagarna var över 
12 år och under 25 år när 
syskonet dog och nu vara 
över 18 år.

Den största 
riskfaktorn för 
ouppklarad sorg är 
då dödstillfället 
inte upplevs som 
stillsamt och lugnt. 
Andra faktorer som
spelar in är att 
syskonen inte fått 
tillräckligt med 
information om sitt 
syskons sjukdom, 
att syskonen 
undviker 
sjukvårdspersonal 
av rädsla för vad de
ska säga, 
depressiva symtom 
och att det gått 
mellan 2-7 år sedan
förlusten. Man 
kunde även se att 
information om att 
sitt syskon ska dö 
inom 24h från 
sjukvårdspersonal 
och/eller familjen 
ökade risken för 
ouppklarad sorg, 
dock såg man att de
som fick 
information 24h 
innan dödsfallet 
oftast hade ett 
syskon som dog på 
sjukhuset jämfört 
med de som inte 
fick informationen 

Hög - grad I

.
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som i större 
utsträckning hade 
ett syskon som dog 
i hemmet. 

Jenholt-Nolbris, 
M., Enska, K. & 
Hellström, A-L.
2014. 
Sverige.

Grief 
Related to 
the 
Experience 
of Being the 
Sibling of a 
Child With 
Cancer 

Syftet med 
studien var 
att beskriva 
syskonens 
tankar/känsl
or om  sorg 
relaterat till 
erfarenheten 
av att ha en 
bror eller 
syster med 
cancer.

Kvalitativ 
beskrivande 
metod med 
semistruktur
erade 
intervjuer.  

29 syskon till cancersjuka 
barn deltog i studien, 17 av
dessa var flickor och 12 
var pojkar. Deltagarna var 
i åldrarna 8-24 år. 55% 
hade ett överlevande 
syskon, medan 45% hade 
ett syskon som gått bort i 
cancer under tiden 
intervjuerna pågick. 

I studien 
identifierades 4 
kategorier av sorg: 
sorg i samband 
med att syskonet 
fick sin 
cancerdiagnos, sorg
och oro över det 
sjuka syskonets 
förlust av ett 
normalt liv, sorg 
över att känna sig 
obetydlig och 
bortglömd i 
familjen och sorg 
efter syskonets död.

Hög - grad I

Rosenberg, A., 
Postier, A., 
Osenga, K., 
Kreicbergs, U., 
Neville, B., 
Dussel, V. & 
Wolfe, J.
2014.
USA. 

Long-term 
psychosocial
outcomes 
among 
bereaved 
siblings of 
children 
with cancer.

Syftet i 
denna studie 
är att 
undersöka 
hur syskon 
som förlorat 
sitt syskon i 
cancer 
påverkas 
psykiskt på 
lång sikt 
samt 
utforska 
eventuella 
riskfaktorer 
för långvarig
psykisk 
ohälsa och 
vilken 
inverkan 
sjukvården 
har.  

Kvantitativ 
metod, 
enkät med 
flervals- 
alternativ.

58 stycken syskon deltog, 
vilket motsvara 62% av de 
som tillfrågats. 40 av 
deltagarna var kvinnor.  
Medelåldern på de som 
medverkade var 25,6 år 
och 11,8 år hade gått sedan
deras syskon gått bort. 
Deltagarna skulle vara 
minst 16 år när studien 
genomfördes men ingen 
maxgräns utsattes. Det 
spelar ingen roll hur gamla
de var när deras syskon 
gick bort i cancer. De 
skulle förstå och kunna 
göra sig förstådda på 
engelska. 

Under första året 
efter förlusten av 
sitt sjuka syskon 
rapporterar 
deltagarna högre 
nivåer av 
riskbeteende, 
ångest och 
depression. Dessa 
värden sjunker med
tiden och vid 
genomförandet av 
denna studien är 
nivåerna nere på 
normalt igen, 
bortsett från ca 
13% av deltagarna 
där de fortfarande 
har höga nivåer av 
ångest. Det 
framkom att  de 
faktorer som 
påverkar de högre 
nivåerna av ångest 
var: otillräcklig 
information om sitt 
syskons sjukdom, 
oförberedd på 
dödsfallet, inte fick
chansen att ta 
farväl samt inte 
tagit sig igenom sin
sorg. 

Hög - grad I

Bradley-
Eilertsen, M-E., 
Eilegård, A.,  

Impact of 
Social 
Support on 

Syftet med 
studien var 
att bedöma 

Kvantitativ 
metod: 
anonym 

Av 240 tillfrågade deltog 
174 st, vilket motsvarar 
73%. Av dessa var 101 

I resultatet 
identifieras 3 
kategorier: sista 

Medel - grad 
II

.
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Steineck, G., 
Nyberg, T. &
Kreicbergs, U.
2013.
Sverige. 

