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Abstract 

Bakgrund: När ett barn drabbas av cancer ställs hela familjen i en ny situation och kan behöva 
anpassa sin vardag och rutiner efter den potentiellt dödliga sjukdomen och dess behandling. 
De friska syskonen kan förbises och syskonens behov av stöd kan lätt falla i glömska. Syfte: 
Att beskriva erfarenheter och upplevelser av att vara syskon till barn som varit eller är sjuk i 
cancer. Metod: En litteraturöversikt, med både kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga 
artiklar. Totalt granskades och analyserades 14 artiklar. Resultat: Syskonen upplevde dålig 
information och stöd från sjukvårdspersonal, kände sig bortglömda och hade inte samma liv 
som tidigare med nya rutiner och ett större ansvar i vardagen. Diskussion: Vårdpersonal 
behöver vara medvetna om individers olikhet och behov av stöd samt att kommunikationsätt 
är individuellt. Syskon bör bemötas som en egen individ och kommunikationen anpassas efter 
utvecklingsnivå. Slutsats: Det är nödvändigt för sjuksköterskor att uppmärksamma även barn 
som anhöriga och att kunna möta deras behov och önskemål. 

Nyckelord: Anpassning, Cancer, Stöd, Syskon, Upplevelser. 
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Bakgrund 

När ett barn drabbas av cancer kan syskonen uppleva sorg, som ger sig i uttryck på olika sätt 

beroende på ålder och utvecklingsnivå (Barncancerfonden, 2014). Definitionen av barn är 

enligt WHO alla foster eller barn, levande eller döda, som väger minst 500 gram (Hallström, 

2009, s. 17-20), i Sverige räknas en människa som är under 18 år som barn 

(Barnombudsmannen, 2014). Av Sveriges befolkning år 2009, var 1.9 miljoner barn i åldrarna 

0-17 år, alltså drygt en femtedel av befolkningen (Hallström, 2009, s. 17-20). Varje år vårdas 

närmare ca 95 000 barn på sjukhus runt om i Sverige (Ygge, 2009, s.101-103). Av dessa är det 

ungefär 300 barn som insjuknat i cancer (Barncancerfonden, 2014). Cancer står för 20% av 

dödsorsakerna till att barn dör (Hallström, 2009, s. 17-20). 

Syskonrelationen är en unik nära relation som ofta varar längre än någon annan; kanske hela 

ens livstid. Syskon delar många olika upplevelser genom livet, eftersom de vanligtvis 

spenderar mycket tid tillsammans. Detta gäller oavsett om barnen har samma biologiska 

föräldrar eller inte, förutsatt att relationen börjar tidigt i livet. Under barndomen har 

syskonrelationen betydelse för den sociala utvecklingen, då de lär av varandra, samt att äldre 

syskon kan fungera som förebilder för yngre syskon. Syskonrelationer tycks inte påverkas av 

separation eller lång tids frånvaro från varandra, till skillnad från vänskapsrelationer (Foster 

et al., 2011; Giovanola, 2005).     

När ett barn drabbas av cancer ställs hela familjen i en ny situation, där både vardagliga rutiner 

och välmående påverkas (O´Brien, Duffy & Nicholl, 2009; Barrera, Flemming & Khan, 2004). 

Hela familjen kan behöva anpassa sin vardag och rutiner efter den potentiellt dödliga 

sjukdomen och dess behandling (Wilkins & Woodgate, 2005; Malone & Price, 2012). Föräldrars 

stress kan bidra till att de friska syskonen förbises då all fokus riktas mot det sjuka barnet. 

Både syskon och föräldrar är betydelsefulla när det kommer till att ta hand om barnet som 

drabbats av sjukdom, men syskon behöver stöd och råd för hur de kan hjälpa till och 

underlätta för sin sjuka bror eller syster. Att uppmärksamma syskon som en väsentlig del i 

familjen med särskilda behov har betydelse för att ge stöd och gynna syskonens välmående 

(O´Brien et al., 2009). 
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Hur syskon till cancersjuka barn upplever bemötandet inom olika sjukvårdsinstanser kan 

påverkas av sjuksköterskans bemötande. Sjuksköterskans uppgift är att arbeta 

hälsofrämjande, detta gäller alla hon/han möter i sjukvården, patient som närstående. I 

socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor beskrivs att sjuksköterskan ska 

”undervisa och stödja patienter och närstående, individuellt eller i grupp, i syfte att främja 

hälsa och förhindra ohälsa” (Socialstyrelsen, 2005; ICN, 2013). En god relation med 

omvårdnadspersonal är därför betydelsefull för anhöriga. Enligt Joyce Travelbee (1979), 

omvårdnadsteori är det viktigt att förstå vad som sker mellan patient och sjuksköterska, hur 

deras interaktion kan upplevas och vilka konsekvenser det kan medföra. Som sjuksköterska 

är kommunikation den viktigaste aspekten för att ge en så bra omvårdnad som möjligt 

(Travelbee, 1979). 

”Nursing” beskrivs av Travelbee som en kommunikationsprocess mellan två personer där 

sjuksköterskan assisterar en individ, anhöriga eller ett samhälle för att förebygga och hjälpa 

att hantera sjukdom och lidande, och om det är nödvändigt, också hitta en mening i 

erfarenheterna det medför. Syftet med ”nursing” är att alltid försöka uppnå den högsta nivån 

av hälsa och välmående, oavsett rådande omständigheter. Det stöd som sjuksköterskan ger 

anhöriga kan vara indirekt, genom att till exempel finnas i bakgrunden utan att verbalt eller 

fysiskt ge sitt stöd på grund av olika grader av integritet hos den anhöriga. Sjuksköterskan kan 

också ge direkt stöd, genom att erbjuda sitt stöd verbalt och/eller fysiskt och också får respons 

tillbaka att detta är okej för den anhöriga. En god relation mellan sjuksköterska och anhörig är 

minst lika viktig som mellan patient och sjuksköterska, för att kunna ge en så bra upplevelse 

som möjligt för alla familjemedlemmar (Travelbee, 1979, s. 7-9).          

