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ABSTRAKT 

Bakgrund: I samband med att ett barn får en cancerdiagnos kan familjens vardag förändras. 

Syskon till barn med cancer har visat sig ha sämre psykosocial hälsa. Oftast ligger fokus på 

det sjuka barnet och föräldrarna men det är viktigt att även lyfta fram det friska syskonets 

upplevelser och känslor. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa syskons 

upplevelser av att leva med en cancersjuk bror eller syster. Metod: Studien utfördes som en 

integrativ litteraturstudie, där kvalitativ och kvantitativ forskning har kombinerats. Sökningar 

gjordes via databaser PubMed, Cinahl samt Academic Search Elite under september och 

oktober 2014. Söktermer som användes var Cancer, Childhood Cancer, Childhood 

Neoplasms, Experience, Quality of Life och Siblings. 14 artiklar, 8 kvalitativa och 6 

kvantitativa bedömdes, klassificerades och analyserades. Resultat: Syskon till barn med 

cancer hamnar ofta i skuggan av det sjuka barnet. Det kan leda till känslor av utanförskap, 

sorg, rädsla, oro och förlust av sin trygga vardag. Det framkommer ett behov av stöd, 

information och delaktighet för att syskonen ska kunna få ökad förståelse samt kunna hantera 

situationen bättre. Slutsats: Syskon till barn med cancer har visat sig vara i riskzonen för att 

utveckla fysiska, psykiska och beteendemässiga problem. Oavsett vart distriktssköterskan 

möter dessa syskon är det viktigt att ha med sig kunskapen om syskons behov av stöd och 

information för att kunna ge rätt insatser där det behövs.    

Nyckelord: Cancer, Familj, Information, Stöd, Syskon, Upplevelse 

 

ABSTRACT 

 

Background: When a child receives a diagnosis of cancer, the family´s everyday life is 

changing. Siblings of children with cancer have been shown to have poorer psychosocial 

health. Usually the focus is on the sick child and the parents but it is important also to 

highlight the healthy siblings´ experiences and feelings. Purpose: The purpose of this study 

was to examine siblings' experiences of living with a brother or sister who has cancer. 

Method: The study was performed as an integrative literature review, in which qualitative 

and quantitative research have been combined. Searches were made through the databases 

PubMed, Cinahl and Academic Search Elite in September and October 2014. Search terms 

used were Cancer, Childhood Cancer, Childhood Neoplasms, Experience, Quality of Life and 

Siblings. 14 articles, 8 qualitative and quantitative 6 were assessed, classified and analyzed. 

Results: Siblings of children with cancer often find themselves in the shadow of the sick 

child. It can lead to feelings of isolation, sadness, fear, anxiety and loss of their familiar 

living. There emerges a need for support, information and empowerment for siblings to be 

able to get a better understanding and be able to handle the situation better. Conclusion: 

Siblings of children with cancer has been shown to be at risk of developing physical, mental 

and behavioral problems. Regardless of where the district nurse meets these siblings it is 

important to bring awareness of siblings' needs for support and information in order to 

provide the right interventions where needed. 

 

Keywords: Cancer, Experience, Family, Information, Siblings, Support  
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INLEDNING  

Barn är i behov av trygghet och den sociala situationen är en viktig del i uppväxten. I 

samband med att någon i familjen, exempelvis ett syskon, drabbas av en allvarlig sjukdom 

kan den sociala situationen förändras. Det som tidigare varit vardagliga rutiner för familjen 

kan innebära stora förändringar, där behoven inte längre kan uppfyllas på samma sätt. 

Författarna till denna litteraturstudie har valt att belysa syskons upplevelser i samband med att 

en bror eller syster drabbas av cancersjukdom.  

BAKGRUND  

Cancer hos barn 

Vid cancer sker en okontrollerad tillväxt och spridning av cellerna. Det kan påverka nästan 

varje del av kroppen. Dessa utväxter angriper ofta omgivande vävnad och kan metastasera till 

andra ställen i kroppen (World Health Organization, 2014). Cancer hos barn är mer aggressiv 

och snabbväxande än hos vuxna. Behandlingen av cancer anpassas efter barnets sjukdom och 

baseras på kirurgi, strålbehandling och cytostatikabehandling. Vid behandlingen är det viktigt 

att ta hänsyn till barnets utveckling och tillväxt samt att beakta eventuella biverkningar på 

lång sikt. Cancer är den vanligaste orsaken till död hos barn upp till 15 år i Sverige. Av de 250 

fall av cancer som upptäcks varje år i Sverige, är det ca 75 % som botas. Cirka 70 % av 

cancerdiagnoserna hos barn utgörs av leukemier och hjärntumörer (Socialstyrelsen, 2013a, s. 

24).  

