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Abstrakt 

Bakgrund: Hela familjen blir påverkad när ett barn drabbas av cancer. Forskning har riktats 

mot cancerupplevelsen hos det sjuka barnet och dess föräldrar, dock har inte lika mycket 

fokus riktats mot de friska syskonen. Att skaffa sig kunskap om upplevelsen hos ett barn när 

ett syskon drabbas av cancer anses viktigt. Detta för att kunna skapa stöd för dessa barn. 

Syfte: Att belysa upplevelserna hos syskon till barn som fått diagnosen cancer. Metod: 

Litteraturöversikt där 13 stycken artiklar har granskats. Resultat: Syskonen upplevde 

känslor som ångest, ensamhet, oro, skuldkänslor, ilska och svartsjuka. De upplevde även 

förändringar i familjen, i aktiviteter och rutiner samt förlorad uppmärksamhet. Många kände 

att de inte var delaktiga i deras syskons liv under sjukdomen. De saknade information och 

kunskap om diagnosen. Syskonen rapporterade behov av stöd. Diskussion: Syskon till barn 

med cancer är underprioriterade och i behov av psykiskt och fysiskt stöd. Slutsats: Syskonen 

uttrycker behov av information, kunskap, delaktighet samt stöd. Ytterligare forskning inom 

området behövs för att öka förståelsen för dessa barns upplevelser. Detta för att det sociala 

stödet ska kunna utvecklas mer.  

 

Nyckelord: Behov, känslor, pediatrisk cancer, syskon, upplevelser  
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Bakgrund 

År 2009 var ungefär 1,9 miljoner av Sveriges invånare barn under 18 år. Detta motsvarar 

cirka en femtedel av hela befolkningen (Hallström, 2009, s. 20). Enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO) är definitionen på barn ”Alla foster eller barn, levande 

eller döda, som väger minst 500 gram. FN förklarar att man är barn ända till sin 18:e 

födelsedag (Hallström, 2009, s. 17).  

Vetenskapligt arbete har visat att vissa omständigheter i och runt familjen har en stor 

betydelse i ett barns utveckling. Familjer har tre dominerande grunduppgifter att uppfylla 

för att garantera sitt barns positiva utveckling i fråga om psykisk och fysisk hälsa. Dessa tre 

grunduppgifter är att bevara kvaliteten på interaktionen mellan föräldrar och barn, att 

erbjuda barnet familjestyrda upplevelser samt att skydda barnets välmående och trygghet. 

Att växa upp på en plats där det är brist på någon eller flera av dessa funktioner medför en 

ökad risk för att barnet inte utvecklas på samma positiva sätt som ett barn hade gjort om alla 

tre funktionerna fungerade som de skulle (Broberg, 2009, s. 45-46). 

En syskonrelation är vanligtvis den längsta relationen en individ kommer att uppleva under 

sin livstid. Relationen består av mycket emotionella band som är fyllda med rivalitet och 

kärlek. Dessa beskrivs ofta som intensiva och komplexa med en oändlig variation. Allt som 

påverkar ett syskon i en familj påverkar även de andra familjemedlemmarna (Cicirelli, 1995, 

s. 1-11; Bank & Kahn, 1997, s. 3-17). Relationen mellan syskon har en påverkan på det 

känslomässiga klimatet i familjen. När alla familjemedlemmar är tillsammans och barnen vet 

att föräldrarna bryr sig lika mycket om alla syskon mår en familj som allra bäst (Dunn & 

McGuire, 1992).  

Varje individ har miljontals celler i kroppen som byts ut varje minut. Det skapas ständigt nya 

celler i takt med att de gamla elimineras. Kroppen kontrollerar denna cellnybildning så att 

tillväxten inte sker för fort eftersom att detta skulle innebära att vävnader växer in i 

varandra. Ibland störs en del cellers delningshastighet vilket påverkar hastigheten hos 

cellens tillväxt. Cellerna växer då snabbare och äldre celler runt omkring hinner inte dö, på 

detta sätt bildas en tumör. En tumör kan vara godartad, benign, eller elakartad, malign. Den 

elakartade celltillväxten sker okontrollerat. Cellerna som bildas sprids till vävnader runt 
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omkring och växer ofta in i andra organ där metastaser, dottertumörer, skapas (Ericson & 

Ericson, 2007, s.441-442).  

Att barn får diagnosen cancer är ovanligt. I Sverige drabbas ungefär 300 barn per år av 

diagnosen. Detta motsvarar mindre än en procent av alla cancerfall som diagnostiseras i 

Sverige varje år. Hjärntumör och leukemi är de vanligaste cancerformerna hos barn. Idag 

botas tre av fyra barn och detta är tack vare förbättrade behandlingsmetoder (Moëll & 

Gustafsson, 2011, s.387).  När ett barn diagnostiseras med cancer blir hela familjen påverkad. 

Rutiner och det dagliga livet förändras. Föräldrarna ger största delen av sin uppmärksamhet 

och fokus till det sjuka barnet. Detta leder till att deras fysiska och emotionella tillgänglighet 

för det friska barnet blir allt mindre (Alderfer, Long, Lown, Marsland, Ostrowski, Hock & 

Ewing, 2010).  

Forskningen har riktats mot cancerupplevelsen hos det sjuka barnet och dess föräldrar. Viss 

fokus har även, de senaste 50 åren, legat på det friska syskonets upplevelser av 

sjukdomstiden (Brody, 1998). En av de tidigaste forskningarna inom detta område 

genomfördes år 1956. Denna forskning gjordes för att undersöka de psykologiska effekterna 

på sjukdom och död inom familjen (Cobb, 1956). Det finns lite kunskap inom området. Detta 

trots att syskon och dess samspel med familjemedlemmarna bidrar till en bra familjefunktion 

och den individuella utvecklingen hos barnen (Brody, 1998). 

Att skaffa sig kunskap och förståelse för upplevelsen hos ett barn när ett syskon drabbas av 

cancer underlättar kunskapsutvecklingen. Detta är viktigt för sjuksköterskor som vårdar 

dessa barn. Kunskap om syskonens individuella reaktioner och uppfattningar av 

cancerupplevelsen kan också ge en inblick i upplevelsen i det stora familjesystemet. För att 

förstå syskonens upplevelse är det viktigt att låta dem berätta sina historier med sina egna 

ord (Woodgate, 2000, 2001). För att bra stödgrupper och interventioner för dessa barn ska 

kunna skapas är det viktigt att förstå situationerna utifrån deras perspektiv. Sådan 

information är till stor hjälp för olika sociala tjänster. Detta för att kunna förbättra utbudet av 

olika typer av stöd (Kramer, 1984). 
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Syfte 

Att belysa upplevelserna hos syskon till barn som har fått diagnosen cancer. 