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och Patientlagen (SFS 2014:821) är det 

nödvändigt att som sjuksköterska vara medveten om samtliga familjemedlemmars 

upplevelser och det krisarbete en allvarlig eller dödlig sjukdom innebär. Risker finns att 

syskon kan falla i glömska då fokus lätt läggs på föräldrarna i en sådan situation. 

För att arbeta förebyggande för att bibehålla psykisk- såväl som fysisk hälsa på bästa möjliga 

sätt för hela familjen behöver även syskonet inkluderas i sjuksköterskans helhetsbild. Barn 

som anhörig kan påträffas inom alla olika vårdavdelningar, därför behövs en förståelse för 

hur sjuksköterskan kan bemöta och stödja dem i hanteringen av sin sjuka bror eller syster. Vi 
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vill belysa risken att syskonen kan glömmas bort i sådana krissituationer och vad 

sjuksköterskor kan ta till vara när det gäller erfarenheter av att leva med ett syskon som är 

sjuk i cancer. 

Syfte   

Syftet var att beskriva erfarenheter och upplevelser av att vara syskon till barn som varit eller 

är sjuk i cancer.  

Metod   

Designen för arbetet är en litteraturöversikt som innebär att söka och analysera vetenskapliga 

artiklar inom ett avgränsat område. Valda artiklar skall kvalitetsgranskas, analyseras och 

bearbetas för att till slut sammanställas till ett nytt, samlat resultat. Detta för att få en 

överskådlig bild på det rådande kunskapsläget inom det valda vårdvetenskapliga området, i 

det här fallet omvårdnad (Friberg, 2012, s.133-134). 

Inklusions- och exklusionskriterier   

I litteraturöversikten inkluderades vetenskapliga originalartiklar (både kvalitativa och 

kvantitativa), med syfte att studera erfarenheter hos syskon till barn som diagnostiserats med 

cancer. Artiklarna skulle vara publicerade mellan 2000-2014 och skrivna på engelska. Abstract 

skulle finnas med och artiklarna skulle ha granskats genom peer-review, för att öka artiklarnas 

kvalitetsgrad (Östlundh, 2012, s. 76). Både artiklar som studerat syskons erfarenheter efter att 

sitt syskon har genomgått cancer-behandling och överlevt, samt artiklar som studerat syskons 

upplevelser efter att ha förlorat sitt syskon i cancer inkluderades. Artiklar som även tog upp 

övriga familjemedlemmars erfarenheter av att leva med ett barn som har cancer togs med i 

litteraturöversikten, men då endast med de delar som tydligt belyser syskonens erfarenheter. 

Således exkluderades artiklar som enbart belyser föräldrar eller sjuksköterskans erfarenheter. 

Artiklar som innefattade barn under 6 år exkluderades. 

Litteratursökning  

Litteratursökningarna utfördes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycInfo. Sökord som 

användes var siblings, neoplasms, experience, coping samt olika mesh-termssökningar i 
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databaserna Pubmed och PsycInfo. Asterix användes i databasen Cinahl för att få en bredare 

sökning. Samtliga sökningar redovisas i tabell 1. 

Tabell 1, Databassökningar – sökord och meSH-termer.  

Databas Sökord Avgränsningar Artiklar Inkluderade artiklar i 
studien 

Cinahl 

(2014-10-07)  

Sibling* AND Neoplasm* 
AND Experien* 

English  

2000-2014 

 Peer-review 

Abstract 

*63 

**43 

***15 

****5 

Murray 2002 

Sloper 2000 

Nolbris & Ahlström 2014 

Björk, Wiebe & Hallström 
2005 

Woodgate  2006 

Pubmed 

(2014-10-07) 

”siblings/psychology” 

 [mesh] AND 

”neoplasms” [mesh] 

English 

Abstract 

2000-2014 

*78 

**60 

***14 

****7 

Prchal & Landolt 2012 

Eilegård, Steineck, 
Nyberg & Kreicbergs 
2012 

Thompson et al. 2011 

Freeman, O´Dell & Meola 
2003 

Nolbris, Enskär & 
Hellström 2006 

Nolbris & Hellström 2005 

Foster et.al 2012 

Psycinfo 

(2014-10-07) 

Siblings AND coping 
AND neoplasms  

English 

2000-2014 

Peer-reviewed   

*33 

**25 

***10 

****2 

Hautzager,  Grootenhuis, 
Hoekstra-Weebers & Last  
2005 

Hamama, Ronen  & 
Feigin 2000 

*Antal träffar, ** Antal lästa abstract, *** Antal lästa artiklar (förkastade inräknat),**** Antal 
inkluderade artiklar 

Urval och granskning  

Urvalet av artiklar utfördes systematiskt, i olika steg, se tabell 1. I det första steget granskades 

totalt 174 artiklars titlar, varav 46 exkluderades direkt då de ej ansågs passade utifrån syftet. I 
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de resterande artiklarna granskades abstract. Av dem var det 39 artiklar som passade syftet 

samt matchade inklusionskriterierna. Alla artiklar gick även att hämta i fulltext och lästes i sin 

helhet, varav 25 artiklar exkluderades då de inte längre passade syftet. De 14 artiklar som 

kvarstod ansågs tillföra intressant fakta till resultatet och anses relevanta utifrån syftet. Dessa 

artiklar kvalitetsgranskades efter kvalitativa och kvantitativa kvalitetsbedömningsmallar 

(Carlsson & Eiman, 2003) (Se bilaga 1). Artiklar värderade till grad I och II (hög/medelhög 

kvalitet) av den I-III gradiga skalan inkluderades i resultatet.    

Analys 

Analysarbetet är delvis genomfört enligt Friberg, (2012, s 140-141). Där vi efter läsning och 

granskning valde de artiklar som hade grad 1 eller 2 till att ingå i resultatet, totalt 14 artiklar. 

