
 

  

Sjuksköterskeprogrammet 

Påverkan på familjerelationer för syskon till barn med 

cancer 
 

En litteraturstudie  

 

 

Författare:   Handledare: 

Hedvig Bergegård Flinkfelt  

Lina Zakrisson 

Maria Grandahl 

 

Examinator: 

Leif Eriksson 

  

   

  

  

Examensarbete i vårdvetenskap, 15 hp 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 

2019  
 



 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: När ett barn drabbas av cancer påverkas hela dess familj. De friska syskonens 

vardagsliv och familjerelationer riskerar att ändras drastiskt. 

  

Syfte: Syftet var att beskriva hur ett barns cancerdiagnos påverkar relationen mellan det 

friska och det sjuka syskonet, samt mellan det friska syskonet och föräldrarna. 

 

Metod: En beskrivande litteraturstudie baserad på totalt nio artiklar. Data analyserades med 

innehållsanalys. 

 

Resultat: Analysen resulterade i sju kategorier: Närvaro och frånvaro påverkar relationen 

mellan syskonen, Nedprioritera sin betydelse i relationen och förlust av identitet, 

Kommunikation mellan syskonen, Konflikter mellan syskonen, Mindre uppmärksamhet och 

mindre tid tillsammans med föräldrar, Närmare relationer med föräldrarna och Prata om 

sjukdom och behandling med friska syskon, samt fyra subkategorier. De friska syskonens 

familjerelationer påverkades ofta negativt under behandlingsperioden. Syskonen 

nedprioriterade sina egna behov för att inte öka sina familjemedlemmars stress. De friska 

syskonen blev mer beskyddande mot sitt sjuka syskon och antog ibland en föräldraroll. En 

öppen kommunikation om sjukdomen var uppskattad, samtidigt som det var vanligt att 

syskonen fick bristande information. Vissa syskon upplevde att cancerupplevelsen bidrog till 

närmare familjerelationer. 

 

Slutsats: Familjerelationerna påverkades ofta negativt för syskon till barn med cancer. 

Bidragande faktorer var minskad uppmärksamhet från föräldrarna och mindre tid tillsammans 

med föräldrarna och det sjuka syskonet. Ibland stärktes dock syskonens familjerelationer. Det 

är viktigt att sjuksköterskor tillämpar familjecentrerad omvårdnad och inkluderar friska 

syskon.   

  

  

Nyckelord: Barn, ungdomar, relation, cancer hos barn, familj 

  



 

ABSTRACT 

Background: When a child is diagnosed with cancer, the whole family is affected. The 

everyday life and family relations of the healthy siblings may change drastically. 

  

Aim: The aim was to describe the impact of a child’s cancer diagnosis regarding the 

relationship between the healthy sibling and the ill sibling as well as the healthy sibling and 

the parents.  

 

Method: A descriptive literature review. Nine articles were included. Data were analysed 

with content analysis.   

 

Results: Seven categories emerged from the analysis: Presence and absence affect the 

relationship between siblings, Down-prioritizing one’s own importance in the relationship 

and a loss of identity, Communication between siblings, Conflicts between siblings, Less 

attention and less time with parents, Closer relationship with parents and Talking about 

illness and treatment with the healthy sibling, and four subcategories were identified. The 

healthy sibling’s family relations were often negatively affected during the treatment. 

Siblings down prioritized their own needs to avoid stressing their family members. Siblings 

were more protective of their ill sibling and sometimes assumed a parent-like role. Siblings 

appreciated open communication about the illness, but often received inadequate information. 

Some siblings thought that the cancer experience had contributed to closer family relations. 

 

Conclusion: The cancer experience often had a negative impact on family relations. 

Contributing factors were less attention from parents and less time spent with parents and the 

ill sibling. Sometimes the cancer experience strengthened the family relations. It is important 

for nurses to practice family centered care and to include the healthy sibling.   
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BAKGRUND  

Barncancer  

Cancer drabbar ca 300 barn och ungdomar i Sverige årligen (Hagelin, 2008). I en frisk kropp 

pågår en konstant förnyelse av celler. Gamla celler dör och ersätts av nya som bildas genom 

celldelning (Enskär, 1999). Vid cancer störs de normala tillväxtmekanismerna vilket gör att 

cancercellerna kan växa ohämmat och även sprida sig till och angripa andra vävnader (Roy & 

Saikia, 2016). Cancerformerna skiljer mellan barn och vuxna och hos barn är akut lymfatisk 

leukemi, hjärntumörer och tumörer i centrala nervsystemet de vanligast förekommande 

(Miller et al., 2016; Ward, DeSantis, Robbins, Kohler & Jemal, 2014). I de flesta fall vid 

cancer hos barn är orsaken okänd och det kan vara svårt att diagnosticera när flera andra 

sjukdomar under barnaåren ger liknande symtom (Ward et al., 2014). Cancerbehandling finns 

i tre olika former: cytostatika, kirurgi och strålbehandling. Ibland räcker det med endast en 

behandlingsform och ibland krävs en kombination av flera behandlingsformer (Hagelin, 

2008; Miller et al., 2016). Förutsättningarna för att överleva cancer ökar kontinuerligt med ny 

och förbättrad forskning men behandlingstiden varierar och tar oftast flera månader och 

ibland år. Efter avslutad behandling följer även regelbundna kontroller under flera år vilket 

leder till att barnet och dess familj får tillbringa mycket tid inom sjukvården (Miller et al., 

2016; Ward et al., 2014). 

Relationer mellan föräldrar och barn 

I Brumarius (2015) studie visas att anknytningen mellan föräldrar och barn spelar en stor roll 

i barnets utveckling av personlighet och sociala funktion. Om barnet har en god relation med 

sina föräldrar kommer hen att ha lättare att skapa andra hälsosamma relationer än om barnet 

har en dålig relation med sina föräldrar. Genom en god anknytning till sina föräldrar får 

barnet bättre välbefinnande. För barnet handlar anknytning både om att hitta trygghet och en 

fast bas under sin utveckling och utforskning av världen utanför familjen (Brumariu, 2015). 

Ju äldre barnet blir desto viktigare blir relationerna med människor utanför familjen och 

speciellt med vänner. En god relation med föräldrarna gör det enklare för barnet att 

socialisera sig och skaffa vänner. När barn känner sig emotionellt utsatta söker de sig till sina 

föräldrar för trygghet och stöd. Ett barn som har en trygg anknytning till sina föräldrar vågar 

även utforska världen utanför familjen på ett annat sätt än de barn som inte har det. Brumariu 
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(2015) menar även att barnen lär sig uttrycka och hantera sina och andras känslor utifrån hur 

föräldrarna uttrycker och hanterar känslor. Ett öppet klimat och att kunna diskutera känslor 

med föräldrarna gör det enklare för barnen att själva prata om känslor med människor utanför 

familjen. Anknytning mellan barnet och föräldrarna påverkar även föräldrarnas sätt att 

uppfostra barnet. Föräldrar med en god relation till sina barn tenderar att i högre utsträckning 

prata med barnet om hens känslor istället för att förtrycka barnets känslor när det handlar om 

till exempel ilska och upprördhet. Föräldrarna uttrycker även mer positiva känslor när de 

pratar om sina barn och uttrycker mindre frustration när de berättar om negativa situationer 

de upplevt med sina barn. Barn med en god relation till sina föräldrar kan bättre hantera 

negativa känslostyrda agerande som plötsliga raseriutbrott och kan också lättare 

känslomässigt hantera stressiga situationer. De barn som inte har en god relation till sina 

föräldrar kan genom känslostyrda utbrott försöka få uppmärksamhet och kontakt med 

föräldrarna (Brumariu, 2015). 

Syskonrelationer 

Syskonrelationer är oftast de längsta relationerna i en människas liv, från uppväxten genom 

hela livet till åldrandet. Under de första åren är man del av varandras vardag och upplevelser. 

Ett syskon kan både vara en fiende, en vän eller bara någon närvarande och relationen kan 

förändras över tid och gå igenom olika faser. Hur relationen ser ut mellan syskonen i en 

familj har stor inverkan på hela familjens dynamik. De yngre syskonen har oftast sina äldre 

syskon som förebilder vilket både kan ge både positiv och negativ effekt på deras beteende. 

(McHale, Updegraff & Whiteman, 2012). McHale och medarbetare (2012) beskriver att barn 

som har problem med det sociala livet utanför familjen kan finna tröst och stöd hos sina 

syskon. Man kan också finna att de barn som har en god relation med sina syskon har mindre 

beetendeproblematik både inom och utanför familjen. Om syskonen har en dålig relation kan 

däremot familjedynamiken påverkas starkt negativt. Barn som har en dålig relation till sina 

syskon kan få en negativ påverkan på sociala relationer även utanför familjen och har oftare 

beteendeproblematik än andra barn (Feinberg, Solmeyer & McHale, 2012; McHale et al., 

2012). Konflikter mellan syskon kan även ge ökad stress hos föräldrarna och påverka deras 

relation, samt skapa fler konflikter mellan barnen och föräldrarna. Dock kan konflikter 

mellan syskon även ha en positiv inverkan i ett barns utveckling. Barnen ges möjlighet att 

träna upp sina förmågor att se andras perspektiv, förstå både sina egna och andras känslor, 

lära sig förhandla och övertyga samt att lösa problem och konflikter. Detta kan förbättra deras 
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sociala kompetens och underlätta i andra relationer senare i livet (McHale et al., 2012; Tucker 

& Updegraff, 2009). Syskon kan ha stort inflytande under alla stadier i ett barns utveckling. 

Barn lär sig av varandra och främst är det yngre barn som tar efter äldre syskons beteende. 