Barns uppväxtvillkor 

Definition av barn är enligt 2 §, kap. 1, i Socialtjänstlagen (2001:453) och 1:a artikeln i FN:s 

barnkonvention enligt Hammarberg (2006, s. 34) att varje människa under 18 år avses som 

barn.  

Enligt artikel 18 i Förenta nationernas barnkonvention skall konventionsstaterna göra sitt 

bästa för att barns bästa skall för dem komma i främsta rummet och att båda föräldrar har 

gemensamt huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling (Hammarberg, 2006, s. 40). 

Föräldrar och familj utgör grunden för barns välfärd och utveckling. Samhällets roll är att 

komplettera och stödja föräldrarna i deras föräldraskap om deras förmåga brister (Regeringen, 

2012, s. 24). Enligt Socialstyrelsen (2013b) är fungerande strukturer t.ex. handlingsplaner, 

rutiner etc., en förutsättning för att barn skall uppmärksammas och deras behov tillgodoses. 

Målet med Socialstyrelsens utvecklingsarbete är att gemensamt bygga upp strukturen. Enligt 
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2§, kap. 6, i föräldrabalken (1949:381) har barn rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. 

Föräldrar alternativt vårdnadshavare utgör grunden för ett barns utveckling och ansvarar för 

att barnets behov tillgodoses. Föräldrar skall också se till att barn får den tillsyn som behövs 

med hänsyn till bl. a ålder och omständigheter. 

Familjen 

”En familj är en grupp människor som binds samman av starka emotionella band, en känsla 

av samhörighet och ett starkt ömsesidigt engagemang i varandras liv” (Wright, Watson & 

Bell, 2006, s. 72). Familjemedlemmarna behöver inte leva tillsammans. Banden hos dem 

beskrivs som en bindning av lojalitet som inte är utbytbara. Så länge ett barn har sin 

bindningsperson i närheten känner den sig trygg. I annat fall kan barnet uppleva ängslan, sorg 

och förlust (Nolbris, 2009, s. 8). I samband med att ett barn får en cancerdiagnos påverkas 

hela familjen. De måste anpassa sig till sjukdomen och samspela för att få sin vardag att 

fungera. Om familjen pratar öppet om sjukdomen kan de hantera den bättre (Wilkins & 

Woodgate, 2005). Cancer hos barn skapar en enorm stress, vilket i sin tur kan leda till olika 

problem i familjen som helhet, eller för varje familjemedlem individuellt (Terzo, 1999). Det 

är viktigt för vårdpersonal att ha kännedom om skillnaden mellan familjen som helhet och 

dess enskilda medlemmar. Var och en i familjen har olika uppfattningar om vad en familj är. 

Likaså om någon av familjemedlemmarna drabbas av sjukdom kan detta uppfattas och 

hanteras på olika sätt. Ibland får en familj svårt att hantera situationen vid sjukdom, men varje 

familj har förmågor till självläkning, även om dessa förmågor behöver påminnas om att de 

finns. Genom att lyfta fram positiva sidor och styrkor hos familjen så kan de återfå 

kompetensen och på så sätt hantera sin situation (Wright, et al., 2006, s. 72-73, 78-79).  

Familjefokuserad omvårdnad 

I familjefokuserat arbete menas det att ha ett systematiskt förhållningssätt som flyttar fokus 

från den enskilde medlemmen, till att se på familjen som en helhet. Familjens helhet grundar 

sig på att flera olika delar samspelar med varandra, Om någon del kommer i obalans så 

påverkar det resterande av delarna. Obalansen som uppstår kan uppfattas på olika sätt av 

familjemedlemmarna, beroende på erfarenheter och förmåga att hantera situationen. När en 

sjuksköterska i sitt familjefokuserade arbete, möter en familj där en sjukdom uppstått, utgår 

hon från den erfarenhet och kunskap som familjen har. Genom att möta upp de behov som 

finns utifrån den grund som familjen har, på ett respektfullt och ett tillmötesgående sätt, kan 

detta leda till goda förutsättningar till att arbetet förlöper väl och att familjen tillsammans med 
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sjuksköterska kan arbeta i team (Benzein, et al., 2012, s. 29-45, 47-58). Enligt socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska ska sjuksköterskan ha förmåga att kunna 

kommunicera med närstående, kunna informera, vägleda och ge stöd på ett respektfullt och 

etiskt sätt (Socialstyrelsen, 2005, s. 11).  

Bronfenbrenners ekologiska systemteori 

Urie Bronfenbrenner, en amerikansk psykolog, utvecklade under 1970-talet en ekologisk 

systemteori, en modell, om barns utveckling. Han menar på att barnet måste ses i hela sitt 

sammanhang där uppväxtmiljön, psykologiska utvecklingen och biologiska faktorer måste 

ingå i sammanhanget. Barnet påverkas av flera olika miljöer som samspelar samtidigt t.ex. 

skolan, familj, fritidssysselsättningar, vänner och bostadsområde (Imsen, 2006, s. 72-76). 