Metod 

Studiens metod är en litteraturöversikt. Designen innebär att ett specifikt 

omvårdnadsrelaterat område väljs ut och en sammanfattning över redan gjorda studier 

utförs. En litteraturöversikt kan innehålla artiklar av både kvalitativ och kvantitativ design. 

När en litteraturöversikt analyseras krävs det ett strukturerat arbetssätt. I en 

litteraturöversikt analyseras redan utförda och publicerade vetenskapliga studier. Detta gör 

att analysen blir annorlunda än när originalstudier analyseras. Ett kritiskt förhållningssätt 

krävs vid läsningen av materialet samt under hela skrivprocessen (Friberg, 2012, s.133-135). 

Slutligen sammanställs artiklarna till material som svara på studiens syfte (Friberg, 2012, sid. 

100). 

 

Inklusionskriterier  

I litteraturöversikten inkluderades vetenskapliga originalartiklar som studerat upplevelserna 

hos syskon till barn som har fått diagnosen cancer. Studierna skulle vara skrivna på 

engelska. Artiklarna ska vara peer reviewed och ett abstrakt ska finnas.  

 

Exklusionskriterier  

Studier som är skrivna på annat språk än engelska, saknar abstrakt eller inte är peer 

reviewed exkluderades i denna studie. Litteraturöversikten exkluderade vuxna och de barn 

som inte hade ett syskon med cancer.  
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Litteratursökning 

Sökningarna utfördes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO. Sökorden som användes 

var siblings, neoplasms, life change events och experience.  

Tabell 1, Översikt av litteratursökningar. 

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkastade Inkluderade 

Cinahl 

(23/5-13) 

Siblings 

AND 

Neoplasms 

Peer reviewed 270 241* 

5** 

13*** 

11 

Pubmed 

(4/9-13) 

”Siblings” 

[Mesh] AND 

”Neoplasms” 

[Mesh] AND 

”Life Change 

Events” 

[Mesh]  

 8 3* 

3** 

1*** 

1 

PsycINFO 

(11/9-13) 

Siblings 

AND 

Neoplasms 

AND 

Experience  

Peer reviewed 62 61* 

0** 

0*** 

1 

Totalt:   340 327 13 

*antal exkluderade efter lästa titlar **antal exkluderade efter lästa abstrakt ***antal exkluderade efter 

att hela artikeln lästs 

 

Urval och granskning 

Urvalet av artiklarna genomfördes i olika steg. 340 titlar lästes, därefter exkluderades 305 

artiklar. Av de 35 artiklar som kvarstod lästes abstrakten och ytterligare åtta stycken 

exkluderades. Alla de 27 artiklar som kvarstod lästes i sin helhet och efter det exkluderades 

slutligen ytterligare 14 artiklar. De 13 artiklar som valdes att inkluderas granskades och 

bearbetades. När granskningen gjordes användes de kvalitativa och kvantitativa 
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kvalitetsbedömningarna från boken Evidensbaserad omvårdnad, se bilaga två och tre 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s.173-176).  Artiklarna sammanställdes i en 

översiktstabell, se bilaga ett.  

 

Analys 

För att få en helhet av artiklarna som inkluderades i studien har de lästs igenom flera gånger. 

Artiklarna lästes enskilt av bägge författarna. Nyckelfynden i artiklarna valdes ut och 

sammanfattades. Sammanfattningarna kodades utifrån textens likheter och olikheter. Först 

skapades underkategorierna och med dem som utgångspunkt skapades huvudkategorierna.  

Studiens resultat bygger på tre huvudkategorier och sju underkategorier. Kategorierna hittas 

i tabell två (jmf Friberg, 2012, s.127-129).  

 

Tabell 2, huvudkategorier och underkategorier. 

Huvudkategorier Känslor Förändringar Behov 

Underkategorier Ångest och oro Familjen Stöd 

Skuldkänslor, 

svartsjuka och ilska 

Uppmärksamhet Delaktighet, 

information och 

kunskap 

Aktiviteter och 

livskvalitet 

 

 

Etiska överväganden 

Artiklarna lästes och granskades utan förförståelse. För att inte förvanska innehållet i de 

artiklar som inkluderades har både negativa och positiva effekter belysts. Alla artiklar som 

är inkluderade i studien har ett etiskt resonemang.  
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Resultat  
 

”Min syster fick, vilket jag förstår, massor av presenter och jag tänkte att jag också skulle 

bli glad för ett litet gosedjur eller något. Jag förstod allt det där men det var ändå jobbigt. 

Många gånger behandlade mamma och pappa mig som luft, det var ibland som om jag 

inte fanns” (Prchal & Landolt, 2012).  

 

Känslor 

Ångest och oro 

Undersökningar har visat att syskon till barn med cancer hade en känsla av oro. Denna 

känsla var en konstant följeslagare i det vardagliga livet. Tankar på att förlora sin syster eller 

bror var något som alla syskon hade upplevt och hela tiden upplevde. Situationer som 

kunde dra igång dessa tankar var när de läste om barn som gått bort eller såg filmer som 

påminde dem om deras egen situation. Andra saker som kunde starta dessa funderingar var 

när familjen diskuterade vad som kunde ha hänt eller kommer att hända om inte 

behandlingen är framgångsrik (Nolbris, Enskär & Hellström, 2007).   

Alla syskon uttryckte, oavsett ålder, att de upplevde oro när det gällde relationen med deras 

sjuka syskon. Dock vande sig de flesta successivt med situationen. De barn som hade ett 

syskon med hjärntumör var väldigt oroliga över att deras syskons personlighet skulle 

förändras (Nolbris, Enskär & Hellström, 2007).  Fortsatt behandling efter utskrivning gjorde 

barnen extra oroliga och bekymrade eftersom deras syskons utseende, personlighet samt 

humör kunde förändras. Också tankar på att deras bror eller syster kunde få begränsningar i 

det vardagliga livet oroade (Freeman, O’Dell & Meola, 2003). De yngre syskonen berättade 

att de ofta var oroliga för att drabbas av cancer och framförallt av leukemi. En flicka 

berättade om jobbiga mardrömmar som inte försvann och gjorde det svårt för henne att sova. 

Ett flertal syskon berättade att de inte var oroliga alls över sin egen hälsa. Några nämnde att 

de var oroliga innan de fick reda på att cancer inte smittar (Martinson, Gilliss, Coughlin 

Colaizzo, Freeman & Bossert, 1990).  