Forskning visar att riskbeteenden hos äldre syskon leder till ökad risk för riskbeteende hos 

yngre syskon (McHale et al., 2012; Slomkowski, Rende, Conger, Simons & Conger, 2001). 

Samtidigt kan äldre syskon som tar mycket ansvar och visar ett kärleksfullt beteende till sina 

syskon även påverka dem till att anamma samma beteende. Om föräldrarna har en dålig 

relation eller om föräldrarna behandlar syskonen olika kan detta påverka negativt och leda till 

en dålig relation mellan barnen. Syskon kan alltså ha ett stort inflytande på varandras 

karaktärer samt sociala relationer och beteende (McHale et al., 2012). 

Syskon till barn med cancerdiagnos 

Att ett barn drabbas av cancer är en omvälvande händelse som inte bara påverkar individen 

utan hela familjen. Det är vanligt att friska syskon hamnar i skymundan och inte får så 

mycket uppmärksamhet från föräldrarna (Björk, 2015; Yang, Mu, Sheng, Chen & Hung, 

2016). Ett barns utveckling och hälsa är beroende av omgivningen och redan i de första 

stadierna av utveckling är en känsla av sammanhang viktigt för att barnet ska kunna hantera 

situationer (Edwinson Månsson, 2008). Känsla av sammanhang, KASAM, är ett begrepp som 

används för att indikera en persons förmåga att hantera påfrestande situationer. Det innefattar 

tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Langius-Eklöf & Sundberg, 

2014). En person med hög KASAM förstår och kan hantera händelser som drabbar dem eller 

personer i deras närhet, samt känner sig engagerad i händelsen, och detta kan bidra till en god 

hälsa. Antonovsky, grundare av salutogenesteorin, menar att graden av KASAM är låg vid 

födseln och därefter gradvis byggs upp tills den når en stabil nivå vid 30–35 års ålder (i 

Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). Detta innebär att barn har en låg KASAM och därmed har 

sämre förutsättningar att klara av svåra situationer (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). För 

barn är trygghet och goda relationer viktigt för ett gott välbefinnande och speciellt viktiga är 

relationen med de närmaste som familjen (Essen & Enskär, 2003; Nolbris, Enskär & 

Hellström, 2007). Det är viktigt att berätta för barnet och förklara vad det innebär när ett 

syskon blir sjukt. Redan som spädbarn kan barn känna av sinnesstämning inom familjen och 

själva bli påverkade av den övriga familjens mående (Cancerfonden, 2014). Ett barns trygga 

punkt under utvecklingen ska med fördel vara hemmet och familjen. När någon blir sjuk 

rubbas oftast vardagen och därmed den trygga punkten. Får barnet inte information och inte 
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blir involverad i situationen kommer barnet istället uppleva ovisshet och rädsla. Beroende på 

var i utvecklingsstadiet barnet är kan barnet i olika grad ta in och hantera situationen. Är 

barnet i puberteten kan hen förstå allvaret i situationen och oro sig mer för framtiden än ett 

barn i förskoleåldern som lever i nuet och inte har samma konsekvenstänk. Dock är det 

viktigt att komma ihåg att tonåringar fortfarande inte är vuxna och hanterar därför inte sådana 

händelser som vuxna gör. Tonåringar behöver fortfarande få uppmärksamhet och närhet av 

sin familj (Cancerfonden, 2014). 

 

Enligt artikel 6 i barnkonventionen har alla barn rätt till liv, överlevnad och utveckling 

(UNICEF Sverige, 2009). Denna artikel syftar inte enbart till barnets fysiska hälsa utan ska 

även inkludera vikten av att barnets psykiska och sociala utveckling tillgodoses 

(Barnombudsmannen, i.d.). Den fysiska överlevnaden är inte hotad hos syskon till barn med 

cancer, däremot skulle den psykiska hälsan kunna vara i farozonen, då detta har setts i 

liknande situationer som hos barn vars förälder har cancer. För dessa barn finns en förhöjd 

risk att drabbas av bland annat ångest och depression (Socialstyrelsen, 2013). Psykisk ohälsa, 

framförallt depression och ångest, har ökat bland unga på senare år (Socialstyrelsen, 2017). 

Att drabbas av psykisk ohälsa i tidig ålder kan få långvariga konsekvenser, som svårigheter 

att klara av sina studier, vilket bidrar till att utbildningsnivån ofta är lägre hos unga 

människor som vårdats för depression eller ångestsyndrom (Socialstyrelsen, 2017). Psykisk 

ohälsa hos unga innebär utöver ett lidande för individen, även en ökad tyngd och kostnad för 

samhället i form av ett ökat vårdbehov och en ökad förskrivning av psykofarmaka 

(Socialstyrelsen, 2017).  

Stöd till syskon 

Idag finns det mycket stöd för syskon till barn som har diagnosticerats med cancer. På alla 

regionala barncancercentrum där de sjuka barnen diagnosticeras och behandlas för sin cancer 

finns flera resurser för syskonen (Barncancerfonden, 2017). Varje barncancercentrum har en 

anställd syskonstödjare vars fokus ligger på att stötta och uppmärksamma syskonen till det 

sjuka barnet. Det finns även tillgång till lekterapi och sjukhusskola för syskon på sjukhus. 

Flera barncancerföreningar har syskongrupper där man kan träffa andra drabbade syskon och 

kan finna stöd och utbyta erfarenheter. Barncancerfonden är med och organiserar och 

finansierar flera av de resurser som idag finns för syskon till barn diagnosticerade med cancer 

(Barncancerfonden, 2017). Det finns läger som är till enbart för syskon till barn med cancer. 
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Syskonläger är en möjlighet att träffa och finna stöd hos andra barn som befinner sig i samma 

situation. Lägervistelser kan även bidra till att stärka de friska syskonens känslomässiga 

välmående och självkänsla (Hancock, 2011). De insatser som finns bygger alltså till stor del 

på hjälp från personer utanför familjen, vilket bidrar till att avlasta föräldrarna, men stödet får 

barnet ofta avskilt från övriga familjemedlemmar. 

Sjuksköterskans roll 

Enligt International Council of Nurses etiska kod består sjuksköterskans ansvarsområde av 

fyra delar: främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a). Sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde är 

omvårdnadsarbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Patientens grundläggande behov 

ska tillgodoses, både vad gäller det fysiska, psykosociala, andliga och kulturella. Utöver att 

utföra de praktiska omvårdnadsuppgifterna behöver sjuksköterskan också ha ett gott 

bemötande och förmåga till att skapa en god relation till både patient och anhöriga. I 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning ingår att inkludera patienten och dennes anhöriga i 

patientens omvårdnad på ett respektfullt och integritetsbevarande sätt. Genom 

personcentrerad vård ska sjuksköterskan sätta patienten i centrum, men även arbeta för att 

närstående blir sedda och tillåts vara delaktiga, i den utsträckning som patienten önskar. För 

att främja hälsa och förebygga ohälsa ska sjuksköterskan på ett pedagogiskt sätt kunna ge 

anpassad information och undervisning till både patienter och närstående (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). 

Teoretisk referensram 

Det är viktigt att inom sjukvården ha ett personcentrerat förhållningssätt, det vill säga att 

kunna se patienten som individ och inte enbart fokusera på sjukdomen som personen lider av. 

Dock får det inte glömmas att patienten, förutom att vara sin egen person, även ingår i ett 

sammanhang utanför sjukvården, såsom en familj (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017b). I 

detta examensarbete kommer den teoretiska referensramen att utgöras av familjecentrerad 

omvårdnad. Det är en form av familjefokuserad omvårdnad som bygger på ett systemiskt 

förhållningssätt där familjen ses som en enhet och där helheten ses som mer än bara summan 

av delarna. Inom ett system (familjen) påverkar alla delar (familjemedlemmar) varandra, 

både i positiv och negativ riktning (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017a). Kommunikation 

och kontroll, så kallad cybernetik, är en viktig del i ett systemiskt förhållningssätt. 
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Kommunikation ses inte som linjär med ett enkelt orsak-verkanförhållande, utan framställs 

istället som en cirkulär process där en persons beteende både påverkar andra och påverkas av 

andra. Detta sker genom en kontinuerlig återkoppling mellan personerna i en familj (Benzein 

et al., 2017a). Hälsa utifrån ett systemiskt förhållningssätt kan beskrivas som en helhet som 

befinner sig i balans, där sjukdom kan ge obalans och bryta helheten. Hur allvarligt en individ 

påverkas av sjukdomen beror inte främst på svårighetsgraden, utan framför allt på hur dennes 

situation påverkas. Det är större sannolikhet att individen kan bevara sin hälsa om hen också 

har kvar sin känsla av sammanhang. I begreppet familjehälsa inkluderas både de enskilda 

familjemedlemmarnas hälsa och familjens välmående som en enhet. För att hitta balans och 

främja familjehälsa behövs både fokus på individernas behov och på stöd till familjen 

gemensamt (Benzein et al., 2017a). Referensramen anses relevant eftersom detta 

examensarbete beskriver relationer inom familjen. 

Centrala begrepp 

Författarna till examensarbetet har valt att beskriva de barn som diagnosticerats med cancer 

som det sjuka barnet eller det sjuka syskonet. Syskon till barn med cancerdiagnos beskrivs 

som syskon eller friska syskon. I artiklarna som inkluderas framgår inte huruvida de friska 

syskonen, utöver att de inte har cancer, lider av några andra hälsoproblem och därför kan 

författarna inte veta om de är helt friska. Termen används ändå för att tydligare särskilja 

vilket syskon som refereras till. 