Enligt Bronfenbrenner (1994) måste man se och förstå det ekologiska system som barnet 

utvecklas i. Systemet delas upp i fem delsystem som påverkas och samspelar med varandra. 

Delsystemen är microsystem, mesosystem, exosystem, makrosystem och kronosystem. 

Mikrosystemet är den första av delsystemen och som är i centrum där barnet befinner sig och 

samspelet sker med de personer som finns i barnets närmiljö. Det kan t.ex. vara familj, skola, 

dagis, grannar och vänner. Nästa delsystem är mesosystemet som är en interaktion mellan 

olika delar i barnets mikrosystem. Detta kan vara i interaktionen mellan föräldrar och barnets 

lärare på skolan. Nästa nivå är exosystemet där två eller flera delar i systemet processar, där 

barnet själv inte ingår i själva processen, som ändå påverkas. Det kan t.ex. vara föräldrarnas 

arbetsplats som kan påverka barnet och hemmiljön. Makrosystemet handlar bland annat om 

samhällssynen och generella mönster som finns på alla nivåer, mikro- meso- och exonivå. Det 

innefattar t.ex. kulturella värderingar, livsstil och resurser som kan påverka barnets utveckling 

(Bronfenbrenner, 1994). Vidare beskriver Bronfenbrenner (1986) om kronosystemet som är 

den sista delen i det ekologiska systemet. Denna del lyfter upp miljön till en tredje dimension. 

Ett kronosystem innebär förändring eller varaktighet över tid, inte bara hos barnet utan även i 

den miljö som barnet lever i. t.ex. förändring i familjestrukturen, boende, socioekonomisk 

status och arbete. Imsen (2006, s. 78) menar att då goda uppväxtvillkor ska kunna skapas är 

det viktigt att alla bitar från barnets olika miljöer finns med i ett helhetsperspektiv. 
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Figur 1. Författarnas tolkning av Urie Bronfenbrenners ekologiska systemteori 

 

Syskonrelationen 

Enligt Giovanola (2005) är syskonrelation ett unikt band som inte är frivillig, men förväntas 

hålla livstid. Nolbris (2009, s. 10, 31) menar att det unika bandet mellan syskon stärks vid 

cancersjukdom. Syskon möts och gynnas av varandras sällskap i det dagliga livet samt delar 

familjens aktiviteter och rutiner. Skillnad mellan syskonrelation och vänrelation är att 

syskonrelationen är mer förtrolig och varaktig, eftersom de tillbringar mycket tid med 

varandra. Det är den längsta relationen en person upplever under livet. 

Enligt Malone och Price (2012) visar tidigare forskning att syskon till barn med cancer har 

sämre psykosocial hälsa än jämnåriga. De beskriver att det är bristfällig forskning kring det 

friska syskonets behov eftersom fokus ligger på det sjuka barnet och föräldrarna. 

Barncancervård är inte enkel eftersom det inte är en patientcentrerad metod, utan den omfattar 

hela familjen. Om det finns syskon i familjen är det särskilt viktigt för sjuksköterskan att 

involvera dem i omvårdnaden, för att de ska kunna känna sig delaktiga. Sjuksköterskans roll 
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ska vara att bemöta syskons individuella behov t.ex. genom utbildning till föräldrar, erbjuda 

syskon att ställa frågor och få syskonet delaktigt i omvårdnaden. 

 Giovanola (2005) menar att när ett barn får en cancerdiagnos, kan det leda till att föräldrarna 

inte uppmärksammar de friska syskonen på samma vis, på grund av att deras fokus ligger på 

det sjuka barnet. Det är då viktigt att sjuksköterskan strävar efter att involvera syskonen i 

behandlingsprocessen och att ge familjefokuserad omvårdnad.  

PROBLEMFORMULERING 

”Barn som anhörig” är när ett barn tar ett onormalt stort ansvar t.ex. i samband när en förälder 

lider av fysisk eller psykisk ohälsa eller när en nära anhörig avlider (Nationellt 

kompetenscentrum anhöriga, 2013, s. 2). Då ett barn får en cancerdiagnos omkullkastas hela 

familjens vardag. Detta kan i sin tur leda till att det sjuka barnet samt föräldrarna inte finns 

tillgängliga eller är lika närvarande på samma sätt som tidigare, varken fysiskt eller psykiskt, 

för övriga i familjen. I samband med cancersjukdomen är behovet att vara nära sin sjuka bror 

eller syster mycket starkt, eftersom de upplever att syskonet är betydelsefullt och är en del av 

dem själva. En stor del av tidigare forskning visar på föräldrarnas upplevelse av att ha ett 

cancersjukt barn samt deras upplevelser om hur syskonen mår. Det finns också studier kring 

syskons egna upplevelser, men dessa lyfts inte fram på samma sätt som föräldrars upplevelser 

gör. Vi vill genom denna litteraturstudie ta del av syskons upplevelser av att ha en bror eller 

syster med en cancersjukdom, som sedan kan vara en vägledning i hur de kan bemötas i den 

livssituation de befinner sig i. 