För att få en samlad bild av artiklarnas helhet har de lästs, bearbetats och granskats upprepade 

gånger enligt Carlssons och Eimans (2003) granskningsmallar för kvalitativ och kvantitativ 

metod. Kolumnen benämnd ”Patienter med lungcancerdiagnos” i granskningsmallarna byttes 

i tanken ut till ”syskon till barn med cancer”, men detta ändrades ej skriftligt i bilaga 1. En 

sammanfattning av artiklarnas resultatinnehåll och dess nyckelfynd gjordes för att få en tydlig 

bild av innehållet, varpå de delar som ansågs passa syftet valdes ut för att bidra till uppsatsens 

resultat. Därefter färgkodades alla sammanfattningar, enligt Polit och Beck, (2012, s. 105-106), 

där varje sammanhängande del i artiklarna fick en varsin färg, för att på så vis underlätta att 

få en överblick över de delar som hörde samman. En andra färgkodning gjordes då första 

fortfarande bedömdes som osammanhängande.  Därmed förtydligades resultatet med tanke 

på likheter och olikheter, genom att urskilja de delar som hördes samman och för att omplacera 

i texten så att det för läsaren skulle bli lättläst, följsamt och tydligt. Analysen ledde fram till 

två huvudteman; ”En förändrad tillvaro” och ”En ny roll och delade känslor” samt sex 

subteman; ”Syskonets upplevelse och behov av delaktighet och information, ”Ett förändrat 

vardagsliv”, ”Ett större ansvar”, ”Delade känslor”, ”Att känna sig övergiven” och ”Att hantera 

den nya vardagstillvaron”.   

Etiska överväganden 

Samtliga artiklar i resultatet har ett etiskt resonemang då alla studier som utförts har blivit 

godkända av en etisk kommitté och där de medverkande fått ge sitt informerade samtycke till 
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deltagande i studien i fråga. Under analys av artiklarna har hänsyn tagits vad gäller 

översättning av språk för att undvika förvanskning och ändring av textens innehåll (Polit & 

Beck, 2012, s.118-121). 

Resultat   

 

Figur över teman och subteman 

 

En förändrad tillvaro  

Syskonets upplevelse och behov av delaktighet, information och stöd 

När det sjuka barnet hamnade på sjukhus beskrev en del syskon att de ville bekanta sig mer 

med sjukhusmiljön där de vistades. Syskonen hade ofta en negativ bild av sjukhuset och 

beskrev hur vistelse i denna miljö hjälpte dem att hantera situationen bättre (Prchal & 

Landolt, 2012). De uppgav att genom att vara mer delaktig i omvårdnaden, att vara en del av 

”ta hand om”- processen av sin sjuka bror eller syster fick de en ökad förståelse för 

sjukdomen (Murray, 2002; Björk, Wiebe & Hallström, 2005). Rädslan och osäkerheten som 

behandlingar och teknisk apparatur medförde, mildrades genom ökad delaktighet. Syskonen 

upplevde att sjuksköterskor och läkares engagemang i deras deltagande i omhändertagandet 

av det sjuka barnet, samt sjuksköterskors och läkares uppmärksammande av syskonens 

känslor bidrog till en ökad känsla av sammanhang (Murray, 2002). Det hjälpte syskonen att 

En förändrad 
tillvaro

•Syskonets upplevelse 
och behov av 
delaktighet, information 
och stöd 

•Ett förändrat vardagsliv

En ny roll och 
delade känlor

•Ett större ansvar
•Delade känslor
•Att känna sig övergiven 
•Att hantera den nya 

vardagstillvaron 
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förstå, och lättare veta hur de skulle hantera situationen och känslorna kring den. Det gav en 

känsla av att vara en del av något större och få känna sig delaktig på ett nytt sätt (Woodgate, 

2006).  

“I feel really good when the nurses and doctors include me when they talk. I wish they would do 

this more. It makes me feel like Im important too and that they care about my feelings. (Murray, 

2002, s. 332).”  

Förändringar i det sjuka barnets utseende samt förändringar i humöret upplevdes som svårt 

för syskonen att hantera. Information om sjukdomen, behandlingen och vad som skulle hända 

här näst var betydelsefullt för syskonen. Syskonen kände sig behövda när de fick vara 

delaktiga och hjälpa till i de dagliga rutinerna på sjukhuset. Syskonen beskrev också hur 

informationen sedan användes till att förklara för vänner och bekanta som frågade om det 

sjuka barnet. Syskonen kände sig mer kompetenta och mer bekväma med att svara på frågor 

om de fått tillräckligt med information som de också kunnat ta till sig från sjukvårdspersonal 

(Prchal & Landolt, 2012). 

“Overnight he suddenly had no hair. That was terrifying for me. And then I also didn’t know 

what to say not to hurt him. Finally, I just tried to comfort him. (Prchal & Landolt, 2012, s. 

138).” 

Syskon har beskrivit ett ökat behov av att känna sig tröstade, älskade, respekterade, förstådda 

och att någon bryr sig om även dem också vid en cancerdiagnos i familjen. De ville att deras 

känslor och tankar också skulle få ventileras (Murray, 2002). Barn, vars syskon är sjuk i cancer, 

upplevde att de behövde ha någon att prata med, någon som kan lyssna på deras oro och deras 

funderingar. Familj; anhöriga och vänner beskrevs av många syskon som den viktigaste delen 

av socialt stöd i den svåra situationen (Prchal & Landolt, 2012; Thompsson et al., 2011).  Syskon 

kände sig otillräckligt informerade om hur allvarlig sjukdomen som drabbat deras bror eller 

syster faktiskt var, och att syskonrollen inte ansågs som lika viktig som föräldrarollen av såväl 

sjukvårdspersonal som av anhöriga och utomstående (Nolbris & Hellström, 2005). De kände 

viss trygghet i att prata med sina vänner om cancer och om sin sjuka syster eller bror. Samtal 

med en nära vän bidrog till att känna lättnad, tröst och hopp (Freeman, O´Dell & Meola, 2003). 

De hade önskat att det skulle finnas någonstans att vända sig, ett forum för andra barn vars 

syskon drabbats av cancer eller litteratur som belyser den upplevda problematiken med just 

syskon och cancer (Nolbris & Hellström, 2005). 
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“My friends helped me; I could get away from it all when I spent time with them, and could forget 

about the illness for a moment. I could be a little happy with them (Prchal & Landolt, 2012, s. 

137).”  

Ett förändrat vardagsliv  

Under de perioder som det sjuka barnet var fri från behandling upplevdes inte vardagslivet 

påverkas allt för mycket, utan beskrevs av syskonen som mycket nära det normala liv som 

familjen levde innan cancersjukdomen uppdagades (Nolbris, Enskär & Hellström, 2007). 