Bereaved 
Siblings’ 
Anxiety: A 
Nationwide 
Follow-Up

ungdomar 
och unga 
vuxna 
syskons 
uppfattning 
om socialt 
stöd före och
efter 
förlusten av 
ett 
cancersjukt 
syskon samt 
nivån av 
ångest vid 
uppföljninge
n. 

enkätstudie 
med slutna 
frågor. 

kvinnor och 73 män. 
Deltagarna är syskon till 
en ungdom/ung vuxen som
insjuknat i cancer (år 
2000-2007) innan en ålder 
av 17 år och avlidit innan 
en ålder av 25 år. För att 
delta ska syskonet vara i 
en ålder av 12-25 år under 
sitt sjuka syskons bortgång
och mellan 19-33 år under 
uppföljningen år 2009. 

månaden innan 
döden, tiden efter 
döden och 
uppföljning på det 
gångna året. 
Resultatet visar att 
det är 4 ggr högre 
risk att rapportera 
ångest hos de 
syskon som 
upplever att de 
hade lite eller inget 
socialt stöd under 
sitt syskons sista 
månad i livet. 
Resultatet visar 
även på att det är 
högre risk att 
rapportera ångest 
hos de syskon som 
pratar lite eller 
inget om deras 
känslor med sin 
familj om sin 
syster/brors 
bortgång. Under 
det gångna året 
visade resultatet att 
risken var 3 ggr 
högre att rapportera
ångest hos de 
syskon som pratade
lite eller inget om 
deras känslor med 
familjen. Det var 
även en statistisk 
signifikant högre 
risk att rapportera 
ångest hos de 
syskon som 
upplevde att 
behovet av socialt 
stöd efter sitt 
syskons död inte 
var tillgodosett i 
jämförelse med de 
som ansåg att det 
var tillgodosett.  

Lövgren, M., 
Bylund-Grenklo,
T., Jalmsell, L., 
Eilegård-Wallin,
A. & Kreicber, 
U.
2016. 
Sverige. 

Bereaved 
Siblings’ 
Advice to 
Health Care 
Professional
s Working 
With 
Children 
With Cancer
and Their 

Syftet med 
denna studie 
är att 
utforska 
vilka råd 
syskon som 
mist en 
syster eller 
bror i cancer 
har till 

Kvalitativ 
metod, 
enkätstudie 
med en 
öppen fråga.

240 personer blev 
tillfrågade att delta i 
studien och 108 av dessa 
medverkade, varav 69 av 
de medverkande 
deltagarna var kvinnor.
Deltagarna är syskon till 
personer som fick cancer 
när de var yngre än 17 år 
och gått bort innan de fyllt 

56% av deltagarna i
studien önskade 
mer stöd till sig 
själva från 
sjukvårdspersonale
n eftersom de 
upplevde att de inte
blev sedda. 
Sjukvårdspersonal 
bör erbjuda stöd 

Medel - grad 
II
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Families sjukvårdsper
sonal som 
jobbar med 
cancersjuka 
barn och 
deras 
familjer. 

25 år mellan år 2000 och 
2007. Deltagarna var över 
12 år och under 25 år när 
syskonet dog och nu vara 
över 18 år.

upprepade gånger 
trots att syskonen 
tidigare nekat samt 
att erbjuda stöd 
under hela 
sjukdomsförloppet.
Deltagarna uppgav 
att det var viktigt 
att få uttrycka sina 
känslor och att 
någon bekräftar 
deras känslor kring 
situationen. 31% av
deltagarna önskade 
information om sitt 
syskons 
cancersjukdom, 
behandling och 
prognos. De 
önskade även att få 
informationen 
fortlöpande under 
sjukdomsförloppet 
och att 
informationen 
skulle ges direkt till
dem och inte via 
föräldrarna. 
Deltagarna ansåg 
att det var viktigt 
att personalen 
gjorde tid för alla, 
var respektfulla och
att de inte var rädda
för att finnas där 
för familjen.  

Bradley-Eilertse,
M-E., Lovgren, 
M., Eilegard-
Wallin, A. & 
Kreicber, U.  
2017. 
Sverige.

 

Cancer-
bereaved 
siblings’ 
positive and 
negative 
memories 
and 
experiences 
of illness 
and death: A
nationwide 
follow-up 

Syftet med 
studien är att
undersöka 
syskons 
positiva och 
negativa 
minnen och 
erfarenheter i
samband 
med att deras
syster/bror 
insjuknat 
eller avlidit i 
cancer. 

Kvalitativ 
metod. 
Enkätstudie 
med två 
öppna 
uttalanden: 
“Please 
write down 
any positive 
memories or
experiences 
from your 
siblings´ 
illness and 
death that 
you might 
have” och 
“Please 
write down 
any negative
memories or

Av de 176 tillfrågade 
svarade ca 70% på de 
öppna frågorna om 
positiva eller negativa 
minnen eller erfarenheter. 
Deltagarna var i åldrarna 
19-33 och syskon till 
någon som insjuknat i 
cancer (mellan år 2000-
2007) innan en ålder av 17
år och avlidit innan en 
ålder av 25 år. 

Resultatet från 
studien 
sammanfattas i 4 
mindre 
subkategorier: 
uthållighet kontra 
sårbarhet, 
familjesammanhåll
ning kontra 
familjekonflikt, 
tillväxt kontra 
stagnation och 
professionellt stöd 
kontra brist på 
professionellt stöd. 
Resultatet visar på 
att syskon som 
förlorat en 
syster/bror i cancer 
har många positiva 
minnen och 

Medel - grad 
II 
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experiences 
from your 
siblings
´illness and 
death that 
you might 
have”. 

erfarenheter trots 
att situationen är 
förknippad med 
både ångest och 
sorg. Resultatet 
visar även på att 
syskon och 
föräldrar kan 
påverka varandras 
sorgeprocess både 
positivt och 
negativt. Studien 
visade även att 
syskonens egna 
uthållighet och 
tillväxt på 
personligt plan 
påverkades positivt
trots den sorgliga 
situationen, liksom 
familjens 
samhörighet och 
sociala stöd mellan 
dem. Resultatet 
visar även på att 
det sjuka syskonets 
fysiska och 
psykiska mående 
påverkar det friska 
syskonets 
upplevelse av stöd 
från familjen.  

.
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