SYFTE  

Syftet med litteraturstudien var att belysa syskons upplevelser av att leva med en cancersjuk 

bror eller syster. 

METOD  

Design 

Denna studie har utförts som en integrativ litteraturstudie, där kvalitativ och kvantitativ 

forskning har kombinerats. Whittemore och Knafls (2005) beskriver att den integrativa 

metoden är den enda systematiska ansatsen som fortfarande tillåter en kombination av 

metoder, för att få en bredare och djupare förståelse av området som ska undersökas.  
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Arbetsprocessen har utförts enligt Whittemore och Knafls (2005) vilken består av fem steg, 

varav det femte steget bestod av tre delar. I steg ett formulerades syfte och problem samt att 

sökord hittades. I steg två genomfördes en uttömmande litteratursökning. I det tredje steget 

lästes artiklar för att hitta studier som motsvarade aktuella inklusionskriterier. I fjärde steget 

kvalitetsgranskades de utvalda artiklarna och identifierade gemensamma mönster och teman. I 

det femte och sista steget, analyserades de utvalda artiklarna.  

Litteratursökning och urval 

Vid urvalet av artiklar fanns en önskan om att lyfta fram syskons upplevelser av att ha en bror 

eller syster som har en pågående cancersjukdom. Därför har följande exklusions- och 

inklusionskriterier använts. 

Exklusionskriterier vid artikelsökningen var att inte inkludera studier som handlar om syskon 

till ett avlidet barn, transplantation eller barn som har avslutat sin cancerbehandling. Artiklar 

där titeln har handlat om survive, transplantation, donation och parents experience valdes 

bort då det inte stämde med vårt syfte. 

Inklusionskriterier vid artikelsökningen har varit artiklar med publikationsdatum 2004-2014, 

de skall vara skrivna på engelska, syskons ålder mellan 0-18 år och vetenskapligt godkända 

enligt Ulrichweb. I flera av artiklarna i träffresultatet framkom det ändå, trots begränsning i 

ålder, att syskonets ålder var högre än 18 år och där resultatet stämde överrens med vårt syfte. 

Vi valde då att ta bort åldersbegränsningen. Genom manuella sökningen upptäcktes flera 

artiklar som hade äldre publikationsdatum än 2004 men som stämde överrens med vårt syfte. 

Därför utökades publikationsdatumet för artiklarna till 2000-2014 då vi inte såg några hinder 

för att det skulle göra skillnad i vårt resultat samt utökade träffresultatet för antalet artiklar. 

Artikelsökningarna gjordes under september och oktober månad 2014. För att söka artiklar 

som motsvarar vårt syfte använde vi oss av databaserna PubMed, Cinahl, Academic Search 

Elite samt manuella sökningar. Sökord som har användes var olika kombinationer i form 

av”Medical Subject Heading” (MeSH) i PubMed, ”Cinahl Headings” i Cinahl, ”Subject 

Terms” i Academic Search Elite samt fritext, har varit: siblings, childhood neoplasms, quality 

of life, experience, cancer, childhood cancer. När sökordet cancer användes i databaserna 

Cinahl och PubMed så rekommenderade databasen ordet neoplasms istället. Då sökordet 

experience användes så rekommenderade databaserna andra termer, men de termerna som 

rekommenderades passade inte till vårt syfte, vilket resulterade i att experience användes som 

fritextsökning. Vi valde även att använda sökorden cancer och quality of life som 
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fritextsökning då det resulterade i ett utökat träffresultat som stämde in till vårt syfte. Översikt 

över litteratursökning visas i bilaga 1. 

Kvalitetsgranskning och relevansbedömning 

52 artiklar valdes ut för relevansbedömning. Dessa lästes igenom och bedömdes av båda 

författarna helt oberoende av varandra. Relevansbedömningen jämfördes sedan av båda 

författarna tillsammans vilket resulterade i att 22 artiklar valdes ut för djupare läsning. Av de 

22 artiklarna valdes 14 ut för kvalitetsgranskning, eftersom de svarade mot vårt syfte. 

Kvalitetsgranskningen utfördes av båda författarna oberoende av varandra och jämfördes 

sedan, vilket resulterade i att artiklar med tillräckligt god kvalitet användes i resultatet. 

Kvalitetsgranskningen började med att kritiskt värdera de utvalda artiklarna, inspirerad av 

Willman, Stoltz och Bathservani (2011, s. 93) tillvägagångssätt. 