Problemformulering  

Barncancer är en allvarlig sjukdom som påverkar hela familjen. Föräldrarna vill vara 

delaktiga i sitt barns vård och tillbringar mycket tid på sjukhuset tillsammans med det sjuka 

barnet. Därför är det lätt att resten av familjens behov kommer i skymundan. Syskon till sjuka 

barn är ofta också barn, och de behöver trygghet, närhet och en fungerande vardag samt goda 

relationer med de andra familjemedlemmarna. För ett barn är de närmaste relationerna som 

till syskon och föräldrar de som påverkar och formar barnet mest under uppväxten. När 

familjen blir uppdelad och vissa familjemedlemmar befinner sig på sjukhus kan det bli svårt 

att få in den vardagliga samvaron. Barnets relation till både sitt sjuka syskon och till sina 

föräldrar kan påverkas av att det sjuka syskonet behöver vård. Det är därför viktigt att öka 

kunskapen hos sjuksköterskor om de friska syskonens situation och upplevelser. 
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Syfte 

Syftet med arbetet var att beskriva hur familjerelationer påverkas för ett barn med ett syskon 

som har diagnosticerats med cancer. Examensarbetet inkluderade relationen mellan det friska 

syskonet och det sjuka syskonet samt mellan det friska syskonet och föräldrarna. 

Frågeställningar 

1. Hur påverkas ett barns relation till ett syskon som har diagnosticerats med cancer? 

2. Hur påverkas ett barns relation till sina föräldrar när det finns ett syskon med en 

cancerdiagnos i familjen? 

METOD 

Design 

För att besvara syftet användes en design med en beskrivande litteraturstudie som 

datainsamlingsmetod. Beskrivande litteraturstudier är en metod som ger en oberoende 

sammanfattande överblick av redan existerande forskning för att svara på frågeställningarna 

(Polit & Beck, 2012). 

Sökstrategi 

Urval av databaser 

Sökningar efter artiklar som inkluderades i arbetet utfördes manuellt i PubMed och CINAHL.  

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier för artiklar till examensarbetet var att det skulle vara originalartiklar, 

publicerade mellan åren 2004 och 2019, och med en kvalitet som var grad I eller grad II 

enligt den valda granskningsmallen som beskrivs under kvalitetsanalysen nedan. Artiklarna 

skulle vara kvalitativa studier, finnas tillgängliga i fulltext och vara skrivna på engelska. 

Deltagarna i studierna skulle antingen vara mellan 0 och 24 år och ha ett syskon som 

behandlas eller har behandlats för cancer, eller vara föräldrar till barn eller ungdomar mellan 

0 och 24 år vars syskon behandlas eller har behandlats för cancer. 

Exklusionskriterier  

Exklusionskriterier för valda artiklar var att det inte var originalartiklar, artiklar äldre än 15 
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år, artiklar som ej uppnådde en kvalitet av grad I eller grad II, kvantitativa studier, artiklar 

som ej fanns tillgängliga att läsa i fulltext och artiklar ej skrivna på engelska. Övriga 

exklusionskriterier var att deltagarna i studierna, eller de friska barnen till deltagarna, var 

äldre än 24 år, samt att artiklarna inte undersökte syskon till barn med cancer.  

Tillvägagångssätt 

Sökorden som användes har tagits fram med hjälp av Svensk MeSH och återfinns i Tabell 1 

nedan. För att finna ett lämpligt antal artiklar provades olika kombinationer av sökorden, 

tillsammans med avgränsningar av tid för publikation, ålder på deltagarna, språk och 

tillgänglighet (fulltext) med hjälp av databasernas avancerade sökfunktion. Artiklar med titlar 

som ansågs relevanta för det här examensarbetets syfte valdes ut, och deras abstract lästes 

igenom för en ny bedömning av vilka artiklar som kunde vara lämpliga. En artikel 

(Kobayashi, Hayakawa & Hohashi, 2015) hittades i PubMeds funktion “Best match” vid 

sökning med sökorden (adolescent OR children) AND cancer AND siblings AND family 

relations. Två artiklar (Porteous, Peterson & Cartwright, 2019; Van Schoors et al., 2018) 

valdes ut genom att författarna gick igenom listan med liknande artiklar till studien av 

Kobayashi och medarbetare (2015) och där valde ut lämpliga titlar och sedan läste abstrakt, 

enligt samma princip som ovan. Slutligen lästes elva artiklar i sin helhet och bedömdes enligt 

granskningsmall, se bilaga 1. Nio artiklar bedömdes som relevanta för att besvara 

frågeställningarna och inkluderades därför i detta arbete. 
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Tabell 1. Redogörelse av genomförda sökningar. 

Databas Sökord Utfall Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

PubMed cancer AND child AND 

sibling AND relations 

78 20 5 4 

PubMed (adolescent OR children) 

AND cancer AND 

siblings AND family 

relations 

78 10 1 1 

PubMed (adolescent OR children) 

AND cancer AND 

siblings AND anxiety 

46 5 1 0 

CINAHL (adolescents or teenagers 

or young adults or teen or 

youth or children or 

young people or minors) 

AND cancer AND 

siblings 

159 19 1 1 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Artiklarna har granskats enligt en bedömningsmall för studier med kvalitativ metod, som 

utgår från en exempelmall av Carlsson och Eiman (2003), se bilaga 1. Granskningsmallen har 

anpassats genom att frågan “Patienter med lungcancerdiagnos” har bytts ut till “Syskon till 

barn med cancer” för att passa det aktuella syftet, i övrigt har inga ändringar gjorts. Med hjälp 

av frågorna i granskningsmallen har artiklarna poängsatts och summan omräknats i procent. 

De granskade artiklarna tilldelades en kvalitet av antingen grad I, II eller III, beroende på hur 

många procent de fick, och där grad I motsvarar högst kvalitet. Författarna till 

examensarbetet har oberoende av varandra läst igenom alla artiklar och granskat enligt 

bedömningsmallen. Sedan gjordes en gemensam genomgång av resultatet av granskningarna 

och skillnader diskuteras för att komma fram till en så rättvis bedömning som möjligt. Totalt 

bedömdes sju artiklar vara av grad I-kvalitet och två artiklar vara av grad II-kvalitet. 

Ytterligare två artiklar bedömdes vara av grad I-kvalitet, men exkluderades från arbetet på 

grund av att det efter att de hade lästs i fulltext framkom att de ej besvarade det här 
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examensarbetets frågeställningar. 

Resultatanalys 

Artiklarna som har inkluderats i examensarbetet har sammanfattats och sammanställts i en 

tabell, se bilaga 2, där varje studies syfte, metod, urval, resultat och kvalitet framgår. 

Analysen av resultatet har genomförts genom att författarna oberoende av varandra har läst 

varje artikel ett flertal gånger för att se hur de svarar på det här examensarbetets 

frågeställningar, och sedan gemensamt diskuterat skillnader och likheter mellan sina fynd 

(Forsberg & Wengström, 2016). Författarna har analyserat data med innehållsanalys i 

enlighet med Forsberg och Wengström (2016). Först identifierades mönster i artiklarnas 

resultat. Författarna gjorde ett första utkast för övergripande kategorier och delade in 

innehållet utifrån de mönster som identifierats i resultaten. Materialet i kategorierna lästes 

igen och författarna omarbetade kategorierna och skapade subkategorier som anpassades 

både efter analysens resultat och efter det här examensarbetets frågeställningar. Innehållet 

sorterades därefter under de nya kategorierna eller under en subkategori. 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna hade ett ansvar att kontrollera att studierna i de artiklar som inkluderades i 

examensarbetet hade genomgått etisk granskning. Vid forskning där barn inkluderas måste 

alltid syftet övervägas extra noggrant och man bör alltid reflektera över om det är möjligt att 

utföra studien med vuxna deltagare istället. Då det var påverkan under uppväxten som skulle 

studeras i detta arbete var det nödvändigt att deltagarna var barn. Vidare skulle artiklarna som 

inkluderades i examensarbetet uppfylla följande punkter: syftet med studien var att barnets 

situation skulle förbättras, vårdnadshavare skulle ha tillfrågats om barnet var under 15 och 

barnet skulle tillfrågas med hänsyn till sin ålder och utveckling så långt det var möjligt. Om 

barnet inte ville delta i studien trots föräldrarnas godkännande så skulle barnet inte övertalas. 

Information skulle anpassas efter barnets mognad och barnet skulle ha förstått innebörden i 

informationen (Sandman & Kjellström, 2013). Alla artiklar som uppfyllde 

inklusionskriterierna inkluderades i examensarbetet. Författarna till examensarbetet strävade 

efter objektivitet genom att vid sammanställning av resultatet vara medvetna om sina egna 

förutfattade meningar om ämnet och aktivt arbeta för att inte låta den egna förförståelsen 

påverka tolkningen av studierna. Författarna inkluderade objektivt allt resultat från de studier 

som valts ut, utan att färga eller vinkla resultatet (Forsberg & Wengström, 2016).  
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RESULTAT 

Från de inkluderade artiklarnas resultat identifierades sju kategorier och fyra subkategorier.  

Fyra av kategorierna och två av subkategorierna besvarade första frågeställningen och övriga 

tre kategorier och två subkategorier besvarade den andra frågeställningen. Resultatet är 

sammanställt utifrån de nio originalartiklar som presenteras i bilaga 2. Studierna var gjorda i 

Sverige, Nya Zeeland, Kanada, Japan, Belgien, Australien, Schweiz och USA.  

  

Tabell 2. Kategorier och subkategorier. 