Flera av syskonen upplevde tidvis ångest och ensamhet. Dessa känslor påverkades av hur 

länge syskonen hade levt med sjukdomen. Hos de friska syskonen var högre ångest relaterad 

till högre känslor av ensamhet. Om barnet var äldre än det sjuka syskonet upplevdes lägre 
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nivåer av ensamhet (Hamama, Ronen & Feigin, 2000). Flickor kände generellt mer ångest än 

pojkar. Barn äldre än 12 år kände lägre ångest (Hamama, Ronen & Rahav, 2008). Det visade 

sig även att ångest var mer uttalat bland barn i grundskolan (Lähteenmäki, Sjöblom, 

Korhonen & Salmi, 2004). En upplevelse av större personlig överbelastning var kopplat till 

högre nivåer av ångest.  Något som också påverkade ångesten var storleken på familjen och 

antalet barn (Hamama, Ronen & Rahav, 2008).  

 

Skuldkänslor, svartsjuka och ilska 

Syskonen uttryckte att de behövde ta ett steg tillbaka. De upplevde svartsjuka och ilska på 

grund av den uppmärksamhet det sjuka syskonet fick. Ingen av syskonen uttryckte att de 

kände någon långvarig ilska gentemot syskonen eller sina föräldrar (Woodgate, 2006). Det 

hade svårt att hantera dessa känslor. Dock kunde de förstå varför uppmärksamheten var 

ojämnt fördelad. Flera av syskonen kände både aggressioner och skuldkänslor när de 

antingen tänkte på eller hörde talas om cancer. Detta upplevdes mer än en gång per vecka. 

Det rapporterades att barnen hade känslor av irritation och anfall av ilska (Kaplan, Kaal, 

Bradley & Alderfer, 2013).  

Dubbla lojaliteter upplevdes vilket innebar att syskonen kände en konflikt mellan deras egna 

intressen – såsom skola, aktiviteter samt kompisar – och att vara tillsammans med sitt sjuka 

syskon (Nolbris, Enskär & Hellström, 2007).  De flesta uttryckte skuld i att inte kunna göra 

mer för sitt syskon. De upplevde sorg, ledsamhet och rädsla (Woodgate, 2006). En 

känslomässig konflikt uppstod ofta för det friska syskonet när de kom att tänka på sitt 

syskons liv. De ville självklart inte att syskonet med cancerdiagnosen vare sig skulle dö eller 

lida utan ha ett bra liv. Att syskonens behov blev sedda upplevdes som viktigt samtidigt som 

de inte ville att de skulle få för mycket uppmärksamhet. Syskonen uttryckte också ilska mot 

den sjuka brodern eller systern trots att de förstod att de inte bar någon skuld till situationen 

(Nolbris, Enskär & Hellström, 2007).   

”Vår familj bodde snart på sjukhuset. Min lillasyster blev mittpunkten i våra liv, jag 

kände både svartsjuka, ilska och förvirring. Jag undrade om vår familj någonsin skulle bli 

sig lik. Jag började känna hat för min syster. Jag tänkte ofta att jag kanske också skulle få 

presenter och sympati om jag också blev sjuk. Min syster stod i centrum och jag hade 

kastats in i ett hörn. Jag tyckte illa om henne. De kändes som att ingen såg mig. 
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Människor frågade alltid hur hon mådde, aldrig hur jag mådde. Jag led lika mycket som 

hon gjorde, inte fysiskt men psykiskt” (Murray, 1998).  

 

Förändringar 

Familjen 

Förändringar i familjelivet upplevs kritiskt för syskon till barn med cancer. Familjen präglas 

av fysisk separation av familjemedlemmar samt av tungt belastade föräldrar. Detta ändrar de 

dagliga rutinerna samt minskar närheten mellan familjemedlemmarna. Syskonen nämnde att 

föräldrarna var frånvarande de första månaderna efter diagnosen. De upplevde fysisk 

separation från föräldrarna orsakad av tiden med det sjuka syskonet. De flesta syskonen 

kände sig ensamma och gillade inte att vara själva. Föräldrarna var inte tillgängliga i det 

vardagliga livet (Prchal & Landolt, 2012). Pediatrisk cancer resulterade i att syskonen fick en 

annan roll i familjen. De upplevde en förlust av livsstil och även en förlust av jaget 

(Woodgate, 2006).  

En separation från föräldrarna kan vara extra jobbig när barnet är oroligt för sitt sjuka 

syskon. Flera av syskonen berättade att de hade hållit sig borta från hemmet genom att vara 

med vänner eller hos släktingar. Nästan alla syskon hade blivit omhändertagna av andra 

vuxna eftersom att föräldrarna spenderade mycket tid på sjukhuset. Det var ofta nära 

släktingar som fungerade som extraföräldrar under den svåra tiden. Om dessa extraföräldrar 

inte stod barnet tillräckligt nära eller var tillräckligt lyhörda för deras känslor fanns det en 

stor risk att barnets känslor inte uppmärksammades (Sloper, 2000).  

Det var viktigt för syskonen att inte orsaka ytterligare störningar i familjelivet eller mellan 

familjemedlemmarna. Att hålla ihop familjen ansågs vara lika betydelsefullt som att det 

sjuka syskonet överlevde. Barnen var noga med att skydda familjen från fler orsaker till 

smärta (Woodgate, 2006). Flera syskon berättade om ökad sammanhållning och närhet 

mellan familjemedlemmarna efter cancerdiagnosen. De beskrev hur familjen höll ihop, hur 

de kom bättre överrens med det sjuka barnet och andra syskon samt att argumentationer 

inom familjen var ovanliga under denna tid (Prchal & Landolt, 2012). Trots engagemanget 

med att hålla ihop familjen kände de flesta syskon sig otillräckliga (Woodgate, 2006). En 

flicka berättade att hennes lillasysters sjukdom hade tvingat henne att växa upp snabbare 

och gav henne större ansvar inom familjen (Murray, 1998).  När det kom frågor angående 
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syskonen svarade många att de hade sett lidande och beteendeförändringar. De tvingades se 

sin bror eller syster tappa hår samt gå upp eller ner i vikt. De såg dem uppkopplade till 

medicinsk utrustning samt hur de upplevde smärta (Prchal & Landolt, 2012). Att inte vara 

kapabel att hjälpa sitt syskon upplevdes frustrerande (Nolbris, Enskär & Hellström, 2007).  

Positiva effekter var också synbara t.ex. ökad mognad, förståelse, medkänsla och starkare 

familjeband (Sloper, 2000).  

 

Uppmärksamhet 

”Jag önskar att min mamma skulle krama mig lika mycket som hon gjorde innan mitt 

syskon insjuknade i cancer. Ibland känns det som om hon glömt bort mig helt” (Murray, 

2002). 

Förlorad uppmärksamhet rapporterades av många vilket kunde relateras till flera faktorer: 

fysiska separationer från föräldrar i samband med inläggning på sjukhus, känslomässig 

otillgänglighet hos föräldrar på grund av egen sorg eller utmattning samt konstant 

koncentration och fokus på det sjuka barnet. Detta gjorde att det friska syskonet hamnade i 

skymundan. Något som satt ihop med förlust av uppmärksamhet var att många barn kände 

att de hade förlorat sin roll i familjen. Vissa kände att föräldrarnas reaktion på deras behov 

hade förändrats. Föräldrarna blev irriterade på dem eller struntade i deras behov eftersom 

de inte var allvarligt sjuka (Sloper, 2000).  