Däremot under de perioder då det sjuka barnet fick behandling för sin cancersjukdom 

upplevde syskonen en förlust av egna rutiner, till exempel restriktioner av besökande vänner 

i det egna hemmet då infektionskänslighet hos det sjuka barnet inte tillät spontana besök av 

utomstående (Sloper, 2000).  Syskonen fick ökat ansvar för dels sig själva vad gäller egna 

intressen, skola och vänner. De kände även krav att alltid finnas till hands för sitt sjuka 

syskon. Deras roll liknade den som ”förälder” eller som vårdnadshavare har (Nolbris et al., 

2007). 

“I cleaned up a lot, in all the rooms, not only in mine. And I had to look after my little brother 

quite often (Prchal & Landolt, 2012, s. 138).”  

 

Familjens existens äventyrades och framtiden beskrevs som oviss med otrygghet och 

osäkerhet, vilket sammanfattningsvis gav en känsla av sårbarhet (Sloper, 2000; Murray, 2002; 

Nolbris & Hellström, 2005). Mer ansvar föll på syskonen för att underlätta vardagen så 

mycket som möjligt för sina föräldrar, genom att hjälpa till mer hemma, med hushållssysslor 

etc. (Freeman et al., 2003). Då det sjuka barnet vistades på sjukhus togs syskonen ofta om 

hand av mor- och farföräldrar, andra släktingar eller grannar och bekanta, och de var 

därmed tvungna att anpassa sig efter helt främmande rutiner (Sloper, 2000). I och med detta 

var syskonen tvungna att besöka sjukhuset för att få träffa sina föräldrar och sitt sjuka 

syskon, vilket bidrog till en förändrad relation till familjen (Björk et al., 2005).  Däremot 

förbättrades kommunikation och öppenheten då man pratade mer om sina känslor inom 

familjen under sjukdomstiden då barnet fick vara hemma (Sloper, 2000).  

“I felt like people were just looking after me, they dont actually want to, they just feel sorry for me 

so they have to (Sloper, 2000, s. 301).”  
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En ny roll och delade känslor 

Ett större ansvar 

Syskon upplevde en inre konflikt gällande roller och ansvar som de hade gentemot sin 

omgivning (Nolbris et al., 2007). Syskonen upplevde att de även hade ett ansvar att skydda 

och trösta sina föräldrar, och ville inte vara till besvär, och inte bidra till mer oro än 

föräldrarna redan upplevde (Freeman, et al., 2003). Att vara närvarande och kunna hjälpa till 

bidrog även till samhörighet och närmare kontakt till familjen (Björk, et al. 2005). Syskonen 

kände ofta ett större behov av närhet och upplevde sig själva som mer emotionella, vilket 

gjorde att de ville spendera mer tid tillsammans med sitt sjuka syskon, och vara så snäll som 

möjligt mot honom eller henne (Jenholt Nolbris & Ahlström Hedman, 2014), men beskrev 

också maktlöshet och frustration över att inte kunna göra något för sin bror eller syster rent 

praktiskt, för att få sjukdomen och dess påverkan att försvinna (Nolbris et al., 2007). I de 

familjer där det sjuka barnet avled uppstod plötsligt en förändrad situation där syskonen 

blev äldst eller yngst i syskonskaran, samt att de befann sig i en ny roll som 

storasyster/lillasyster eller storebror/lillebror (Foster et al., 2012). 

“I dont go out as much because I stay in with Guy, because he has no-one to play with (Sloper, 

2000, s. 302).”  

Delade känslor 

Tankar på framtiden och framtida undersökningars resultat beskrevs vara ständigt 

närvarande för syskonen och orsakade oro och ängslan (Nolbris et al., 2007). Syskonen 

beskrev sina delade känslor för sin sjuka syster eller bror: Svartsjuka, ilska, aggression, 

rädsla och oro var några av de känslor som beskrevs (Houtzager, Grootenhius & Hoekstra-

Weebers, 2004) sådana känslor var svåra att hantera, och de fick därför dåligt samvete och 

upplevde skuldkänslor (Björk et al., 2005). En samvetskrock uppstod hos dem när han eller 

hon tänkte på om det liv som det sjuka syskonet levde var värt att leva eller inte. Syskonen 

beskrev hur de inte önskade att deras bror eller syster skulle avlida, men inte heller önskade 

dem denna typ av liv med sämre livskvalité (Nolbris et al., 2007). Syskonen beskrev sina 

känslor kring sjukdomen med chock, misstro och rädsla. För att de själva eller att någon 

annan i familjen skulle drabbas (Sloper, 2000; Jenholt Nolbris & Ahlström Hedman, 2014). 
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“I have never wiched for her to be dead, not even in the hardest moments. I have tought, however, 

about what would have been best; living the life she has today or dying (Nolbris, Enskär & 

Hellström, 2007, s. 110).”  

Det förekom även oro kring bieffekter av såväl läkemedel som andra behandlingar, och om 

det sjuka syskonet skulle tvingas utstå smärta till följd av läkemedel eller andra behandlingar 

beskrevs (Nolbris et al., 2007). Tankar på sorgearbetet som ett eventuellt dödsfall förväntades 

föra med sig och att tvingas inse faktum att deras syskon faktiskt kunde dö, bidrog till stor oro 

(Nolbris et al., 2007; Jenholt Nolbris & Ahlström Hedman, 2014). 

Att känna sig övergiven 

Syskonen beskrev en minskad närhet till sin familj. Den fysiska separationen ansågs bero på 

sjukhusinläggningar och den känslomässiga otillgängligheten till föräldrarna och det sjuka 

syskonet (Sloper, 2000). Detta skapade en känsla av att föräldrarna glömt bort det friska 

syskonet och att de inte fått samma uppmärksamhet av dem som tidigare (Murray, 2002). De 

beskrev osäkerhet då närheten till föräldrarna försämrades (Freeman et al., 2003), och som 

väckte känslor av att inte längre fylla samma plats i familjen som tidigare (Sloper, 2000). De 

hade inte någon att dela sina funderingar och känslor med, och det var svårt att veta var de 

kunde vända sig för detta stöd (Nolbris & Hellström, 2005). Känslan av att glömmas bort, hur 

jobbigt det kunde vara att all uppmärksamhet låg på det sjuka barnet och upplevelsen av att 

inte få ta plats och vara i centrum beskrevs av syskonen (Murray, 2002), de upplevde sig som 

mindre viktiga och kände sig arga, ledsna och upprörda. Men samtidigt förstod de varför det 

var som det var i den livssituation som hela familjen befann sig i (Björk et al., 2005). 