 Frågeställning Kategori Subkategori 

1.  Påverkan på 

ett barns relation 

till ett syskon 

som har 

diagnosticerats 

med cancer 

Närvaro och frånvaro påverkar relationen 

mellan syskonen 

  

-En närmare relation till 

det sjuka syskonet 

-Mindre tid tillsammans 

med sitt sjuka syskon 

Nedprioritera sin betydelse i relationen 

och förlust av identitet 

  

Kommunikation mellan syskonen   

Konflikter mellan syskonen   

2. Påverkan på 

ett barns relation 

till sina föräldrar 

när det finns ett 

syskon med en 

cancerdiagnos i 

familjen 

Mindre uppmärksamhet och mindre tid 

tillsammans med föräldrar 

  

-Mer ansvar och 

övertagande av 

föräldrarollen 

-Försummelse av 

relationen 

Närmare relationer med föräldrarna   

Prata om sjukdom och behandling med 

friska syskon 

  

1. Påverkan på ett barns relation till ett syskon som har diagnosticerats med cancer 

Närvaro och frånvaro påverkar relationen mellan syskonen 

En närmare relation till det sjuka syskonet 

Efter diagnosen insåg de friska syskonen att de kunde förlora sina sjuka syskon (Long, 

Marsland, Wright & Hinds, 2015; Porteous et al., 2019) och syskonen visade mer kärlek och 

uppskattning mot varandra och relationen blev mer kärleksfull (Porteous et al., 2019; Van 
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Schoors et al., 2018). De lärde sig att stötta varandra och hade färre konflikter efter 

diagnosen. Humor kunde underlätta i svåra stunder (Porteous et al., 2019; Tasker & 

Stonebridge, 2016; Van Schoors et al., 2018). Det blev en närmare och öppnare relation där 

man kunde prata om mer seriösa ämnen än tidigare (Porteous et al., 2019). Det blev en ny 

dynamik i syskonrelationen där det friska syskonet tog på sig en mer beskyddande och 

omhändertagande roll mot sitt sjuka syskon (Long et al., 2015; Sidhu, Passmore & Baker, 

2005). Syskonen ville vara involverad i sina syskons vardag på sjukhuset och hjälpa till med 

allt de kunde, till exempel läsa högt för att muntra upp sitt sjuka syskon (Prchal & Landolt, 

2012; Woodgate, 2006). Att få närvara och bli involverad gjorde relationen djupare 

(Woodgate, 2006). Syskonen försökte skydda sina sjuka syskon från mer lidande och undvek 

allt som kunde skada det sjuka syskonet emotionellt eller fysiskt (Woodgate, 2006). De flesta 

upplevde glädje av att beskydda sina syskon men för andra kändes det som en börda (Long, 

et al., 2015). I de mest kritiska delarna av sjukdomen blev de friska syskonen ännu mer 

skyddande och vårdande vilket ytterligare stärkte relationen mellan syskonen (Van Schoors et 

al., 2018).   

Mindre tid tillsammans med sitt sjuka syskon 

Nästan alla friska syskon ville vara mer närvarande. Att inte få vara med på sjukhuset gav 

känslan av att vara utesluten från familjegemenskapen. Syskonen kände sig ensamma, ledsna 

och avundsjuka (Tasker & Stonebridge, 2016), att det sjuka syskonet var på sjukhus tärde på 

relationen då de inte kunde ses så mycket och det upplevdes som en sorg (Long et al., 2015; 

Woodgate, 2006). För vissa syskon innebar separationen att de längtade mycket efter 

varandra och värdesatte sin tid tillsammans mer (Porteous et al., 2019; Tasker & Stonebridge, 

2016; Van Schoors et al., 2018). Även när syskonen var tillsammans på sjukhuset kunde 

symtom som exempelvis huvudvärk göra att det sjuka barnet inte orkade leka och umgås 

(Woodgate, 2006). De sjuka barnen genomgick även förändringarna i känslor och beteende. 

De kunde bli nedstämda, aggressiva eller passiva (Long et al., 2015; Prchal & Landolt, 2012). 

Detta påverkade de friska syskonen som reagerade med sorg och medlidande, och ibland 

istället med chock, rädsla och osäkerhet över hur de skulle hantera situationen. 

Förändringarna kunde vara mycket krävande (Prchal & Landolt, 2012) och kunde leda till en 

skiftning i förhållandet och syskonen kände sorg över att deras relation förändrats (Van 

Schoors et al., 2018). Syskonen kände att deras egna känslor och välmående formades efter 

det sjuka barnets mående (Long et al., 2015). Flera syskon upplevde att det var svårt att veta 

hur de kunde hjälpa till vilket ibland gav en känsla av maktlöshet (Prchal & Landolt, 2012; 
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Woodgate, 2006). 

Nedprioritera sin betydelse i relationen och förlust av identitet 

De friska syskonen nedprioriterade både sitt eget värde och sin betydelse i relationen med sitt 

sjuka syskon. De slutade allt mer att se sig själv som en egen individ och beskrev istället 

enbart sina sjuka syskons känslor och upplevelser då de ansåg att deras egen upplevelse var 

oväsentlig i jämförelse med deras syskons situation (Long et al., 2015; Porteous et al., 2019). 

Syskonen tyckte att det sjuka barnet förtjänade uppmärksamheten och att de var själviska om 

de klagade eller tyckte synd om sig själva. Deltagarna hade skuldkänslor gentemot sina sjuka 

syskon för att de inte kunde hjälpa till mer (Long, et al., 2015). Många kände sig ensamma 

men dolde sina känslor för att inte betunga det sjuka barnet ytterligare (Kobayashi at al., 

2015; Van Schoors et al., 2018). 

Kommunikation mellan syskonen 

Vissa av syskonen ville inte prata om sjukdomen först men blev med tiden mer öppen för 

samtal medan andra inte alls nämnde sjukdomen i närheten av sina sjuka syskon (Porteous et 

al., 2019; Tasker & Stonebridge, 2016; Van Schoors et al., 2018). Vissa av syskonen önskade 

att de hade en mer öppen kommunikation med sitt sjuka syskon där de kände sig mer 

bekväma att prata om dessa saker (Tasker & Stonebridge, 2016). Andra pratade med sina 

syskon om allt rörande sjukdomen och var glada över den öppna kommunikationen (Porteous 

et al., 2019). Syskonen upplevde att det var svårt att veta hur de skulle prata om sjukdomen 

med sitt sjuka syskon. De kände sig osäkra om det sjuka barnet alls ville prata om det. Efter 

diagnosen blev syskonen mer varsamma med vad de sa till sina sjuka syskon (Woodgate, 

2006). För att inte göra det sjuka barnet ledsen undvek vissa friska syskon att dela med sig av 

både negativa och positiva saker i sitt liv (Van Schoors et al., 2018). Flera syskon menade att 

de efter diagnosen hade fått en närmare relation till sina sjuka syskon och att de nu kunde 

prata med varandra om viktigare saker (Porteous et al., 2019). 

Konflikter mellan syskonen 

Syskonen upplevde att deras relationer förbättrades då de kom bättre överens med sina sjuka 

syskon efter diagnosen och de bråkade mer sällan. Det sjuka syskonet kunde på grund av 

biverkningar vara mer aggressiv, retlig och krävande och humöret kunde svänga tvärt. 

Humörsvängningarna kunde vara mycket påfrestande för både de friska och det sjuka 

syskonet (Prchal & Landolt, 2012). Ibland fick även det friska syskonet utbrott och 
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gråtattacker på grund av stressen av att oroa sig för sitt sjuka syskon och av att sakna 

frånvarande föräldrar och syskon (Porteous et al., 2019). Syskonen kände en enorm skam och 

skuld över att ha varit avundsjuk på sitt sjuka syskon (Tasker & Stonebridge, 2016). 

Syskonen förstod varför det sjuka barnet fick mer uppmärksamhet och presenter, men kunde 

ändå inte hjälpa att de kände sig avundsjuka (Prchal & Landolt, 2012; Van Schoors et al., 

2018). Det sjuka syskonet kunde bli avundsjuk på det friska syskonet som fick fortsätta ha ett 

normalt liv och vara frisk (Prchal & Landolt, 2012). Ju mer involverad syskonet blev i 

cancern och det sjuka syskonets upplevelse desto mindre avundsjuka kände hen. Syskonens 

förståelse ökade även med åldern (Porteous et al., 2019). 

2. Påverkan på ett barns relation till sina föräldrar när det finns ett syskon med en 

cancerdiagnos i familjen 

Mindre uppmärksamhet och mindre tid tillsammans med föräldrar 

Mer ansvar och övertagande av föräldrarollen 

Då föräldrarna tillbringade mycket tid på sjukhuset fick de friska syskonen ofta ta mer ansvar 

hemma. De stora omställningarna som cancerbehandlingen innebar för familjen medförde 

ibland att relationen mellan det friska syskonet och föräldrarna blev omvänd, och att syskonet 

tog på sig en slags föräldraroll (Long et al., 2015; Tasker & Stonebridge, 2016; Woodgate, 

2006), till exempel tog en 17-årig syster hand om både sin mamma och sin syster genom att 

ansvara för matlagning, städning och genom att vara emotionellt stöd (Woodgate, 2006). De 

friska syskonen förväntades utföra fler hushållssysslor än tidigare och ta hand om sig själva i 

större utsträckning (Long et al., 2015; Porteous et al., 2019; Prchal & Landolt, 2012; Tasker 

& Stonebridge, 2016; Van Schoors et al., 2018). Cancerdiagnosen medförde även att 

syskonens föreställning om föräldrarna som deras trygghet och som personer som kunde 

klara av allt förändrades. För både föräldrarna och de friska syskonen raserades bilden av 

föräldrarna som personer som skulle kunna skydda dem från allt farligt (Sidhu et al., 2005). 