Enligt Willman, Stoltz och Bathservani (2011, s. 101, 104) ska författarna vid kritisk 

granskning kunna ta hjälp av ett antal frågor för att avgöra om artikeln skall fortsätta att 

granskas. Frågorna varierar beroende på vilken sorts studie som skall granskas. Exempel på 

frågor vid granskning är: Vad är resultatet? Är studiens resultat tillförlitliga? Och kan 

resultatet vara till hjälp i den kliniska verksamheten? Finner man svar på dessa frågor är det 

positivt och rimligt att granska studien vidare och då finns det andra frågor som vägleder 

granskningen och kvalitetsbedömningen. 

Frågorna sammanställdes till en granskningsmall som författarna arbetade efter vilket varit 

stöd för systematisk granskning av artiklarnas vetenskapliga kvalitet (bilaga 2 och 3). 

Studierna granskades efter ett poängsystem, där 1 poäng tilldelades per delfråga till studien 

om den delfrågan ansågs som positiv (ja) och 0 poäng om det ansågs som negativ (nej). 

Utifrån författarnas egen poängindelning för gränser låg, medel och hög, summerades 

poängen och räknades ihop vilket sedan avgjorde kvaliteten på studierna. Maxpoäng för 

kvalitativa studier var 18 poäng, gränsen för medel var 14 poäng och gränsen för låg kvalitet 

var 10 poäng. Maxpoäng för kvantitativa studier var 19 poäng, gränsen för medel var 15 

poäng samt gränsen för låg kvalitet var 11 poäng. Artiklarnas kvalitet redovisas i bilaga 4. 

Analys 

Författarna har använts sig av Whittemore och Knafls (2005) arbetsprocess med fem steg och 

det femte steget innebar att de utvalda artiklarna analyserades. Analysen bestod av tre delar. I 

första delen läste författarna först var för sig, alla primärstudier som valts ut till analys. De 
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lästes flera gånger om samt översattes till svenska där hänsyn speciellt togs för att inte texten 

skulle feltolkas. Resultatet sammanställdes gemensamt och komprimerades till mindre 

textenheter, som sedan i den andra delen av analysen sorterades och jämfördes för att hitta 

likheter, skillnader och mönster och delades in i likvärdiga grupper. Vilket sedan blev en 

början på preliminära teman. I den sista delen av analysen verifierades nya slutsatser. 

Etiska ställningstaganden  

För att sträva efter att öka det vetenskapliga värdet för denna studie har författarna valt att 

utgå från Polit och Beck (2012, s. 172) samt Wallengren och Henricson (2012, s. 492) att 

enbart använda oss av artiklar som har tillstånd från etiska kommittén eller påvisar att 

noggranna etiska överväganden har gjorts. Av de 14 artiklar som utgör vårt resultat var 11 

artiklar godkända av etisk kommitté och i 3 artiklar framkom det ändå att ett etiskt 

resonemang hade förts. 

RESULTAT  

Resultatet av denna litteraturstudie från 14 vetenskapliga artiklar fördelat på sex kvantitativa 

och åtta kvalitativa artiklar beskrivs med ett huvudtema och tre underliggande teman. Citat 

har använts för att tydliggöra och förstärka resultatet. 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

Figur 2: Översikt på ett huvudtema samt tre underliggande teman. 
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Hur syskon påverkas av cancersjukdom 

Långa tider av frånvaro av föräldrarna i samband med cancerdiagnos är ofrånkomligt 

(Houtzager, Grootenhuis, Caron & Last, 2005). Föräldrarnas frånvaro visade sig vara ett 

viktigt ämne, som syskonen belyste speciellt under de första månaderna efter diagnos. 

Vanligtvis var en av föräldrarna på sjukhuset mer permanent med det sjuka syskonet och den 

andra föräldern hälsade ofta på, vilket resulterade i att de flesta syskon kände sig ensamma 

(Prchal & Landolt, 2012; Sloper, 2000).  

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

… Sometimes I didn´t see my mom for a whole week. I only saw her when I went to the 

hospital” (Prchal & Landolt, 2012, s. 137). 

 

Syskon upplevde att föräldrarna inte fanns där för dem (Woodgate, 2006a). De blev ofta 

beroende av andra människor som tog hand om dem under perioderna som föräldrarna inte 

var närvarande (Björk, Wiebe & Hallström, 2005; Sloper, 2000). De fick bo hos mor- eller 

farföräldrar eller hos vänner under tiden som föräldrarna var på sjukhuset vilket beskrevs ändå 

bara uppfylla de nödvändigaste behoven hos syskonen (Björk et al., 2005). Även om 

föräldrarna var hemma fanns det en brist på den emotionella uppmärksamheten, på grund av 

att föräldrarna själva mådde dåligt (Sloper, 2000). Syskon hade en önskan om att kunna prata 

med någon om sina tankar och känslor kring behandling av sjukdomen och tankar om döden 

(Jenholt Nolbris, Enskär & Hellström, 2014). De beskrev att de inte alltid kunde vända sig till 

sina föräldrar med sina behov, när de var ledsna och oroliga. De vände sig istället till sina 

vänner för att prata (Jenholt Nolbris & Hedman Ahlström, 2014; Woodgate, 2006b).  