Vissa syskon upplevde sig mycket ensamma, rent fysiskt, och ogillade att det var så tomt i det 

egna hemmet när föräldrarna och det sjuka barnet befann sig på sjukhuset. Föräldrarna var 

inte heller tillgängliga för deras behov som innan sjukdomen, som att tillexempel lyssna på 

vad som hände i det friska syskonets liv (Freeman et al., 2003). Syskon som var äldre än det 

sjuka barnet upplevde sig mindre ensamma till skillnad från syskon som var yngre (Hamama, 

Ronen & Feigin, 2000). Känslan av ensamhet beskrevs ha funnits där hela tiden, både när dem 

fysiskt varit ensamma och när det funnits folk runt om kring dem. Det handlade om att vara 

ensam i upplevelsen, mer än att vara fysiskt ensam (Nolbris & Hellström, 2005). Relationen till 

sina föräldrar upplevdes av vissa syskon ha blivit positiv, och att de kommit varandra närmare 



11 
 

i familjen. Andra beskrev däremot hur de ofta såg sina föräldrar psykiskt nedstämda och att 

relationen till sina föräldrar försämrades till följd av bortgången av sitt syskon (Freeman et al., 

2003).   

“The most difficult thing was that my parents were away so often. I was alone at home. Sometimes 

I didnt see my mom for a whole week. I only saw here when I went to the hospital (Prchal & 

Landolt, 2012, s. 137)”.  

Barn vars syskon dött i cancer beskrev att detta hade förändrat dem (Foster et al., 2012) och att 

det var svårt att relatera till andra barn eller ungdomar (Eilegård, Steineck, Nyberg, et al., 

2012). De beskrev att de drog sig undan mer, kände aggressivitet, var oftare ledsen och var 

rädda för att tvingas genomgå fler dödsfall i familjen. De hade en stark oro över att bli lämnad 

ensam kvar (Foster et al., 2012). 

Att hantera den nya vardagstillvaron 

Strategier för att klara av situationen bland barn vars syskon drabbats av cancer var att 

försöka se med ett ljus på situationen, och att acceptera situationen så som den är. Att 

försöka göra det bästa av situationen, här och nu, och ta dagen som den kommer (Jenholt 

Nolbris & Ahlström Hedman, 2014). Egna aktiviteter vid sidan av skolan beskrevs som en 

hjälp för syskon, då de fick en stund att tänka på något annat och bli distraherad från oro och 

andra negativa tankar som annars ständigt var närvarande. Allt fick vara normalt för en 

stund. Detta beskrevs som tillfällen där de upplevde ökad självkänsla (Sloper, 2000).     

”I always felt, especially just after it happened, that the more time you spend at home, the more 

you think about it. You need to be out, you know, to get your mind of it (Sloper, 2000, s. 303).  

I de fall där syskonets bror eller syster dog till följd av cancersjukdomen förändrades 

hanteringsarbetet, jämfört med under sjukdomstiden. Efter det sjuka barnets bortgång 

upplevde syskonen ändrade prioriteringar, som att inte ta saker för givet på samma sätt som 

innan; de värdesatte livet på annat sätt än tidigare. Syskonen beskrev hur deras döda bror eller 

systers minne motiverade dem att göra något meningsfullt och viktigt i sina liv för att hedra 

sitt syskon. De hade större medkänsla för andra och var mindre själviska (Foster et al., 2012).  

“I am better in the way that I understand people. I learnt in life there are a lot of ups and downs. 

You see all the happy families but they´re not always happy, so you are not on your own (Sloper, 

2000, s. 304).”    
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Metoddiskussion  

Databaserna som valdes för att hitta relevanta artiklar var Cinahl, Pubmed och PsycInfo. Att 

använda flera olika databaser ger en större bredd på området i och med olika sökningar med 

olika sökord och ökade känslan av att de artiklarna som användes var aktuella eftersom de 

påträffades i fler än en databas. De sökord som valdes var relevanta för syftet; att ta reda på 

syskons upplevelser av att leva med en bror eller syster som har cancer. Sökorden varierade 

mellan databaserna. Sökordet ”neoplasms” användes istället för ”cancer” då det gav fler 

träffar och därmed en bredare sökning. Detta var också anledningen till att meSH termer 

användes i databasen Pubmed. 

Samtliga artiklar har kvalitetsgranskats enligt artikelgranskningsmall för kvantitativ och 

kvalitativ metod. I det steg där artiklarnas innehåll och helhet lästes, avgjordes artikelns 

kvalitetsgrad baserat på de brister som artikel hade gällande kvalitet och utformning. (Se 

bilaga 1.) Granskningsmallarna har använts för att ge en likvärdig bedömning och kunna 

säkerställa att valda artiklar håller en jämn kvalitetsnivå. Artiklarnas likheter och olikheter har 

gemensamt värderats, analyserats och diskuterats.  

Målet var att använda artiklar som var högst 10 år gamla. Då det inte gav tillräckligt med 

material för resultatet, utökades det till 14 år. Det är därmed 4 artiklar som är äldre än 10 år 

som är med i litteraturöversikten, vilket inte anses påverkat resultatet eftersom upplevelserna 

hos syskonen fortfarande är densamma.  

Samtliga artiklar som inkluderats var skrivna på engelska. På grund av översättning av språk 

i och med artikelgranskning och bearbetning kan misstolkningar av texten ha förekommit. 

Detta har försökts att undvikas genom att läsa alla texter upprepade gånger. 

Som inklusionskriterier valdes att endast ha med studier gjorda på syskon över 6 år eftersom 

syftet riktar sig till barn och unga som har kapacitet att uttrycka sina egna känslor på ett 

relevant sätt. I de flesta artiklarna överensstämmer detta, men i ett fåtal artiklar förekommer 

det även studier som innefattar äldre syskon än 18 år, dessa artiklar har ändå tagits med i 

resultatet då fokus legat på de yngre syskonen (under 18 år) i studiens resultat. Detta kan ha 

påverkat resultatet eftersom äldre syskons upplevelser i vissa delar kan skilja sig från yngre 
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syskon, till exempel att de äldre syskonen kanske inte upplever familjelivet på samma sätt om 

de till exempel har flyttat hemifrån.    