  

Relationen mellan föräldrarna och de friska syskonen påverkades också av föräldrarnas stress 

och oro. Syskonen var väldigt medvetna om den stress och det lidande som cancern innebar 

för föräldrarna (Woodgate, 2006). Detta innebar i vissa fall till att syskonen försökte vara en 

stöttande och tröstande part i relationen (Van Schoors et al., 2018) och ibland även tog på sig 

en föräldraroll (Prchal & Landolt, 2012). Detta upplevdes ganska tungt och ett syskon 

önskade att hennes mamma hade sökt professionell hjälp istället för att förlita sig på de friska 
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syskonen (Tasker & Stonebridge, 2016). För att skydda sina föräldrar från ytterligare stress 

och oro höll många syskon inne med sina egna tankar och känslor, då de ansåg att deras 

behov i relationen inte var lika viktiga (Kobayashi et al., 2015; Long et al., 2015; Van 

Schoors, 2018; Woodgate, 2006). Ett syskon kände sig som en börda för föräldrarna om hon 

krävde tid och uppmärksamhet från dem, och ansåg att föräldrar självmant borde avsätta tid 

för att vara med de friska syskonen (Tasker & Stonebridge, 2016).  

Försummelse av relationen 

Under cancerbehandlingen försummade föräldrarna ofta sin relation till de friska syskonen. 

Detta sågs dels genom att föräldrarna inte hade tid att umgås med de friska syskonen då de 

tillbringade mesta delen av sin lediga tid på sjukhuset tillsammans med det sjuka barnet, och 

dels genom att deras behov prioriterades bort eftersom föräldrarnas energi inte räckte till alla 

barnen (Kobayashi et al., 2015; Long et al., 2015; Nolbris, Enskär & Hellström, 2014; Prchal 

& Landolt, 2012; Sidhu et al., 2005; Tasker & Stonebridge, 2016; Van Schoors et al., 2018). 

En förälder i Kobayashi och medarbetares (2015) studie beskrev att de endast orkade med 

hela cancerupplevelsen genom att försaka det friska syskonet. Frånvaron av föräldrarna och 

minskad uppmärksamhet ledde till att många syskon kände sig ensamma (Kobayashi et al., 

2015; Porteous et al., 2019; Prchal & Landolt, 2012; Van Schoors et al., 2018; Woodgate, 

2006) och gjorde att de hade svårt att känna att föräldrarna brydde sig om dem eller att känna 

att de fortfarande var älskade (Nolbris et al., 2014; Porteous et al., 2019; Sidhu et al., 2005). 

Syskonen längtade efter att få tillbaka den normala relationen med sina föräldrar. Vissa friska 

syskon blev mer uppmärksamhetssökande (Sidhu et al., 2015) eller undrade om det krävdes 

att de skulle få en cancerdiagnos för att föräldrarna skulle se dem igen (Nolbris et al., 2014; 

Tasker & Stonebridge, 2016). 

Närmare relationer med föräldrarna 

Cancersjukdomen hade inte bara negativa följder för relationerna inom familjerna. Många 

syskon beskrev hur hela upplevelsen bidrog till närmare relationer mellan alla 

familjemedlemmar (Kobayashi et al., 2015; Long et al., 2015; Porteous et al., 2019; Prchal & 

Landolt, 2012; Woodgate, 2006). I studien av Van Schoors och medarbetare (2018) beskrev 

deltagarna en tydlig skillnad i deras relationer med mammor respektive pappor; mammorna 

var de som stod för mest emotionellt stöd, medan papporna stöttade syskonen genom att 

erbjuda distraktion när de var ledsna eller oroliga. En deltagare fick dock en bättre relation 

med sin pappa under cancerbehandlingen, då de tillbringade mer tid tillsammans och pappan 
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ofta visade intresse för syskonets välmående (Prchal & Landolt, 2012).  

Prata om sjukdom och behandling med friska syskon 

Kommunikationen inom familjen kretsade ofta kring det sjuka barnets prognos och 

behandling, men studierna visade variationer i hur mycket föräldrarna pratade med de friska 

barnen och vilken information de fick. Att kunna ha en öppen kommunikation och få 

information om sjukdomen och behandlingar uppskattades av syskonen (Porteous et al., 

2019; Prchal & Landolt, 2012; Long et al., 2015), särskilt när föräldrarna tydligt bjöd in och 

frågade det friska syskonet om hen ville prata om sjukdomen (Van Schoors et al., 2018). 

Föräldrarna ansträngde sig för att anpassa informationen efter de friska syskonens ålder 

(Sidhu et al., 2005; Porteous et al., 2019), och att försöka belysa de positiva aspekterna 

(Sidhu et al., 2005). Andra friska syskon beskrev att kommunikationen mellan dem och 

föräldrarna rörande cancern och behandlingen inte alls var tillräcklig eller helt saknades 

(Porteous et al., 2019; Tasker & Stonebridge, 2016). Bristande information gjorde att 

syskonen kände ilska mot sina föräldrar (Porteous et al., 2019). Att leva i ovisshet över vad 

som skulle hända med ens sjuka syskon beskrevs som något av det svåraste med hela 

cancerupplevelsen (Long et al., 2015). 

DISKUSSION 

Under resultatdiskussionen diskuteras fyra av kategorierna från resultatet och jämförs med 

tidigare forskning samt studiens referensram. I metoddiskussionen granskas styrkor och 

svagheter för metoden och de inkluderade artiklarna, och artiklarnas kvalitet och etiska 

överväganden diskuteras. Även behovet av vidare forskning belyses. 

  

I resultatet framgick att de friska syskonens relationer till sina föräldrar och det sjuka barnet 

ofta påverkades negativt under behandlingsperioden (Kobayashi et al., 2015; Long et al., 

2015; Nolbris et al., 2014; Prchal & Landolt, 2012; Sidhu et al., 2005; Tasker & Stonebridge, 

2016; Van Schoors et al., 2018; Woodgate, 2006). Syskonen ansåg att deras egna behov i 

relationen inte var lika viktiga, och dolde ofta sina egna känslor både för det sjuka barnet och 

föräldrarna för att inte öka deras stress (Kobayashi et al., 2015; Long et al., 2015; Porteous et 

al., 2019; Van Schoors et al., 2018; Woodgate, 2006). De friska syskonen blev mer 

beskyddande om sitt sjuka syskon och tog på sig en föräldraroll genom att emotionellt stötta 

sina föräldrar samt utföra mer hushållssysslor än tidigare (Long et al., 2015; Porteous et al., 
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2019; Prchal & Landolt, 2012; Sidhu, Passmore & Baker, 2005; Tasker & Stonebridge, 2016; 

Van Schoors et al., 2018; Woodgate, 2006). Många syskon uppskattade att ha en öppen 

kommunikation om sjukdomen, samtidigt som ett flertal uttryckte att de inte alls fick 

tillräckligt med information (Long et al., 2015; Porteous et al., 2019; Prchal & Landolt, 2012; 

Tasker & Stonebridge, 2016; Van Schoors et al., 2018). Flera studier visade att några syskon 

upplevde att de hade fått närmare och mer kärleksfulla relationer både till sina föräldrar och 

till det sjuka barnet tack vare cancerupplevelsen (Kobayashi et al., 2015; Long et al., 2015; 

Porteous et al., 2019; Prchal & Landolt, 2012; Sidhu, Passmore & Baker, 2005; Tasker & 

Stonebridge, 2016; Van Schoors et al., 2018; Woodgate, 2006). 

Resultatdiskussion 

Närvaro och frånvaro påverkar relationen mellan syskonen 

I begreppet familjehälsa som beskrivs av Benzein och medarbetare (2017a) ingår vikten av 

att hela familjen ska få stöd om en familjemedlem är sjuk. Syskonet har därför rätt att få 

samma stöd som övriga familjemedlemmar för att behålla sin hälsa och välbefinnande 

(Benzein et al., 2017a). När ett barn behandlades på sjukhus blev det en förlust av inte bara 

hens vardag utan av hela familjens rutiner som i sin tur ledde till en förlust av den vanliga 

samhörigheten familjen tidigare haft (Porteous et al., 2019). De friska syskonen fick en mer 

beskyddande roll efter diagnosen vilket skapade en ny dynamik i syskonrelationen (Long et 

al., 2015; Sidhu et al., 2005) och bidrog till att syskonen ville vara mer involverad i sitt sjuka 

syskons vård och vardag på sjukhuset (Prchal & Landolt, 2012; Tasker & Stonebridge, 2016; 

Woodgate, 2006). Syskonen fick ett större behov av att få visa och även ta emot kärlek 

mellan varandra (Porteous et al., 2019; Van Schoors et al., 2018). I Woodgate (2006) 

diskuterades både vikten av att själv vara tillgänglig för familjen men även att familjen kan 

vara tillgänglig tillbaka. Om syskonen fick tillbringa mycket tid på sjukhuset tillsammans 

med sina syskon och fick känna sig involverade skapades samhörighet som främjade 

relationen (Wilkins & Woodgate, 2005; Woodgate, 2006). McHale och medarbetare (2012) 

beskriver vikten av att syskonen har en god relation då deras relation har en påverkan på hela 

familjens dynamik. Är relationen inte välfungerande kommer inte heller dynamiken i resten 

av familjen vara i balans. Genom att vara involverad i det sjuka syskonets tid på sjukhuset 

fick det friska syskonet dela det sjuka syskonets upplevelse på ett annat sätt och fick mer 

förståelse för syskonets behov (Prchal & Landolt, 2012; Wilkins & Woodgate, 2005). Om 

syskonen var åtskilda mesta delen av tiden och de friska syskonen inte fick vara involverade i 