” … My parents most of the times were at the hospital talking with Tim and stuff like 

that, and they did not have time for me” (Woodgate, 2006b, s.409). 

Separation från föräldrarna kändes som en belastning, syskonen tog ofrivilligt över 

hushållssysslor så som städ, tvätt och matlagning (Prchal & Landolt, 2012). Men det fanns 

även en vilja att hjälpa till mer för att lätta på bördan hos föräldrarna, genom att syskonen tog 

på sig mer sysslor och mer ansvar hemma (Sloper, 2000; Woodgate, 2006b). Syskon beskrev 

att det ibland blev rollförändringar i familjen. Det var svårt för syskonen att se sina föräldrar 

belastas, vara svag, känslig och irriterad. De ville då skydda och trösta föräldrarna vilket i sin 

tur resulterade i ombytta roller. Föräldrarna upplevdes inte alltid vara tillgängliga för de saker 

som syskonen tyckte var viktiga som att hjälpa till med läxor, lyssna på vad som pågick i 

deras liv eller att äta tillsammans (Prchal & Landolt, 2012). Enligt Freeman, O´Dell och 
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Meola (2003) var brist på hjälp av föräldrarna med läxläsning ett stort problem, vilket också 

fortsatte även efter att det sjuka syskonet skrevs ut från sjukhuset. 

Syskon kände att de blev påverkad av hur deras sjuka bror eller syster mådde. Om de hade en 

bra period av sjukdomen kände syskonet också sig bra och dålig vid sämre perioder. Syskon 

hade också en skyddande och vårdande roll som liknade en förälders. I samband med lek och 

aktiviteter med sin sjuka bror eller syster, beskrev syskon att de blivit mer försiktiga på grund 

av den ökade risken för t.ex. blåmärken (Nolbris, Enkär & Hellström, 2007).  

”The doctors told me that they had noticed that I was more like a parent” (Nolbris, 

Enskär & Hellström, 2007, s. 110). 

De försökte att inte göra något varken fysiskt eller känslomässigt som kunde leda till att sin 

sjuka bror eller syster kunde bli upprörd. De ville vara där för sitt sjuka syskon och göra något 

som kunde få dem att känna sig bättre. Graden av sjukdom hos det sjuka syskonet var det 

avgörande i samband med planering av familjeaktiviteter. Vid försämring av symtomen låg 

fokus på det sjuka syskonet, istället för enskilda familjemedlemmar (Woodgate, 2006b). 

Enligt Woodgate (2006a) kunde de friska syskonen ofta känna att de inte var en del i familjen 

och fick sätta sina behov i andra hand. Enligt Prchal & Landolt, (2012) kunder detta leda till 

att syskonen ofta tappade kontakten med sina vänner under tiden som behandlingen pågick  

Även efter det sjuka syskonets hemkomst från sjukhuset, var kontakterna med vännerna 

begränsade, dels på grund av att familjen måste anpassa sig till det sjuka syskonets 

sjukdomstillstånd samt att det inte kunde lämnas själv (Sloper 2000). När kontakten åter togs 

med vännerna upplevdes det skönt om vännerna agerade som vanligt och de inte betedde sig 

annorlunda på grund av sjukdomen (Prchal & Landolt, 2012). 

”I don´t go out as much because I stay in with Guy, because he´s got no-one to play 

with” (Sloper, 2000, s. 302). 

 

Känslor hos syskon 

I Sloper (2000) studie framkom känslan av förlust som en stor del av syskonets upplevelser. 

Förlust av uppmärksamhet, förlust av egna och familjens rutiner, förlust av säkerhet och 

trygghet och förlust av relation till det sjuka syskonet. På grund av förändrade rutiner i 

familjens, i vanliga fall normala, aktiviteter och högtider upplevdes känslor av sorg och ilska. 

Även i Woodgate (2006b) beskrevs känslor av förlust, på grund av att familjens funktion var 

förändrad och känslan av att familjen inte längre fanns.  
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I en studie av Jenholt Nolbris et al., (2014) beskrevs syskons upplevelser av sorg i samband 

med att ha en bror eller syster med cancer. I samband med cancerdiagnosen fanns många 

tankar på riskerna att deras bror eller syster kunde dö och om sjukdomen kunde botas.  

”Just when we got the diagnosis, I felt how I started to grieve and there was a chance 

that my brother would not be staying with me” (Jenholt Nolbris, Enskär & Hellström, 

2014, s. 4). 