Artiklarna som använts i denna litteraturöversikt är gjorda i Sverige, Kanada, USA, England, 

Holland, Schweiz och Israel. På kulturella eller religiösa skillnader, länderna emellan, lades 

ingen vikt. Artiklar skrivna av samma författare förekommer. Detta anses styrka 

litteraturöversiktens kvalitet, då det visar på relevans och att forskaren är etablerad och kan 

sitt område väl (Polit & Beck, 2012, s.122-123) 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna litterturöversikten var att beskriva erfarenheter av att vara syskon till barn 

som varit eller är sjuk i cancer. Två (2) huvudteman framstod och dessa var: ”En förändrad 

tillvaro” och ”En ny roll och delade känslor”.    

Resultatet visar att syskonen känner sig åsidosatta när ett barn i familjen drabbas av cancer, 

att de känner sig otillräckligt informerade om vad sjukdomen innebär och dess konsekvenser. 

Enligt resultatet fanns det heller ingen information om sjukdomen som utformats för syskon, 

vilket gjorde syskonen beroende av föräldrarna. När denna typ av informationsöverföring 

tillämpas kan viss information falla bort pga. att föräldrarnas fokus ligger på det sjuka barnet 

och sitt eget lidande. Det kan också vara så att de väljer att inte säga allt de vet till syskonen, i 

tron om att det skyddar dem. Information som är av värde kan då undanhållas från syskonen, 

trots att det görs med goda avsikter (Wilkins & Woodgate, 2005).  

Resultatet visar att syskon ville bekanta sig mer med sjukhusmiljön och att detta hjälpte dem 

att hantera situationen bättre. Sjuksköterskan bör därför involvera syskonen i omvårdnaden 

av det sjuka barnet. Det framgår i resultatet att syskon kände sig mer säker i situationen om 

de fick vara delaktig och kände sig också mer behövda. I resultatet poängteras dessutom 

sjuksköterskors och läkares engagemang för att inkludera syskonen i omvårdnaden, vilket 

bidrog till något positivt. Travelbee (1979), har beskrivit att interaktion är väsentligt mellan 

sjukvårdspersonal och patient/anhörig, för att skapa en så bra upplevelse som möjligt. Det 

framkommer också i resultatet att det hemska i situationen inte känns lika skrämmande om 

de får ett gott bemötande. Eftersom syskon uppskattar sådan kontakt med personalen bör 

detta uppmärksammas av sjuksköterskor. Sjuksköteran kan då inbjuda till kommunikation 
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direkt med syskonen, så att de får svar på sina frågor och funderingar utan mellanhänder i 

form av föräldrarna i detta fall.  

Det är av betydelse för alla människor att känna sig som en del i ett större sammanhang, och i 

det här fallet som en del av omhändertagandet av det sjuka barnet. Vi tror också att det lindrar 

upplevelsen av osäkerhet och att det känns mindre skrämmande, vilket också poängteras av 

Wilkins och Woodgate (2005). 

Det kan tyckas att utifrån sjuksköterskans perspektiv, och enighet med Travelbee (1979), att 

kommunikation är mycket betydelsefull även i relation mellan anhörig och vårdpersonal. Det 

är därför minst lika viktigt att ge information till syskon, som till föräldrar. Som sjuksköterska 

behöver det finnas i åtanke att information kan uppfattas på olika sätt beroende på ålder. 

Genom att förbättra och anpassa informationen efter utvecklingsnivån hos anhöriga kan som 

Lind, Lorem, Nortvedt och Hevröy, (2012) också nämner, problemet med otillräcklig 

information undvikas. 

Resultatet visar att syskon har ett större behov av att känna sig tröstade och förstådda och att 

någon bryr sig om även dem. Kunskap om var syskon kan vända sig är nödvändigt, och det 

efterlystes ett forum för stöd och samtal. Det borde alltid finnas stödgrupper där syskon får 

ventilera sina känslor och tankar tillsammans med andra i samma situation, vilket skulle ge 

en positiv effekt. I sådana grupper möter syskonen andra syskon som kan förstå och bekräfta 

dem på ett annat sätt, än en utomstående kan. Syskonen får dessutom känna att det finns andra 

som delar samma upplevelser som de själva har (Nolbris et al. 2010): O´Brien et al., 2009). Att 

uppleva cancersjukdom i familjen medför olika erfarenheter, och studier visar att syskon till 

barn med cancer har sämre psykosocial hälsa till följd av sina upplevelser under 

sjukdomstiden alternativt förlusten av sitt syskon (Malone & Price, 2012). Sjuksköterskan har 

därför ett ansvar att förmedla möjligheten att delta i stödgrupper för barn, till föräldrarna. 

Sådana stödgrupper kan innebära att framtida psykiska besvär kan lindras eller undvikas, 

vilket styrks av O´Brien et al. (2009).   

I flera studier betonas syskonens ökade ansvar, och en känsla av att ha tagit över rollen som 

”förälder”, på sikt finns det risk att detta kan leda till ökad stress och att familjen splittras med 

tanke på funktion och relationer medlemmarna emellan. Detta kan i sin tur leda till ohälsa för 
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samtliga inblandade, vilket O´Brien et al. (2009) också understryker. Som sjuksköterska ska 

fokus vara på att lindra och förebygga ohälsa (Socialstyrelsen, 2005; ICN, 2013), och därför bör 

sjuksköterskor arbeta aktivt för att minska syskons krav på sig själva. Genom att upplysa 

föräldrar om syskonens reaktioner och uppmuntra dem att vara tillgänglig även för syskonen, 

kan det gynna sjuksköterskans möjligheter att nå ut till så många som möjligt i familjen, även 

poängterat av Von Essen och Enskär (2003). Varje människa skiljer sig från andra och innebär 

att även tillvaron upplevs på olika sätt. Olika människor behöver individuellt stöd, vilket 

sjuksköterskan måste vara medveten om (Travelbee, 1979) 