 

18 

 

sitt sjuka syskons vård blev det svårare för dem att hålla en god relation under 

behandlingstiden (Long et al., 2015; Tasker & Stonebridge, 2016; Wilkins & Woodgate, 

2005; Woodgate, 2006;). Vid en knapphändig syskonrelation blir familjedynamiken likaså 

negativt påverkad och hela familjen har svårare att knyta an (Feinberg et al., 2012; McHale et 

al., 2012). Att inte få vara med på sjukhuset upplevdes som en sorg (Tasker & Stonebridge, 

2016; Woodgate, 2006) och saknad hos det friska barnet (Porteous et al., 2019; Van Schoors 

et al., 2018; Wilkins & Woodgate, 2005). Även om syskonen längtade efter sitt sjuka syskon 

och kände sig ensam så delade hen inte med sig av detta för att inte öka det sjuka syskonets 

oro (Kobayashi et al., 2015; Van Schoors et al., 2018). En positiv aspekt som kunde hittas 

utifrån att syskonen var mer åtskilda var att då de saknade varandra mer så uppskattade de 

den tid de fick tillbringa tillsammans mer än tidigare (Porteous et al., 2019; Tasker & 

Stonebridge, 2016; Van Schoors et al., 2018). Författarna vill belysa, utifrån det 

sammanställda resultatet och med utgångspunkt i familjecentrerad omvårdnad (Benzein et al., 

2017a), vikten av att de friska syskonen får vara fysiskt närvarande under behandlingstiden 

samt får bli involverade i det sjuka syskonets omvårdnad.  

Kommunikation mellan syskon 

Syskonen uppskattade informationen de fick från föräldrar och vårdpersonal rörande deras 

sjuka syskons hälsa och upplevde att det hjälpte dem att se det sjuka syskonets perspektiv, 

vilket kunde ge en positiv påverkan på relationen (Van Schoors, et al., 2018). Enligt 

cancerfonden (2014) kan syskonen oavsett ålder och utvecklingsstadium känna av 

förändringar i sinnesstämningen i en familj och får syskonet inte tillräcklig information 

kommer hen att känna rädsla och oro. Dock så spelar ett barns mognadsgrad en större roll för 

anpassning av information och bearbetning av den (Cancerfonden, 2014). Det är av stor vikt 

att sjuksköterskan anpassar informationen till de närstående och låter dem i så stor grad som 

möjligt vara involverade (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b).  

  

Huruvida kommunikationen var välfungerande mellan syskonen varierade. Vissa av de friska 

syskonen inte alls ville prata om sjukdomen (Porteous et al., 2019; Tasker & Stonebridge, 

2016; Van Schoors et al., 2018) medan andra uppskattade att deras syskon ville prata om sina 

upplevelser kring sjukdomen (Porteous et al., 2019). För vissa förändrades deras inställning 

över tid och de blev antingen mer öppna för att prata om sjukdomen (Porteous et al., 2019; 

Tasker & Stonebridge, 2016; Van Schoors et al., 2018;) eller upplevde att samtalsämnet 

dominerade för mycket och önskade att de kunnat prata om annat (Prchal & Landolt, 2012). 
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Bristen på kommunikation mellan syskonen rörande sjukdomen kunde även bero på att de 

friska syskonen var osäkra på hur de skulle ta upp ämnet och hur det sjuka syskonet skulle 

reagera (Woodgate, 2006). Det fanns en stark önskan efter en mer öppen och avslappnad 

kommunikation mellan syskonen (Tasker & Stonebridge, 2016). För de syskon som upplevde 

att de kunde ha en öppen kommunikation med sitt sjuka syskon så kände de att deras relation 

med det sjuka syskonet blev närmare och att de även kunde prata om andra viktigare ämnen 

än tidigare (Porteous et al., 2019). Negativa konsekvenser av att uppleva att 

kommunikationen inte var lika öppen var att syskonen blev mer varsamma även i övrigt med 

vad de delade med sina syskon (Woodgate, 2006) och kunde undvika att berätta om både 

positiva och negativa saker rörande sina egna liv (Van Schoors et al., 2018) samt sina känslor 

för att inte såra eller uppröra det sjuka syskonet (Kobayashi et al., 2015; Van Schoors et al., 

2018). Förutom att ha en öppen kommunikation beskrevs humor och att kunna dela glädje 

mellan de svåra stunderna som en mycket betydande del för relationen (Porteous et al., 2019; 

Tasker & Stonebridge, 2016; Van Schoors et al., 2018). Prchal och Landolt (2012) och 

Wilkins och Woodgate (2005) beskriver att en god kommunikation mellan syskonen 

förbättrar syskonens förståelse för varandras situation och på så vis minskar konflikter och 

relationen blir bättre. Detta bekräftar teorin om kommunikation som en cirkulär process där 

de involverade aktörerna påverkas av varandras beteende och att kommunikationen sedan 

anpassas därefter (Benzein et al., 2017a). Från resultatet kan diskuteras att syskonens egen 

inställning till att överhuvudtaget prata om sjukdomen har en betydande påverkan på 

relationen. Det kan tänkas att friska syskon som väljer att inbjuda till samtal bidrar till mer 

tillit och en närmare relation. Från resultatet kan vi också se att kommunikation verkar ha 

spelat en viktig roll i hur relationen utvecklas.  

Mindre uppmärksamhet och mindre tid tillsammans med föräldrar 

Föräldrarnas frånvaro under cancerbehandlingen påverkade de friska syskonen på flera sätt. 

De fick ansvara för fler hushållssysslor och förväntades ta hand om sig själva (Long et al., 

2015; Porteous et al., 2019; Prchal & Landolt, 2012; Tasker & Stonebridge, 2016; Van 

Schoors et al., 2018), ibland i så stor utsträckning att syskonet blev som en förälder i familjen 

(Long et al., 2015; Tasker & Stonebridge, 2016; Woodgate, 2006). De friska syskonen axlade 

även ett större emotionellt ansvar i familjen (Van Schoors et al., 2018; Prchal & Landolt, 

2012). Wilkins och Woodgate (2005) presenterar liknande resultat som visar att syskon 

avlastar sina föräldrar genom att ta mer ansvar och att äldre syskon tar på sig rollen som 

mamma. Det faktum att föräldrarna gav mer uppmärksamhet till det sjuka barnet, på 
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bekostnad av de friska syskonen, gjorde att syskonen kände sig bortglömda och ifrågasatte 

om föräldrarna fortfarande brydde sig om dem (Nolbris et al., 2014; Porteous et al., 2019; 

Sidhu et al., 2005). Samtidigt valde många syskon att inte prata om sina känslor då de inte 

ville belasta sina redan stressade och oroliga föräldrar ytterligare och inte ansåg att deras egna 

behov var lika viktiga (Kobayashi et al., 2015; Long et al., 2015; Van Schoors, 2018; 

Woodgate, 2006). En händelse som innebär att familjen blir uppdelad, som när ett barn i 

familjen behövs vårdas på sjukhuset, kan ha en negativ påverkan på ett barns anknytning till 

sina föräldrar (Edwinson Månsson & Enskär, 2008). Uppdelningen av familjen kan bidra till 

destabilisering av syskonens vardag och skulle kunna påverka deras känsla av sammanhang, 

vilket kan försämra möjligheten att behålla en god hälsa (Benzein et al., 2017a). Enligt en 

studie av Brumariu (2015) lär sig barn strategier för att hantera känslor av sina föräldrar. 

Detta sker bland annat genom barnen observerar sina föräldrar och genom att föräldrarna 

kommunicerar med barnen om deras känslor och visar dem hur de kan hantera sina 

känsloreaktioner (Brumariu, 2015). Det skulle kunna tänkas att en försämrad anknytning, på 

grund av minskad tid tillsammans med föräldrarna och därmed färre tillfällen att prata om 

känslor, kan bidra till att syskonen får svårare att uttrycka och hantera sina känslor. Det är 

förståeligt att föräldrar i en familj där ett av barnen har cancer väljer att ägna mer tid och 

uppmärksamhet åt just det barnet. Dock betyder inte det att det är ett lätt val för föräldrarna. 

O’Shea och medarbetare (2012) beskriver hur sjuksköterskor inom pediatrisk onkologi ofta 

ser att föräldrar lider av att behöva exkludera eller försumma sina andra barn. Riskerna med 

att föräldrar behandlar sina barn olika kan vara en negativ påverkan på syskonens förhållande 

till varandra och även en försämrad förmåga till anpassning hos barnen som blir förfördelade 

(McHale et al., 2012). Om barnen förstår anledningen till föräldrarnas särbehandling mildras 

dock effekterna (McHale et al., 2012), och det kan nog antas vara fallet när det gäller syskon 

till cancersjuka barn, särskilt när syskonen är lite äldre.  