”Ibland känns det som om människor glömmer bort mig. Jag önskar att jag kunde få mer 

uppmärksamhet” (Murray, 2002). 

Alla såg inte den förlorade uppmärksamheten som något negativt. Några påstod att de inte 

brydde sig alls. Andra såg den som positivt. Dessa barn sa att de förstod varför deras sjuka 

syskon fick mer uppmärksamhet än dem (Sloper, 2000).  

 

Aktiviteter och livskvalitet 

En del syskon berättade att deras sociala aktiviteter minskade under de första månaderna 

efter diagnosen (Prchal & Landolt, 2012). Detta var ett resultat av många sjukhusbesök, av att 

bli omhändertagen av andra, av att det sjuka syskonet inte kunde delta i vissa aktiviteter 

samt att vänner inte längre fick besöka lika ofta på grund av infektionsrisken. Många barn 

kunde förstå anledningarna till dessa indragningar och såg dem som tillfälliga. Vissa drog 
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till och med in på sina fritidsaktiviteter frivilligt, så att de kunde umgås mer med sitt sjuka 

syskon (Sloper, 2000). Efter att man varit borta från kompisgänget en längre tid, 

rapporterade många, att de var svårt att integrera sig i gruppen igen (Prchal & Landolt, 

2012). 

Det visade sig att flera av de friska syskonen stötte på svårigheter i skolan på grund av 

sjukdomssituationen, speciellt direkt efter diagnosen. Ett stort problem var att syskonen den 

första tiden inte kunde koncentrera sig i skolan då de blev distraherade av tankar och oro. I 

skolan frågade elever och lärare om syskonets tillstånd och diagnos vilket fick barnen att 

känna sig obekväma. Att informera var okej när de kände att de ville och inte kände sig 

pressade. De upplevde också att eleverna och lärarna tycktes vara mer intresserade av deras 

syskon än hur de själva mådde (Prchal & Landolt, 2012).  

Flera av de syskon som var i skolåldern hade problem med uppförandet, psykosomatiska 

problem eller var hyperaktiva (Lähteenmäki, Sjöblom, Korhonen & Salmi, 2004). Syskon som 

var mellan 7-18 år hade låg livskvalitet. Flickor hade mer problem inom det sociala området 

än pojkar. Flera av syskonen rapporterades ha hälsobesvär framförallt när det gällde sömn, 

mat och fysisk funktion. Några syskon rapporterades även ha fysiska problem som 

huvudvärk, ont i magen eller andra symtom (Houtzager, Grootenhuis, Hoekstra-Weebers & 

Last, 2003).  

 

Behov 

Stöd 

Stöttande relationer var viktiga eftersom syskonen där kunde uttrycka sina egna känslor och 

behov. Där kunde de även få hjälp med att förstå situationen. Genom dessa relationer fick de 

också uppmuntran och tröst vilket minskade känslan av rädsla och skuld. De var också 

viktigt med stödpersoner för att känna sig sedd och värdefull samt för att upprätthålla 

självförtroendet. Stöttande relationer tillät dem också att prata om sina känslor samt att 

fokusera på saker utanför sjukdomen och sjukhusets väggar. Detta upplevdes som viktigt för 

många. Det kunde vara relationer med föräldrar, släktingar, vänner eller lärare (Sloper, 

2000).  
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Några syskon påpekade att de skulle vilja ha hjälp med olika praktiska saker i vardagen 

(Murray, 2002). Det var många som berättade att de under sjukhustiden saknade hjälp med 

skolarbeten vilket var ett stort problem under tiden syskonet fanns på sjukhuset. Problemet 

kvarstod dock efter utskrivning (Freeman, O’Dell & Meola, 2003). Vänner var betydelsefulla 

som stöd då dessa kunde hjälpa till att skingra tankarna. Dock påverkade det sjuka 

syskonets diagnos möjligheten att upprätthålla vardagliga relationer med vänner (Prchal & 

Landolt, 2012).  

”På sjukhuset skulle vi som var äldre gå in i speciella rum för att prata om våra känslor. 

Dessa möten var väldigt starka och det var verkligen hjälp som jag behövde. Där kunde 

jag uttrycka hur jag kände till människor som förstod mig. Mötena hjälpte mig att genom 

att låta mig hjälpa andra och samtidigt få hjälp själv ” (Murray, 1998).  

 

Delaktighet, information och kunskap 

Att vara närvarande var viktigt för att få en känsla av samhörighet. Det hjälpte barnen att 

känna att de var delaktiga i sina syskons sjukdom vilket fick dem att känna att de var närmre 

sina familjer (Woodgate, 2006).  

Barnen tyckte att det var viktigt att det fick vara med på sjukhuset samt vara en del av 

sjukdomstiden och behandlingen (Prchal & Landolt, 2012). Att få hjälpa till med saker som 

rörde behandlingen av syskonen fick dem att utforska och tolka sjukdomen på ett korrekt 

sätt. De hjälpte till att ta bort rädslor och missuppfattningar (Murray, 2002). På sjukhuset 

kunde de också träffa syskon som var i samma situation. Dessa nyfunna vänner kunde de ha 

kontakt och prata med under tiden på sjukhuset eftersom dessa barn förstod varandra. 

Några barn berättade att de var aktivt involverade i syskonens tid på sjukhuset. De tog med 

sig mat, läste högt och hjälpte till med vardagliga rutiner. De flesta syskonen beskrev 

sjukhusbesöken som bra tillfällen att vänja sig vid sjukhusmiljön och forma en realistisk bild 

av sjukdomen. Syskonen hade ofta en förutfattad negativ bild av sjukhusen och på det här 

viset kunde den bilden ändras. Att vara med hjälpte dem att hantera situationen på ett bättre 

sätt (Prchal & Landolt, 2012). 

”Ingen berättade för mig vad cancer var. Jag kände mig hjälplös eftersom att jag inte 

förstod vad det var som hände. Jag visste jättelite om leukemi. Jag trodde att alla som hade 

det dog. Så jag började samla information, böcker och broschyrer på egen hand. Det skulle 

vara till stor hjälp om sjuksköterskorna delade ut sådant material” (Murray, 2002).  
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Flera av barnen som hade ett syskon som levde med cancer visste väldigt lite om diagnosen. 