Att ha ett cancersjukt syskon innebar känslor av ständig oro som följde hela syskonens 

vardag. Dessa känslor kunde komma även när de var glada. Vissa saker var svåra att hantera 

för syskonen och känslor av hjälplöshet uppstod. Detta kunde vara i samband med att se sitt 

sjuka syskon i olika stadier av sjukdomen och att de inte kunde göra något åt det. Syskon 

upplevde det svårt och smärtsamt att se sin cancersjuka bror eller syster under behandling, 

som i sin tur kunde resultera i utseendeförändringar och beteendeförändringar. Oroskänslor 

relaterat till sjukdomens prognos och hur framtiden kunde komma att se ut, fanns också inför 

varje återbesök och undersökning (Nolbris et al., 2007). En rädsla fanns också hos syskonen 

att cancern skulle komma tillbaka och upplevde att de saknade någon att prata med om sin 

rädsla då de inte ville riva upp gamla sår (Sloper, 2000). 

”I was really weird when she first came home because she was so skinny and pale … 

She barely smiled, and it was really hard for me to deal with it without breaking down 

and crying, like I sometimes did” (Woodgate, 2006b, s. 412). 

Sorg beskrevs som en del i familjens vardag. Förändringen i familjen i samband med 

cancerdiagnosen var orsaken till sorgen hos syskonet. Även om familjen visste om det friska 

syskonets känslor av sorg, förstod de inte alltid i vilken utsträckning, eftersom syskonet inte 

alltid berättade om sin sorg. På grund av att de inte ville belasta familjen ytterligare. Sorgen 

fanns även kvar trots att det sjuka syskonet avslutat sin behandling och blivit frisk (Woodgate, 

2006b). Oro och rädsla fanns hos syskonen för att de visste att cancer var livshotande och att 

de själva kunde dö av det (Jenholt Nolbris et al., 2014). Rädslan fanns också om att de kunde 

bli smittade av sin sjuka bror eller syster (Houtzager et al., 2005; Sloper, 2000). Känslor fanns 

om att se sitt sjuka syskon behöva lida och de upplevde det svårt att se förändringarna hos det 

sjuka syskonet, både utseendemässigt och i beteendet (Prchal & Landolt, 2012). 

Förändringarna i beteendet kunde upplevas som förvirrande, då förändringarna kunde visa 

nya sidor hos syskonet (Björk et al., 2005).  

”She usually didn´t eat meatball before and now she loves meatball” (Björk, Wiebe & 

Hallström, 2005, s. 270). 
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Syskon reagerade med ett spektrum av känslor inklusive rädsla och svartsjuka. Känslor av 

svartsjuka fanns på grund av all uppmärksamhet och alla presenter som det sjuka syskonet 

fick (Prchal & Landolt, 2012). I en studie av Jenholt Nolbris et al., (2014) beskrevs syskons 

känslor av att vara oviktig och bortglömd av föräldrarna. Det framkom att några av syskonen 

frågade föräldrarna om de var tvungen att också bli sjuka för att få deras uppmärksamhet.  

”Maybe I can have cancer for a day to get attention” (Jenholt Nolbris et al. 2014, s. 

4). 

Syskonen beskrev olika känslor som rädsla, oro, sömnsvårigheter, mardrömmar, huvudvärk, 

ångestbesvär i form av hjärtklappning och handsvett. De kände inte heller någon glädje i 

vardagen (Lähteenmäki, Sjöblom, Korhonen & Salmi, 2004). Emotionella känslor som t.ex. 

ilska och sorg kunde resultera i fysiska besvär och symtom (Houtzager et al., 2005). Flera 

upplevde smärtor i bland annat mage, hjärtat och huvudet där det i vissa fall behövde använda 

smärtstillade tabletter i lindrande syfte (Jenholt Nolbris & Hedman Ahlström, 2014). I en 

studie av Houtzager, Grootenhuis, Hoekstra-Weebers och Last (2005) framkom det att syskon 

till cancersjuka barn upplevde sämre livskvalitet inom känslomässiga och kognitiva områden 

jämfört med sina jämnåriga. De beskrev sämre koncentrationsförmåga, minnessvårigheter och 

sämre inlärningsförmåga. De beskrev också att kände mindre glädje, var mer ledsen, arg och 

orolig.  

”I sleep well but I have a lot of nightmares. They are about her getting worse” 

(Jenholt Nolbris & Hedman Ahlström, 2014, s. 257). 

I skolan jämförde ofta syskonen sig själv med andra och kände att de inte kunde bli lika bra. 

De fick också ofta tvinga sig själv att göra läxan (Lähteenmäki et al., 2014). På grund av 

koncentrationssvårigheter och många orostankar om sin sjuka bror eller syster kunde detta 

leda till försämrat studieresultat hos syskonet, speciellt den första tiden efter diagnos. 