Prata om sjukdom och behandling med friska syskon 

Enligt Benzein och medarbetare (2017a) innebär familjecentrerad omvårdnad att familjen ses 

som en helhet. Därmed bör sjuksköterskan anstränga sig för att inkludera patientens anhöriga 

i omvårdnaden, för att familjen inte ska splittras under den påfrestning som en cancersjukdom 

innebär för alla inblandade. Det är viktigt att komma ihåg att syskonen också är barn och att 

de är på olika stadier i sin psykiska utveckling och därför har andra behov än vuxna 

närstående (Edwinson Månsson, 2008). Dock glöms syskon ofta bort då familjecentrerad 

omvårdnad tenderar att fokusera enbart på det sjuka barnet och föräldrarna (Hancock, 2011). 
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Flera syskon till cancersjuka barn kände sig exkluderade och ansåg att de inte fick nog med 

information om sjukdomen, behandlingar eller biverkningar (Porteous et al., 2019; Tasker & 

Stonebridge, 2016), detta trots att syskon ofta ansåg att det var positivt med en öppen 

kommunikation om cancersjukdomen mellan syskon och föräldrar (Long et al., 2015; 

Porteous et al., 2019; Prchal & Landolt, 2012). Liknande resultat ses i en litteraturöversikt av 

Wilkins och Woodgate (2005) där de visar att syskon till barn med cancer gärna vill ha 

information om sjukdomen och behandlingar, helst från sina föräldrar, samtidigt som många 

anser att de fått otillräcklig eller missvisande information. Bristande information från 

föräldrar, som lett till missförstånd och rädslor hos syskon, rapporteras även från 

sjuksköterskor inom pediatrisk onkologi (O’Shea, Shea, Robert & Cavanaugh, 2012). 

Kommunikationen kan också diskuteras med fokus på ett systematiskt förhållningssätt. Enligt 

Benzein och medarbetare (2017a) är kommunikationen inom en familj cirkulär. Det innebär 

att personerna inom familjen hela tiden påverkas av varandra, och om föräldrarna inte tar sig 

tid att prata med de friska syskonen om cancersjukdomen och behandlingar är det tänkbart att 

det påverkar syskonens vilja eller förmåga att själva ta upp ämnet. Sedan fortsätter både 

syskonens och föräldrarnas beteenden att påverka varandra, vilket skulle kunna innebära att 

kommunikationen försvåras ytterligare. Under den första tiden efter diagnosen är det vanligt 

att friska syskon exkluderas av sjukvårdspersonalen (O’Shea et al., 2012). Genom att 

sjuksköterskor mer aktivt inkluderar syskon till cancersjuka barn i omvårdnaden, och genom 

att stötta och informera föräldrar om vikten av syskonens deltagande, kan de bidra till att 

minska ensamhetskänslor och utanförskap hos de friska syskonen. Benzein och medarbetare 

(2017a) talar om vikten av att behålla en känsla av sammanhang, KASAM, som ett sätt att 

minska risken för att drabbas av ohälsa. Detta tankesätt bör kunna appliceras på anhöriga 

såväl som på patienter, och kan därför vara en bra utgångspunkt i bemötandet och 

inkluderandet av syskon. För att främja familjehälsa måste alla familjemedlemmars 

välmående tas i beaktande (Benzein et al., 2017a) och genom att se till de friska syskonens 

välmående kan sjuksköterskan hjälpa hela familjen. 

Metoddiskussion 

I det här examensarbetet har en litteraturstudie med en beskrivande design använts i syfte att 

få en överblick över den kunskap som finns inom området i dagsläget, utan att författarna 

tolkat eller lagt egna värderingar i resultatet. Av de artiklar som inkluderats i detta 

examensarbete bedömdes sju vara av grad I-kvalitet och två vara av grad II-kvalitet, vilket 

innebär att materialet har en genomgående hög kvalitet. Kvalitetsgranskningen genomfördes 
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med hjälp av en granskningsmall av Carlsson och Eiman (2003). En styrka med studien var 

att författarna genomförde kvalitetsgranskningen oberoende av varandra. Varje studie 

granskades därmed två gånger för att sträva efter objektivitet i bedömningen. Samtliga studier 

hade godkännande från en etisk nämnd, vilket alltid är viktigt för att säkerställa god kvalitet 

på forskning och trygghet för deltagare i studier, men av särskilt betydelse när deltagarna är 

under 18 år och inte har samma mognadsgrad som vuxna. Då alla artiklar var publicerade 

inom den angivna tidsintervallen, 2004–2019, var studierna relativt nya, vilket gjorde att 

äldre, och därmed möjligen inaktuell forskning, exkluderades. En styrka med analysen var att 

författarna först har läst igenom och analyserat artiklarna var för sig för att sedan diskutera 

skillnader i analysen innan kategorier och subkategorier utformades. Detta bidrog till att 

undvika att författarna påverkade varandras tolkningar av resultaten. 

  

Endast kvalitativa artiklar har inkluderats i examensarbetet, med undantag av en artikel 

(Kobayashi et al., 2015) där både kvantitativ och kvalitativ metod användes. Den 

ursprungliga tanken var att endast använda kvalitativa artiklar eftersom syftet inte vara att 

generalisera utan att sammanställa människors upplevelser och få en djupare förståelse för 

ämnet (Polit & Beck, 2012). Författarna valde att inkludera artikeln av Kobayashi och 

medarbetare (2015) men att enbart använda sig av det kvalitativa resultatet då den delen 

uppfyllde inklusionskriterierna samt kunde användas för att besvara frågeställningarna. 

 

Åldersintervallet i inklusionskriterierna kan ses som en svaghet i studien. Det ursprungliga 

syftet med denna studie var att endast inkludera deltagare som var 0–18 år och som var 

syskon till barn med cancer. På grund av det begränsade utbudet artiklar med denna 

urvalsgrupp som behandlade det aktuella ämnet var författarna tvungna att utöka 

inklusionskriterierna till att omfatta syskon upp till 24 år, samt att inkludera föräldrar till 

syskon till barn med cancer. Därmed blev resultatet inte begränsat till enbart upplevelser 

beskrivna med syskonens egna ord, samt att upplevelser av vuxna syskon (19–24 år) också 

inkluderades, vilket inte var författarnas egentliga avsikt. I artikeln av Tasker och 

Stonebridge (2016) var deltagarna mellan 20 och 30 år, det vill säga av en högre ålder än 

inklusionskriterierna tillåter. Dock var samtliga deltagare mellan 11 och 18 år när deras 

syskon behandlades för cancer, och då det var deras behov under den tiden som undersöktes i 

studien valde författarna ändå att inkludera artikeln i det här examensarbetet. 

 

Mer forskning inom området skulle behövas för att uppmärksamma och ge en större 
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förståelse för friska syskons situation, samt för att bredda kunskapsunderlaget för framtida 

studier. Ökad kunskap om hur relationerna inom en familj påverkas när ett barn drabbas av 

cancer kan bidra till att öka sjuksköterskors förståelse för vikten av att inkludera syskonen i 

vården och uppmuntra familjen till att låta syskonen vara närvarande i större utsträckning. 

Klinisk implikation 

Det förekommer att syskon till ett barn med cancerdiagnos har en fortsatt psykisk påverkan 

på grund av händelsen efter avslutad behandling. Vissa syskon känner sig fortfarande ledsna 

över det som hänt flera år efteråt (Wilkins & Woodgate, 2005). Psykisk ohälsa påverkar både 

individen och dess familj men är också en vård- och samhällskostnad och man bör därför 

fokusera på att förebygga psykisk ohälsa i tid. Ansvaret och vinningen ligger likväl hos 

föräldrarna som hos sjukvården och samhället i helhet. Författarna ser ett behov av att 

kunskapen om familjecentrerad omvårdnad utvidgas för att sjuksköterskor i större 

utsträckning ska inkludera syskon till cancersjuka barn i omvårdnaden, som en del att i ett 

tidigt stadium förebygga ohälsa och minska lidande hos syskon. 

Slutsats 

Syskon till barn med cancer upplever påverkan på sina familjerelationer under 

behandlingstiden. Vissa beskriver att de kommit närmare sina föräldrar och syskon, medan 

andra främst hade en negativ upplevelse. Deras relationer till föräldrarna och det sjuka barnet 

blir lidande då de bland annat inte kan umgås lika mycket som förut, inte får tillräckligt med 

information och undertrycker sina egna känslor och behov. Det friska syskonet är en av de 

närstående som det sjuka barnet har närmast kontakt med men som ändå lätt glöms bort av 

sjuksköterskor. Därför behöver sjuksköterskan vara noga med att uppmärksamma även det 

friska syskonets behov och hjälpa syskonet att kunna vara involverad och inkluderad, vilket 

kan bidra till att minska känslor av utanförskap och ensamhet. Sjuksköterskorna kan 

därigenom stötta syskon till att bibehålla goda relationer med både det sjuka barnet och 

föräldrarna. Som sjuksköterska är det av stor vikt att kunna informera syskon på ett 

pedagogiskt sätt som är anpassats efter barnets mognad. Slutligen är det även viktigt att 

föräldrarna blir informerade om hur situationen kan påverka det friska syskonet och om 

vikten av att involvera dem i vården. Föräldrarna bör uppmuntras att ta sig tid för att umgås 

och prata med de friska syskonen om deras upplevelser och känslor.  
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BILAGA 2 

Artikeltabell  

Författare, årtal, 

land 

Titel Syfte Metod Urval Resultat Kvalitet 

Tasker, S. L. & 

Stonebridge G. G. 

S. 

2016. 

Kanada. 

Siblings, You 

Matter: 

Exploring the 

Needs of 

Adolescent 

Siblings of 

Children and 

Youth with 

Cancer. 

 

 

Syftet med studien är att 

undersöka vilka 

psykosociala behov som 

tonåriga syskon till barn 

med cancer har. 

Retroperspekt

iv kvalitativ 

metod med 

berättande 

intervjuer. 

7 deltagare 

mellan 20 

och 30 år, 

som var 

mellan 11 

och 18 år 

när deras 

syskon 

behandlades 

för cancer.  

8 behov identifierades: 

uppmärksamhet och 

bekräftelse, ärlighet och 

öppen 

familjekommunikation, 

inkludering i familjen under 

behandling, normalisering 

av svåra känslor och 

obekväma tankar, 

emotionell support specifikt 

för friska syskon, 

instrumentellt stöd, att få 

vara barn samt humor i 

familjen, skratt och 

lättsamhet.  