Några visste inte hur cancer uppkom. Ett barn svarade att hans pappa hade berättat att barn 

kunde få cancer om de satt för nära tv:n eller mikrovågsugnen. En pojke berättade att hans 

föräldrar sagt att det bara är något som ”kommer” och som det inte går att göra något åt. En 

annan trodde att det kom från ett blåmärke hans bror hade och inte att cancern gav 

blåmärken. Av de barn som förlorat ett syskon i cancer var det inte någon som visste hur 

sjukdomen drabbade människor. Ett barn trodde till exempel att det kanske hade något att 

göra med att familjen varit i en stuga uppe i norr på sin senaste semester. Ett flertal beskrev 

att de var oroliga över att själva bli sjuka. Ett fåtal uttryckte att de var bekymrade över de 

andra familjemedlemmarnas hälsa.  Några barn klagade över att de inte förstod eftersom 

föräldrarna aldrig berättade för dem vad läkaren sagt. Barnens mammor rapporterades vara 

bättre än papporna på att tala om sjukdomen. Det var även mammorna som berättade för 

dem vad cancer var och dess innebörd (Martinson, Gilliss, Coughlin Colaizzo, Freeman & 

Bossert, 1990).  

”Alla säger till mig att de ska förklara vad cancer är och varför man tappar håret av det 

men de berättar bara lite grann. Jag vill veta mer. Jag vill veta vad som kommer att hända 

med min syster. Någon i skolan berättade att cellgifter gör att man tappar minnet. 

Kommer min syster att glömma mig nu?” (Murray, 2002).  

Syskonen kände inte att de fick den information de ville ha om vad som till exempel orsakat 

tumören eller vad som var fel med deras bror eller syster. Dessutom var informationen om 

behandlingen dålig vilket också ansågs vara ett problem. Syskonen berättade att de hade 

velat ha mer information om själva dödsprocessen då de kände sig väldigt oförbredda när 

stunden kom (Freeman, O’Dell & Meola, 2003). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna valde att fördjupa sig i detta ämne eftersom barn och cancer var ämnen som 

intresserade. Till en början låg intresset på hela familjen men senare valdes det att enbart 

fokusera på det sjuka barnets syskon. Detta gjordes för att författarna, under tiden litteratur 

lästes inför uppsatsskrivande, fick en bild av att dessa syskon inte fick tillräckligt med 

uppmärksamhet under sjukdomstiden. Denna brist på uppmärksamhet skapade intresse av 

en fördjupning i barnens upplevelser.  
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Sökningarna genomfördes vid flera olika tillfällen och i tre olika databaser. Detta gjordes för 

att bredda sökningen och på så vis vara mer säkra på att inte missa några relevanta artiklar 

inom ämnet. Inga avgränsningar genomfördes på tidsperioden efter diagnosen för att få en 

vidare förståelse för hela upplevelsen. Sökorden som användes valdes för att försöka besvara 

syftet på bästa sätt. Sökningen i Cinahl resulterade i ett stort antal träffar. Då tid fanns 

bearbetades alla artiklar i stället för att avgränsa sökningen med fler sökord. Mesh-termer 

användes i databasen Pubmed för att lättare hitta de artiklar som eftersöktes. Först var 

tanken att studera diagnosen leukemi. Efter diskussioner och sökningar samt rådgivning 

togs beslutet att inkludera alla cancersjukdomar.  

Många artikeltitlar lästes för att säkerställa att inga artiklar missades samt för att ämnet 

skulle bli så mättat som möjligt. Granskningsmallarna som användes vid bedömningen av 

artiklarna ökar studiens reliabilitet. Författarna har inte använt sig av mallarna tidigare och 

upplevde därför vissa svårigheter med granskningen. I studiens resultat användes 

kvalitativa och kvantitativa artiklar samt artiklar med mixed design. De kvalitativa 

artiklarna bestod mestadels av narrativa intervjuer vilket ger en djupare förståelse i 

upplevelserna. Kvantitativa artiklar ger en större uppfattning om korrelationen mellan 

exempelvis ålder och grad av ångest. Att använda flera designer anses stärka resultatet.  

Att översätta artiklarna upplevdes som svårt eftersom författarna inte har så stor kunskap 

när det gäller språket som används inom forskning. Analysen av artiklarna har varit en 

process. En process där kategorier har skapats och ändrats allt eftersom. Det har krävts 

mycket arbete för att få fram de slutgiltiga kategorierna. Det har varit en utmaning att 

kategorisera upplevelserna i studien. Trots detta blev det tillslut ett färdigt resultat som 

svarade på syftet.  

När det etiska övervägandet skulle skrivas uppstod det problem eftersom det var svårt att 

veta vad som skulle inkluderas och inte. Artiklarna som använts i arbetet är redan etiskt 

granskade av en etisk kommitté och i en litteraturstudie görs inga egna undersökningar. 

Under arbetets gång har författarna suttit tillsammans och skrivit vilket ansågs vara positivt 

för studiens validitet.  
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Resultatdiskussion 

När ett barn får diagnosen cancer påverkas hela familjen. Som det framgår i studiens resultat 

upplevde syskonen väldigt mycket under denna tid. Syskonen beskrev känslor som ångest, 

oro, ensamhet, ilska, skuldkänslor samt svartsjuka. Förändringar som uppkom i familjen 

upplevdes som jobbiga. Uppmärksamheten som syskonen var vana vid att få försvann och 

de dagliga aktiviteterna minskade. Det rapporterades även att familjens rutiner påverkades. 

Syskonen upplevde behov av delaktighet, information och stöd.  

I resultat framgår det att barnen var oroliga för att förlora sitt syskon. Om diagnosen funnits 

en längre tid hade syskonen möjligen hunnit acceptera situationen och lärt sig mer om 

cancern vilket i sin tur påverkade ångesten och ensamheten. Erfarenheterna om livet med 

sjukdomen växer och blir fler med åldern vilket bidrar till en lägre grad av ångest. Att flickor 

generellt kände mer ångest än pojkar kan ha flera olika orsaker. En orsak som diskuterats av 

författarna är att pojkar, generellt, inte har lika lätt att prata om känslor som flickor. Kan det 

möjligtvis ha varit så att pojkarna kände lika mycket ångest som flickorna gjorde men kanske 

inte hade lika lätt att uttrycka det? Enligt Barrera, Fleming och Khan (2004) påvisade syskon 

som hade ett bra socialt stöd färre symtom på depression och oro samt mindre 

beteendeproblem än de syskon som inte hade något stöd alls.  

Att ha känslor som svartsjuka och skuldkänslor gentemot sitt syskon tror författarna kan 

upplevas förvirrande. Det tros vara psykiskt påfrestande att känna hat och ilska mot ett 

syskon som man innerst inne älskar. Författarna anser att det som skulle kunna göras för 

barnen är att för korta stunder få dem att fokusera på annat än sjukdomen. House (1981) 

beskriver att känslomässigt stöd ger dessa barn en chans att uttrycka sina känslor. Det 

känslomässiga stödet innebär att tillhandahålla empati, uppmuntran, förståelse, kärlek och 

tillförlitlighet samt att bry sig om personen i fråga.  