I resultatet framkommer det att syskonen upplevde en fysisk separation från föräldrar och 

syskon till följd av sjukhusinläggningar. Detta gav känslor av att vara bortglömd, Det 

handlade om att vara ensam i upplevelsen, vilket i sin tur kan sammanfattas som lidande för 

syskonen. I resultatet beskrivs syskonens strategier för att klara av situationen som var att se 

situationen positivt och acceptera läget. Syskonen ändrade sina prioriteringar efter syskonets 

bortgång och värdesatte sitt eget liv mer än tidigare. Detta kan kopplas till Travelbee (1979), 

som i sin omvårdnadsteori beskriver hur viktigt det är att finna en mening med lidande 

relaterat till sjukdom. Hon beskriver lidande, smärta och sjukdom som något som kan ge 

möjlighet till personlig utveckling, eftersom det gör att människan försöker finna en mening 

till allt det jobbiga. Sjuksköterskans sätt att kommunicera ska enligt Travlebee vara 

mellanmänsklig och hjälpa den drabbade att hantera sin situation, (Travelbee, 1979). Utifrån 

detta kan sjuksköterskor hjälpa både patienten och anhöriga genom att behålla en positiv 

inställning och hjälpa att blicka framåt och behålla modet uppe. 

Slutsats 

Resultatet i denna litteraturöversikt visar att syskon upplever sig bortglömda och förbisedda 

på grund av bristande kunskap och information från bland annat sjukvårdens sida. Det är 

nödvändigt för sjuksköterskor att uppmärksamma även barn som anhöriga och att kunna 

möta deras behov och önskemål.  Idag finns det resurser för familjer i svåra situationer, där 

större involvering av anhöriga i vården sker. Till exempel bedrivs ideella projekt på större 

sjukhus för att familjer till sjuka barn ska kunna bo i nära anslutning till sjukhuset och träffa 

andra familjer i liknande situationer. Dessa satsningar ses främst i större städer, och mycket 

sällan på mindre orter. Behovet av stöd understryks, och en önskan om att dela sina 
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upplevelser med andra. Ett förslag till vidare forskning inom detta område kan vara att 

utveckla forum eller nätverk på internet som riktar sig till människor som befinner sig i rollen 

som anhörig till en patient som är svårt sjuk eller döende, och utvärdera dess fuktion och nytta.  

Vi tänker att litteraturöversikten kan komma att användas främst inom sjukvården, på alla 

avdelningar/mottagningar där barn som anhörig förekommer. Som ett hjälpmedel för att 

förstå barns synvikel, när deras anhörig vårdas på sjukhus. För att underlätta för såväl 

sjukvårdspersonal som för anhöriga i alla olika åldrar.    
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Bilaga 1. Granskningsmall för kvalitativ metod & kvantitativ metod 

 



 

 

 



 

Bilaga 2. Översikt över inkluderade artiklar  

Författare, årtal, 
land 

Studiens syfte Design/ 
intervention/ 
instrument   

Deltagare 
bortfall 

Analysmetod Huvudresultat Komme
ntarer 
gälland
e 
kvallitet 

Björk, Wiebe & 
Hallström 
 
(2005) 
 
Sverige 

Belysa familjens 
upplevda 
erfarenheter när 
ett barn i familjen 
drabbas av 
cancer. 

Kvalitativ 
design, 
intervjuer. 
 
 

Familjer 
N=17  
Syskon 
N=5  
(familjer, 
n=27) 

Hermeneutisk 
fenomenologis
k metod 

Syskon var oroliga 
och ledsna över sitt 
sjuka syskon, 
syskonen upplevde 
sig ha större 
kontroll då de var 
involverade i 
omvårdnade och 
kunde hjälpa sitt 
sjuka syskon. 

Grad 1 

Eilegård, 
Steineck, 
Nyberg & 
Kreicbergs 
(2012) 
Sverige  

Utvärdera graden 
av stress till följd 
av att ha förlorat 
sitt syskon i 
cancer för 2-9 år 
sedan, jämfört 
med syskon som 
inte förlorat sin 
bror/syster. 

Kvantitativ 
design.  

Interventions
gruppen 
N=174 
(n=240)  
Kontrollgrup
pen  
N=219 
(n=293) 

ANOVA Syskonen uppgav 
lägre självkänsla, 
insomningssvårigh
eter samt låg nivå 
av personlig 
mognad till följd av 
sitt syskons 
bortgång till 
skillnad från 
gruppen med 
syskon vars 
bror/syster 
fortfarande var vid 
liv. Ångest och 
depression 
uppnådde ingen 
signifikant skillnad 
grupperna emellan.   

Grad 1 

Foster et., al. 
(2012) 
USA & Kanada  

Att identifiera och 
kartlägga 
frekvensen av 
förändringar hos 
barn vars syskon 
gått bort i cancer.  

Kvalitativ 
design 

N= 41 
(familjer) 
(n=60 
(familjer))  

Kvalitativ 
innehållsanaly
s  

Förändringar i 
personligheten 
beskrevs visa sig 
genom 
peronlighetsföränd
ringar, i skolan, mål 
i livet/förändrat 
livsperspektiv, 
aktiviteter/fritid 
samt förändrade 
familjerelationer. 

Grad1 

Freeman, O´del 
& Meola 
 
(2003) 
 

Identifiera de 
vanligaste 
rapporterade 
problemen och 
hjälpresurser som 

Kvalitativ 
design 
fokusgruppsinte
rvjuer 
 

Familjer 
N=87 
(n=268) 
 
 

SAS version 8 Syskonen upplevde 
information om 
sjukdomen och 
dess behandling 
som viktig, de 

Grad 2 
 



 

USA är viktiga för barn 
med hjärn eller 
spinal tumörer, så 
även för deras 
syskon under 
olika faser av 
sjukdomen. 

saknade 
kunskaper, hjälp 
och förståelse för 
döden. 

Hamama, 
Ronen & Feigin 
 
(2000) 
 
Israel 

Undersöka 
ångest, ensamhet 
och självkontroll 
hos barn vars bror 
eller syster har 
cancer. 

Kvantitativ 
design 
 
Frågeformulär  

N=62 
(n=102) 

ANOVA 
t-test 
chi-square 
 

Ångesten var 
relaterad till 
barnens ålder och 
hur varaktig 
syskonets cancer 
varit, ensamhet var 
relaterad till 
barnens rang i 
familjen. 