Grad I 

Prchal, A. & 

Landolt, M. A. 

2012. 

Schweiz.  

How siblings 

of pediatric 

cancer patients 

experience the 

first time after 

diagnosis: a 

qualitative 

study. 

Syftet med studien var 

att få förståelse för hur 

syskon till barn med 

cancer upplever sin 

vardag. Målet var att 

identifiera särskilda 

svårigheter, coping-

strategier och möjliga 

Kvalitativ 

metod med 

semistrukture

rade 

intervjuer.  

 

7 deltagare 

mellan 11 

och 18 år 

med ett 

syskon som 

har cancer 

och som 

hade 

Inom 5 områden i 

vardagslivets (sjukhus, 

skola, kompisar, familjeliv 

och det sjuka barnet) 

identifierades 22 kategorier. 

Bland annat gjorde 

separation från föräldrarna 

att syskonen kände sig 

Grad I 



 

30 

 

vinster under det första 

halvåret efter diagnos. 

diagnostiser

ats 6–24 

månader 

tidigare.   

ensamma. Syskonen kände 

både oro för och avundsjuka 

mot barnet med cancer. 

Woodgate, R. L. 

2006. 

Kanada. 

 

Siblings' 

Experiences 

with Childhood 

Cancer: A 

Different Way 

of Being in the 

Family 

 

Syftet med studien är att 

få förståelse för hur 

barncancer och dess 

symtom tolkas och 

upplevs av syskon till 

barn med cancer.  

Kvalitativ 

metod med 48 

semistrukture

rade 

intervjuer. 9 

av deltagarna 

intervjuades 

mer än en 

gång.  

30 deltagare 

mellan 6 

och 21 år 

som hade ett 

syskon med 

cancer.   

Syskonen i studien 

rapporterade att barncancer 

påverkade deras uppfattning 

om vad det innebär att vara 

en familj. 

3 kategorier identifierades: 

vara angelägen om att hålla 

ihop familjen, vara 

närvarande och utstå 

sorg/ledsenhet.  

Grad I 

Kobayashi, K., 

Hayakawa, A. & 

Hohashi, N. 

2014.  

Japan.  

 

Interrelations 

between 

siblings and 

parents in 

families living 

with children 

with cancer.  

Syftet med studien var 

att förtydliga 

självrapporterad 

hälsorelaterad 

livskvalitet (HRQOL) 

och familjefunktion hos 

syskon till barn med 

cancer, både från 

syskonens och 

föräldrarnas perspektiv, 

samt att beskriva 

sambanden mellan 

föräldrars och syskons 

upplevelser av 

barncancer.  

Kvalitativ 

metod med 

semistrukture

rade 

intervjuer.  

 

Metoden för 

den 

kvantitativa 

delen 

redovisas ej 

här. 

4 syskon, 4 

mammor 

och 3 

pappor 

deltog i den 

kvalitativa 

studien. 

Syskonen 

var mellan 8 

och 18 år. 

I den kvalitativa 

undersökningen 

identifierades 3 olika 

etapper: förändrade roller 

inom familjen, klara av att 

bibehålla stabiliteten i 

familjen som enhet, samt 

återförening av 

familjemedlemmar och 

subsystem till en enhet.  

 

Resultatet från den 

kvantitativa delen redovisas 

ej här. 

Grad I 
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Sidhu, R., 

Passmore, A. & 

Baker, D. 

2005. 

Australien. 

 

An 

investigation 

into parent 

perceptions of 

the needs of 

siblings of 

children with 

cancer. 

 

Syftet med studien var 

att undersöka vilka 

problem och behov som 

föräldrar till barn med 

cancer uppfattar hos de 

friska syskonen, samt att 

undersöka vilket slags 

stöd som kan vara till 

hjälp.  

Kvalitativ 

metod med 

fokusgrupper. 

9 deltagare, 

alla 

föräldrar till 

barn med 

cancer vars 

syskon 

deltog i en 

annan större 

studie av 

samma 

forskare.  

3 övergripande kategorier 

identifierades: förluster som 

uppstår på grund av 

sjukdomsupplevelsen, 

utmaningar och anpassning 

av beteende, samt 

kommunikation mellan 

föräldrar och syskon.  

Grad II 

Long, K. A., 

Marsland, A. L., 

Wright, A. & 

Hinds, P. 2015. 

USA. 

 

Creating a 

Tenuous 

Balance: 

Siblings’ 

Experience of 

a Brother’s or 

Sister’s 

Childhood 

Cancer 

Diagnosis. 

 

Studiens syfte var att 

undersöka hur syskon 

upplevde en brors eller 

systers cancer samt de 

känslor och tankar som 

syskonet måste hantera 

efter sitt syskons 

diagnos. 

Kvalitativ 

metod där 

deltagarnas 

föräldrar blev 

först 

kontaktade 

med brev 

sedan följde 

semistrukture

rade 

intervjuer  

22 syskon 

mellan 10 

och 17 år 

som har en 

syster eller 

bror som 

fått 

cancerdiagn

os för minst 

6 månaders 

sedan och 

nu 

genomgår 

behandling. 

I resultatet identifierades 

fyra kategorier som alla var 

undergrupper till resultatets 

huvudämne att skapa en fin 

balans. De fyra 

undergrupperna var att veta 

att något är allvarligt fel, 

försöka förstå meningen 

med cancer, försöka anpassa 

sig till de förändringar 

cancer ger på både ens 

privata och familjeliv samt 

kunna hantera de känslor 

som kommer som reaktion 

på sitt syskons 

cancerdiagnos.  

Grad II 

Van Schoors, M., 

De Mol, J., 

Laeremans, N., 

Siblings’ 

Experiences of 

Everyday Life 

Syftet med studien var 

att uppmärksamma 

syskons upplevelser av 

Kvalitativ 

metod med 

semistrukture

10 syskon 

valdes ut 

från en 

Resultatet visar syskonen 

upplevde positiv påverkan 

med mer värme, 

Grad I 
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Verhofstadt, L. L., 

Goubert, L., & Van 

Parys, H.  

2018. 

Belgien. 

in a Family 

Where One 

Child Is 

Diagnosed 

with Blood 

Cancer: A 

Qualitative 

Study 

 

förändringar i 

vardagslivet med sin 

familj efter att ett syskon 

diagnostiserats med 

cancer samt att tillåta 

syskonen att beskriva 

vad som är viktigaste för 

dem angående 

familjerelationer. 

rade 

intervjufrågor 

större studie 

som 

undersökte 

cancerdiagn

os påverkan 

på familjer. 

Syskonen 

var mellan 

10 och 16 år 

gamla och 

hade ett 

syskon med 

antingen 

leukemi 

eller non-

Hodgkin 

lymfom. 

kommunikation, uttalad 

kärlek, beskyddande och 

omtänksamhet mellan 

familjemedlemmarna. Det 

framkom även att vissa har 

upplevt att situationen tärt 

på familjerelationerna och 

att det sjuka syskonet fått 

betydligt mer fokus än 

tidigare samt att rollerna och 

ansvaret i familjen 

förändrats.  

Porteous, E., 

Peterson, E. R. & 

Cartwright, C.  

2019. 

Nya Zeeland.  

Siblings of 

Young People 

with Cancer in 

NZ: 

Experiences 

That Positively 

and Negatively 

Support Well-

Being 

Studiens syfte är att öka 

medvetenhet om den 

psykiska omställningen 

som sker hos barn med 

ett syskon som har en 

cancerdiagnos.  

Beskrivande 

kvalitativ 

metod med 

semistrukture

rade 

intervjufrågor

. 

  

10 syskon 

valdes ut 

från en 

större 

kvantitativ 

studie. 

Syskonen 

valdes ut 

utifrån 

etnicitet, 

ålder, kön 

och nivå av 

depression 

utifrån 

I resultatet identifierades 6 

kategorier som syskonen 

beskriver som den främsta 

omställningen: stress och 

ångest, att inte vara någons 

prioritering, hanterandet av 

att deras syskon hade en 

cancerdiagnos, grad av 

involvering i deras syskons 

sjukdom, att se det positiva 

som upplevelsen givit dem 

samt förändringar i 

relationer. 

Grad I 
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Center of 

Epidemiolo

gical 

Studies, 

Depression. 

Nolbris, M. J., 

Enskär, K., 

Hellström, A.-L. 

2014. 

Sverige.  

 

 

Grief related to 

the experience 

of being the 

sibling of a 

child with 

cancer. 

 

Syftet med studien är att 

undersöka syskons 

upplevelse av sorg 

relaterat till att deras 

bror eller syster har 

cancer. Studien väljer att 

undersöka både syskon 

som har mist sin bror 

eller syster samt syskon 

vars bror eller syster 

lever och genomgår 

behandling. 

Kvalitativ 

beskrivande 

metod med 

intervjuer 

med 

semistrukture

rade frågor  

29 syskon 

mellan 

åldrarna 8–

24 år 

inkluderade

s i studien 

och de 

valdes 

utifrån 

variationen 

av olika 

cancerdiagn

oser, vilken 

fas av 

behandlinge

n den sjuka 

brodern 

eller systern 

var i samt 

om syskonet 

inte längre 

var i livet. 

Fyra stadier av sorg kunde 

identifieras; den direkta 

sorgen efter 

diagnosbeskedet, sorg över 

att det sjuka syskonet 

förlorat sitt normala liv, sorg 

över att känna 

omprioriteringar i familjen 

och känna sig bortglömd 

och oviktig samt sorgen 

efter att ett syskon gått bort.    

Grad I 

 

 