I studien framgår det att förändringar i familjelivet på grund av tungt belastade föräldrar 

upplevs som kritiska för de friska barnen. Houtzager, Grootenhuis och Last (1999) belyser att 

det är ett faktum att de ökade nivåerna av ångest och stress gör föräldrarna både psykiskt 

och känslomässigt frånvarande. Trots att livet drastiskt stannar upp för en hel familj anser 

författarna att det är viktigt att det friska barnet fortfarande har någon form av rutin i sitt liv. 

Är de friska syskonen yngre är rutinerna med största sannolikhet viktigare. Detta eftersom 
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de inte förstår situationen i samma utsträckning som äldre syskon. Syskon till barn med 

cancer måste anpassa sig till ständiga förändringar, till ökande ansvar och till minskad 

emotionell närvaro av sina föräldrar. Det får inte glömmas bort att dessa förändringar sker i 

takt med att det friska syskonet måste bevittna både fysiska och psykiska förändringar hos 

sin syster eller bror (Houtzager, Grootenhuis, Last, 1999; Kazak, Segal-Andrews, Johnson, 

1995). I resultatet framgår det att det för syskonen var viktigt att undvika att orsaka 

ytterligare störningar i familjen. Att känna så i en sådan situation, tror författarna, är 

psykiskt påfrestande. Rädsla för att prata om dessa känslor, för att inte skapa splittringar i 

familjen, måste vara svårt. I en studie av Morrow, Hoagland och Carnrik (1981) beskrivs ett 

barns psykosociala anpassning till upplevelsen av pediatrisk cancer som en process av 

känslomässiga händelser inom familjen. I resultatet framgår det att en del syskon upplevde 

att de fick ta större ansvar inom familjen och inte vara barn under sjukdomsperioden. 

Författarna anser att detta inte är acceptabelt. De anser dock att detta är förståligt på grund 

av att föräldrarna måste spendera största delen av sin tid med det sjuka barnet.    

Resultatet visar att många barn förstod varför uppmärksamheten var ojämnt fördelad. Dock 

anser författarna att det är viktigt att vuxna runt omkring förstår att det inte är samma sak 

som att de inte behövde egen uppmärksamhet eller kärlek. Alla barn vill och behöver 

uppmärksammas. I en artikel av Murray (1995) framkommer det att de två viktigaste 

stödinsatserna för dessa syskon var att föräldrarna tillbringade tid med sina friska barn samt 

att de gav ärliga svar på de frågor barnen hade. Författarna tror att det är viktigt för alla barn 

att aktiviteter och dagliga rutiner upprätthålls. När barn befinner sig i situationer som 

vänder upp och ned på hela deras värld är det viktigt att det finns fasta punkter kvar. Enligt 

House (1981) är instrumentellt stöd till stor hjälp för att hålla syskonens liv så nära det 

normala som möjligt. Instrumentellt stöd innebär att barnen får praktiskt hjälp, till exempel 

med skjuts till fritidsaktiviteter, läxor samt andra vardagliga aktiviteter.  

Resultatet belyser att syskonens lärare spelar en viktig roll. Författarna tycker det är bra om 

skolan erbjuder dessa barn extra mycket uppmärksamhet under de första månaderna då 

dessa enligt resultatet anses vara de jobbigaste. Det beskrivs även i resultatet att barn äldre 

än sju år har en lägre livskvalitet än de yngre barnen. Detta tror författarna kan bero på att 

de yngre barnen inte är lika medvetna om diagnosens innebörder och risker. Att flickor hade 
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mer problem i de sociala sammanhangen i vardagen än pojkar kan vara för att flickor har 

större förväntningar på sig i dagens samhälle. Flickor sätter även högre press på sig själva.  

Resultatet visar att känslor av delaktighet i sitt syskons behandling höjde självkänslan och 

fick barnen att känna sig som en större del av familjen. Att ständigt känna att information 

ges över huvudet på en själv måste vara en stor bidragande orsak till känslan av utanförskap 

anser författarna. I resultatet framgår det att samtal med människor som befann sig i 

liknande situationer kändes tryggt, ibland tryggare än att prata med andra. I dessa svåra 

situationer tror författarna att det kan vara betydelsefullt med utomstående stöd där de får 

prata med någon som inte har en relation till det sjuka syskonet. Där kan de friska barnen få 

stå i centrum och känna att stödet finns där enbart för dem. Harding (1996) och Murray 

(1999) beskriver att socialt stöd kan vara en värdefull resurs för att hjälpa syskon till barn 

med cancer att klara av alla de psykosociala krav som upplevs. Enligt Barrera, Fleming och 

Khan (2004) borde familjer bli informerade om hur god effekt ett psykologiskt stöd har för 

dessa barn.  

Att få veta att sitt syskon har cancer men inte få information om vad diagnosen innebär 

måste enligt författarna vara skrämmande. Det är viktigt att sjukvårdspersonalen och 

föräldrarna inte glömmer att informera barnen om diagnosen och hur behandlingen ser ut – 

på ett sätt som barnen förstår. Författarna anser att information är bra då barnen ofta undrar 

vad som ska hända med det sjuka syskonet. Att få information bör också öka känslan av 

delaktighet. Enligt House (1981) är tanken med informationsstödet att det ska ge konkret 

information för att slippa missuppfattningar och onödig oro.  

Sjuksköterskor som jobbar med barn som har cancer har inte bara möjligheten utan även 

skyldigheten att utöva familjecentrerad vård. Litteratur visar tydligt att den psykosociala 

vården till de friska barnen har underprioriterats (Murray, 1995). Det är viktigt att 

sjuksköterskor förstår sambandet mellan socialt stöd och självbilden hos syskon till barn med 

cancer. På detta vis kan anpassningssvårigheter förhindras eller åtminstone minimeras 

(Colonel & Murray, 2001).  
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Slutsats 

Att vara syskon till ett barn som har cancer är en omvälvande upplevelse som innebär stora 

förändringar i vardagslivet. Barnen uttrycker behov av stöd, delaktighet, information samt 

kunskap. Vi anser att syskon till barn med cancer bör bli erbjudna stöd i dessa svåra stunder. 

Förslagsvis så borde de också bli mer involverade i syskonens behandling för att på så sätt 

känna större delaktighet. Ytterligare forskning om ett syskons upplevelse när barn fått cancer 

behövs för att öka förståelsen kring dessa upplevelser. Detta för att det sociala stödet ska 

kunna utvecklas och hjälpa dessa syskon och därmed hela familjen.  
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Författare 

Årtal  

Land  

Studiens syfte  Typ av studie Deltagare 

Bortfall 

Metod  

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande kvalitet 

Freeman, 

O’Dell & 

Meola (2003) 

USA 

Att identifiera 

vanliga problem 

och hjälpfulla 

insatser som var 

viktiga för barn 

som hade syskon 

som led av cancer.  