Grad 2 

Hautzager, 
Grootenhuis, 
Hoeksta-
Weebers & Last 
 
(2004) 
 
Holland 

Beskriva 
livskvaliteten för 
syskon till barn 
med cancer, och 
att undersöka hur 
livskvalitéten kan 
förutsägas genom 
att titta på hur 
syskonen mådde 
innan diagnosen, 
även titta på hur 
syskonen 
hanterade sin 
bror eller systers 
sjukdom. 

Kvantitativ 
design 
Retrospektiv, 
prospektiv, 
kontrollerad 
 
Frågeformulär.  

Familjer 
N=56 
Syskon N=83 
Familjer 
(n=71) 
 

Students t-test Syskonen upplevde 
känslor som ilska, 
oro, avundsjuka 
och rädsla.  

Grad 2 

Jenholt Nolbris 
& Hedman 
Ahlström  
(2014)  
Sverige  

Utvärdera en 
person-centrerad 
intervention, som 
inkluderar 
utbildning och 
reflektion 
angående cancer.  

Kvalitativ 
design, 
intervjuer före 
och efter 
interventionen.  

N= 14 
(n=27) 

Innehållsanaly
s 

Genom att få 
information och 
anpassad  
utbildning om 
cancer lindras 
syskonens oro och 
ångestsymptom. 
Det ger en mer 
realistisk syn på 
behandligar och 
konsekvenser kring 
detta.  

Grad 1 

 

Murray, (2002) 
USA 

Att kartlägga 
vilken typ av 
socialt stöd som 
syskon till barn 
som är sjuka i 
cancer uppskattar 

Kvalitativ 
design. 
Intervjuer.  

N= 50 
(n=100) 

Innehållsanaly
s  

Syskonen upplevde 
att stöd som riktade 
sig mot deras 
behov av 
emotionellt stöd 
samt instrumentellt 
stöd var viktigast. 

Grad 1  



 

och upplever som 
mest hjälpfull.  

Informativt stöd 
och utvärderande 
stöd anses följa tätt 
efter.  

Nolbris, Enskär 
& Hellström 
(2007)  
Sverige  

Att få ökade 
förståelse om hur 
syskon till ett 
barn som får/har 
fått behandling 
för cancer 
upplever 
vardagen.  

Kvalitativ 
design.  
Intervjuer med 
öppna frågor. 

N=10 
(n=12) 

Hermeneuftisk 
fenomenologi 

Syskon upplever en 
ökad ansvarskänsla 
i vardagen. 
Vardagen 
anpassades efter 
sitt sjuka syskons 
hälsa, och känslor 
kunde skifta snabbt 
mellan glädje och 
oro/ångest.  

Grad 1  

Nolbris & 
Hellström (2005) 
Sverige  

Att utforska 
syskons behov 
och problem när 
en bror eller 
syster dör i 
cancer.  

Kvalitativ 
design. 
Intervjuer.  

N= 10 
(n=15) 

fenomenologi Syskonen upplevde 
inte sig ha fått 
tillräckligt med 
information från 
vårdpersonal och 
kände sig inte 
heller delaktiga i 
vården av sitt sjuka 
syskon. Ensamhet, 
ångest, ilska och 
svartsjuka var 
vanliga känslor 
som beskrevs av 
syskonen.  

Grad 1  

Prchal & 
Landolt (2012) 
Schweiz 

Beskriva 
upplevelsen hos 
syskon när deras 
bror eller syster 
drabbats av 
cancer ett halvår 
tidigare. 

Kvalitativ 
design 
 
Semistruckurera
de intervjuer 

Syskon 
N= 7 
(n=14) 
 

Innehållsanaly
s 

Syskon upplevde 
sig ha behov av att 
ha god kontakt 
med 
sjukhuspersonal 
och andra 
patienter, det var 
ofta betydelsefullt 
att få vara en del av 
vården av sin sjuka 
syster eller bror. 

Grad 1 

Sloper, (2000) 
England  

Att utforska 
syskons 
reaktioner efter 6- 
samt 18 månader 
efter att dem fått 
sitt syskons 
cancerbesked. 

Kvalitativ 
design. 
Intervjuer.  

N = 94  
(n=98)  
Vid första 
intervjutillfäl
let.  
N=64 
(n=72)  
Vid andra 
intervjutillfäl
let.  

Kvalitativ 
innehållsanaly
s  

Syskonen upplevde 
att socialt stöd vad 
viktigt, där känslor 
och individuella 
behov fick komma 
fram, och 
infomation om 
sjukdomen och 
dess behandling 
hjälpte syskonen att 
förstå på ett bättre 

Grad 1  



 

sätt varför familjen 
var splittrad.    

Thompson et., 
al. (2011)  
USA 

Att utveckla en 
bättre förståelse 
för vilken typ av 
stöd familjer som 
förlorat ett barn i 
cancer behöver.   

Kvalitativ 
design. 
Intervjuer.  

Familjer  
N= 41 
(n=60) 
Syskon 
N= 39 
(n=40) 
 

Innehållsanaly
s 

Syskonen upplevde 
att det är 3 olika 
stadier av sorg, att 
stöd genom dessa 
tre bör hanteras på 
olika sätt för bästa 
resultat. Socialt 
stöd i form av 
grupper och genom 
att få uttrycka sig 
själv ansågs viktigt.   

Grad 2  

Woodgate 
(2006) 
Kanada 

Komma fram till 
en detaljerad 
förståelse av hur 
barncancer och 
dess symtom 
tolkas av 
föräldrar, de sjuka 
barnen och 
syskonen. 

Kvalitativ 
design, 
Intervjuer 

Familjer N= 
39 
Syskon  
N= 30 
(n=12) 

Interpretive 
interactionism  

Syskonen upplevde 
otillfredställda 
behov av att ej 
känna sig 
omhändertagna, en 
känsla av otrygghet 
och att ej bli sedd. 
Oro, rädla och sorg 
var känslor som 
förekom och 
syskonen kände ett 
behov av att få 
hjälpa till och vara 
delaktig i 
omvårdnaden av 
sitt sjuka syskon. 

Grad 2 

 

 