Mixed design, 

beskrivande 

tvärsnittsstudie 

32 syskon, 40 

familjer  

Bortfall: 228 

familjer 

Fokusgrupper, 

semistrukturerade 

intervjuer & frågeformulär, 

SAS Version 8, Cary, NC. 

Ett av de större problemen 

som upplevdes var att 

syskonen till barn med 

cancer inte fick tillräckligt 

med information om deras 

sjuka syskons tillstånd. 

Fortsatt behandling efter 

utskrivning gjorde 

syskonen oroliga. Syskonen 

var i behov av stöd.  

Hög 

Hamama, 

Ronen & 

Rahav (2008) 

Israel 

Att studera friska 

barns reaktioner 

på ett syskons 

cancerdiagnos och 

dess biverkan.  

Kvantitativ 

beskrivande 

tvärsnittsstudie  

100 syskon, 245 

familjer 

Bortfall: 145 

familjer 

Enkätundersökning, 

beskrivande statistik, 

”Hierachical regression 

analyses”  

Deltagarna rapporterade en 

måttlig nivå av personlig 

överbelastning. De 

upplevde stress, ångest och 

hade en del 

psykosomatiska symtom. 

Flickor rapporterade mer 

ångest än pojkar och om en 

familj bestod av fler barn 

förutspåddes högre ångest. 

Hög 

Hamama, 

Ronen & 

Feigin (2000) 

Israel 

Att belysa barns 

känslomässiga 

reaktion på den 

stress som skapas 

av det cancersjuka 

syskonets 

diagnos. 

Kvantitativ 

beskrivande 

tvärsnittsstudie  

62 syskon, 102 

familjer 

Bortfall: 40 

familjer 

Enkätundersökning,  

T-tests, ANOVA 

En högre känsla av ångest 

var relaterat till en högre 

känsla av ensamhet. 

Indikationer fanns på att 

barn som var äldre än deras 

sjuka syskon upplevde 

mindre ensamhet. 

Ångesten påverkades av 

hur länge syskonet hade 

varit sjuk och ensamheten 

påverkades av barnets 

ålder och rang inom 

Hög 

 

Bilaga 1, översikt av inkluderade artiklar. 



 

familjen. 

Houtzager, 

Grootenhuis, 

Hoekstra-

Weebers & 

Last (2003)  

Nederländern

a 

Att beskriva 

livskvalitet för 

syskon till barn 

med cancer och 

att förutspå 

livskvaliteten 

genom att 

bedöma deras 

hälsa innan 

diagnosen och 

deras sätt att 

hantera 

sjukdomen. 

Kvantitativ 

beskrivande 

tvärsnittsstudie 

83 syskon, 56 

familjer 

Bortfall: 15 

familjer 

Enkätundersökning & 

intervjuer, T-tests, Chi-

square tests 

Syskon som var 7-11 år 

rapporterade en lägre 

livskvalitet än 

referensgruppen. 

Majoriteten av syskonen 

kände ilska, oro, sorg, 

svartsjuka och kände även 

saknad av självsäkerhet, 

glädje och känsla av att 

vara värdefull.  

Medel 

Lähteenmäki, 

Sjöblom, 

Korhanen & 

Salami (2004)  

Finland 

Att undersöka om 

barn har mer 

beteende- och 

hälsorelaterade 

problem direkt 

efter att deras 

syskon 

diagnostiserats 

med cancer. 

Kvantitativ 

beskrivande 

longitudinell studie 

26 syskon 

Bortfall: 1 

syskon 

Enkätundersökning, SAS 

for Windows, Wilcoxon 

rank sum test, Fisher´s 

exact test 

Syskon i skolåldern 

tenderade att, efter 

diagnosen, ha problem med 

uppförandet, 

psykosomatiska problem 

och var hyperaktiva.  

Hög 

Kaplan, Kaal, 

Bradley & 

Alderfer 

(2013) 

USA 

Att undersöka 

cancerrelaterad 

posttraumatiska 

stress (PTS) 

reaktioner i 

syskon till barn 

med cancer 

inklusive 

övervikt, vanliga 

symtom och 

Kvantitativ 

beskrivande 

tvärsnittsstudie 

125 syskon 

Borfall: 35 

syskon 

Enkätundersökning, T-

tests, Pearson Chi-square.  

Flera av deltagarna visade 

måttliga till svåra 

reaktioner på PTSD. De 

vanligaste symtomen var 

att känna sig upprörd över 

cancerdiagnosen, ex. ilska, 

rädsla, ledsamhet och 

skuld. Två tredjedelar av 

urvalet rapporterade att de 

var överbeskyddande, 

Hög 



 

samsjuklighet 

med ångest och 

depression.  

irriterade och att de hade 

koncentrationssvårigheter. 

Syskonen rapporterade 

ångest och depression.  

Martinson, 

Gillis, 

Colaizzo, 

Freeman & 

Bossert (1990) 

USA 

Att observera 

vilka effekter 

pediatrisk cancer 

har på familjer 

med fokus på 

känslomässiga 

reaktioner hos 

syskon i 

skolåldern.  

Kvalitativ 

beskrivande 

longitudinell studie 

14 familjer 

Bortfall: 26 

familjer 

Semistrukturerade 

intervjuer, öppna frågor, 

Innehållsanalys 

Flera av barnen hade 

väldigt lite kunskap om 

deras syskons diagnos. 

Flera av syskonen uttryckte 

känslor av ensamhet och 

rädsla. De kände också en 

längtan efter 

uppmärksamhet och kände 

sig svartsjuka.  

Hög 

Murray 

(2002) 

USA 

Att utreda vad för 

typ av socialt stöd 

som syskon till 

barn med cancer 

upplevde att de 

var i behov av.  

Kvalitativ 

beskrivande 

tvärsnittstudie   

50 syskon 

Bortfall: 50 

syskon 

Narrativa intervjuer, 

innehållsanalys 

I de flesta svaren kunde 

man identifiera ett behov 

av emotionellt stöd. Många 

av syskonen behövde 

redskap och hjälpande 

händer för att kunna 

hantera situationerna på ett 

stabilt sätt.  

Medel 

Murray 

(1998) 

USA 

Att få en bättre 

förståelse av den 

levda 

erfarenheten hos 

en 14-åring vars 

syskon har en 

cancerdiagnos. 

Kvalitativ 

beskrivande 

tvärsnittsstudie 

 

1 syskon 

Bortfall: 0 

syskon 

Intervjuer, 

videoinspelningar, 

Observationer, 

femenologi 

Det friska syskonet beskrev 

flera upplevelser som 

framkallade känslor av 

rädsla, ilska, hat, svartsjuka 

och isolering. Det 

cancersjuka syskonet stod i 

centrum och det friska 

syskonet kände sig 

bortglömd och 

bortprioriterad. Det friska 

syskonet berättade att hon 

fick en ökad empati för 

Hög 



 

andra i samma situation.   

Nolbris, 

Enskär & 

Hellström 

(2007) 

Sverige  

Att skaffa sig 

förståelse för 

upplevelsen av 

det dagliga livet 

hos ett syskon 

som har en bror 

eller syster som 

genomgår eller 

har genomgått en 

cancerbehandling.  

Kvalitativ 

beskrivande 

longitudinell 

 

10 syskon 

Bortfall: 2 

syskon 

Narrativa intervjuer, 

Femenologisk 

hermeneutisk 

Syskonen upplevde att 

deras vardagliga liv hade 

förändrats. De upplevde 

känslor som ex. oro, ilska 

och svartsjuka de kände 

även en inre konflikt 

mellan egna aktiviteter och 

att spendera tid med sitt 

sjuka syskon. Att inte vara 

kapabel att hjälpa sitt eget 

syskon upplevdes av 

många väldigt 

frustrerande.  

Hög 

Prchal & 

Landolt  

(2012) 

Schweiz  

Att beskriva 

upplevelsen hos 

syskon i olika 

åldrar till barn 

med cancer under 

det första halvåret 

efter diagnosen.  

Kvalitativ 

beskrivande 

tvärsnittsstudie 

7 syskon 

Bortfall: 7 

syskon  

Semistrukturerade 

intervjuer, innehållsanalys 

Syskonen kände att de ville 

vara mer delaktiga i det 

sjuka barnets behandling 

och sjukdomstid. De hade 

koncentrationssvårigheter i 

skolan. De upplevde en 

fysisk separation av 

familjemedlemmarna. 

Syskonen hade känslor som 

ex. hjälplöshet och 

svartsjuka. 

Hög 

 

Sloper  

(2000)  

Storbritannien  

Att belysa hur ett 

barn hanterar sina 

känslor när 

dennes syskon 

drabbades av 

cancer.  

Kvalitativ 

beskrivande  

longitudinell studie 

Tillfälle 1:  

98 familjer 

94 syskon 

Bortfall: 35 

familjer 

Tillfälle 2: 

80 familjer 

64 syskon 

Semistrukturerade 

intervjuer, kvalitativ metod 

Det gjordes intervjuer vid 

två tillfällen efter sex 

månader upplevde flera att 

de hade förlorat mycket 

uppmärksamhet, fler av 

familjens aktiviteter och 

rutiner hade försvunnit. 

Stöttande relationer 

Medel  



 

 

 

 

Bortfall: 18 

familjer, 48 

syskon.  

 

upplevdes som viktiga i de 

friska syskonens liv.  

Woodgate 

(2006) 

Filippinerna  

Att komma fram 

till en detaljerad 

förståelse för hur 

barn med cancer 

och dess symtom 

tolkas och 

upplevs av 

föräldrar, sjuka 

barn och syskon 

till barn med 

cancer.  

Kvalitativ 

beskrivande 

longitudinell studie 

30 syskon, 22 

familjer 

Bortfall: 12 

familjer 

Individuella intervjuer, 

Fokusgruppsintervjuer, 

observationer,  

kvalitativ metod 

Syskonen upplevde 

varierande grader av fysisk 

och psykologisk störning 

och isolering från sina 

familjemedlemmar.. De 

upplevde en hel del 

cancerrelaterad stress. Att 

vara närvarande för sitt 

sjuka syskon ansågs vara 

väldigt viktigt. Syskonen 

kände sorg, svartsjuka, 

rädsla, oro, ilska och 

skuldkänslor.  

Hög 



 

Bilaga 2, granskningsmall kvantitativ metod. 

EXEMPEL PÅ PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED 

KVANTITATIV METOD, RCT & CCT  

Beskrivning av studien  

Forskningsmetod ☐ RCT ☐ CCT (ej randomiserad)  

☐ multicenter, antal center .......................................  

☐ Kontrollgrupp/er ...................................................  

Patientkarakteristika Antal ......................................................  

Ålder ......................................................  

Man/Kvinna ..........................................  

Kriterier för inkludering/exkludering  

Adekvat inkludering/exklusion ☐ Ja ☐ Nej  

Intervention .......................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ..  

Vad avsåg studien att studera?  

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått .................................... 

............................................................................................................................. ...  

Urvalsförfarandet beskrivet? ☐ Ja ☐ Nej  

Representativt urval? ☐ Ja ☐ Nej  

Randomiseringsförfarande beskrivet? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

Likvärdiga grupper vid start? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

Analyserade i den grupp som de randomi- ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

serades till?  

Blindning av patienter? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

Blindning av vårdare? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  

Blindning av forskare? ☐ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej  



 

 

Bortfall  

Bortfallsanalysen beskriven? ☐ Ja ☐ Nej  

Bortfallsstorleken beskriven? ☐ Ja ☐ Nej  

Adekvat statistisk metod? ☐ Ja ☐ Nej  

Etiskt resonemang? ☐ Ja ☐ Nej  

Hur tillförlitligt är resultatet?  

Är instrumenten valida? ☐ Ja ☐ Nej  

Är instrumenten reliabla? ☐ Ja ☐ Nej  

Är resultatet generaliserbart? ☐ Ja ☐ Nej  

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning)  

............................................................................................................................. ... 

................................................................................................................................  

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

☐ Hög ☐ Medel ☐ Låg  

Kommentar.................................................................................................................... ............ 

................................................................................................................................  

Granskare sign: ............................  

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

forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3, granskningsmall kvalitativ metod.  

 

EXEMPEL PÅ PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED 

KVALITATIV METOD (Källa: Willman, A., Stoltz, P., & Bathservani,C. (2011). 

Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: 

Studentlitteratur). 

 

Beskrivning av studien 

Tydlig avgränsning/problemformulering? ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 

 

Patientkarakteristika      Antal ……………………... 

  Ålder …………………….. 

  Man/kvinna ……………. 

 

Är kontexten presenterad?  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 

 

Etiskt resonemang?   ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 

 

Urval 

– Relevant?    ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 

– Strategiskt?   ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 

 

Metod för 

– urvalsförfarande tydligt beskrivet?  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 

– datainsamling tydligt beskriven?  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 

– analys tydligt beskriven?  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 

 



 

Giltighet 

– Är resultatet logiskt, begripligt?  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 

– Råder datamättnad?   ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 

– Råder analysmättnad?   ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 

– Redovisas resultatet klart och tydligt? ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 

– Redovisas resultatet i förhållande till 

 en teoretisk referensram?   ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 

 

Genereras teori?   ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 

 

Huvudfynd 

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

analys adekvat? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 

 

☐Hög ☐Medel ☐Låg 

 



 

Kommentar ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Granskare (sign) ………………………….. 

 

 

 

 

 