Syskonet distraherades av tankar om det sjuka syskonets tillstånd och liv. De hade en önskan 

om att få vara frånvarande från skolan för att få vara med sitt sjuka syskon istället (Prchal & 

Landolt, 2012).  

Syskons sociala behov 

Att hålla ihop familjen var lika viktig som att deras sjuka syskon skulle överleva sin 

cancersjukdom (Woodgate, 2006b). Trots familjens kamp mot cancern upplevdes det att 

sjukdomen ändå förde familjen varandra närmare och sammanhållningen ökade (Prchal & 

Landolt, 2012 ; Woodgate, 2006b).  
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”I think we´ve become closer as a family and we express feelings more and talk to 

each other more” (Sloper, 2000, s. 304). 

Stöd från vänner och familj var betydelsefullt (Freeman et al., 2003). Även kontakten med 

lärare i skolan upplevdes som stödjande (Björk et al., 2005). Syskon kände att det var viktigt 

att kunna prata med någon om sina funderingar för att hantera situationen bättre. De egna 

fritidsaktiviteterna var också betydelsefulla. Det var då de fick möjlighet att komma ifrån och 

tänka på något annat för en stund och för att känna normalitet i vardagen (Sloper, 2000). Det 

kändes positivt för syskon att kunna prata med vänner om sitt cancersjuka syskon. Även om 

det pratades mycket om sjukdomen inom familjen, uppskattades det inte av alla 

familjemedlemmar. Vännerna upplevdes som en viktig källa av stöd som kunde distrahera 

dem från svåra situationer hemma. Cancersjukdomen kunde också leda till svårigheter att 

kunna upprätthålla dessa betydande vänskapsrelationer (Prchal & Landolt, 2012).  

”My friends helped me; I could get away from it all when I spent time with them, and I 

could forget about the illness for a moment. I could be a little happy with them” 

(Prchal & Landolt, 2012, s. 137). 

Även om det var viktigt för syskon att vara med sina vänner, så var ensamtiden med 

föräldrarna mer speciell, även om det bara var för en kort stund. Det hjälpte dem att ta sig 

igenom tiden när de var mer ensam när föräldrarna var på sjukhuset hos det sjuka syskonet 

(Woodgate, 2006b).  

Syskon till cancersjuka barn upplevde det som ett problem att de inte fick veta vad som var fel 

med deras syster eller bror (Freeman et al., 2003). Önskan fanns att i ett tidigt skede få 

information om sin sjuka bror eller syster, vilket hjälpte syskonet att förstå och kunna hantera 

situationen på ett bättre sätt (Björk et al., 2005; Sloper, 2000). Detta ökade även känslan att de 

kunde svara på frågor från utomstående (Sloper, 2000). Jenholt Nolbris & Hedman Ahlströms 

(2014) studie jämförde vilken effekt utbildning om sjukdomen hade på syskon till cancersjuka 

barn. Det framkom att innan studien upplevde syskonen cancer som sällsynt och farlig på 

grund av att de inte visste vad sjukdomen var för något. Detta ökade känslor av oro och ångest 

hos syskonen. Den information som de fick från föräldrar och sjukvårdspersonal var ofta 

svårförståelig och komplex. Resultatet visade att efter utbildning om cancer, upplevde 

syskonen en ökad förståelse för sjukdomen, dess behandlingseffekter, biverkningar samt att 

deras ångest reducerades 

” I don´t really know what cancer is, what the treatment does and what effects it has; 

what the different cells are like.” (Sloper, 2000, s. 303). 
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Genom att syskonen var delaktig i vården av det sjuka bror eller syster, fick de mer förståelse 

för vad cancer är och vad det innebär. De uppskattade att träffa läkare, sjuksköterskor samt 

andra patienter under behandling. Syskonen kunde hjälpa till med de dagliga sysslorna så som 

t.ex. ge mat och läsa sagor vilket var ett led i deras egen bearbetning av situationen. Även 

kunna förbättra den redan existerande och ofta negativa bilden av sjukhuset (Prchal & 

Landolt, 2012). Syskon ville bli involverade och hjälpa till i vården av sin cancersjuka bror 

eller syster och få dem att må bättre, men det gavs oftast inte möjlighet till att göra det, vilket 

resulterade i känslor av utanförskap och de blev utåtagerande (Woodgate, 2006a). 

”In some ways I feel a bit left out, but I suppose I´m not so important because I 

haven´t got an illness … sometimes I feel unhappy” (Sloper, 2000, s. 301). 

Det framkom att skolungdomar i samband med deras syskons cancerdiagnos tenderade att ha 

ökade beteendeproblem och psykosomatiska problem. De visade också ha problem med 

impulsivitet och hyperaktivitet. Även i lekbeteendet, aktiviteter och konfrontationer med 

föräldrarna visade det en skillnad mellan skolungdomar som hade ett cancersjukt syskon 

jämfört med jämnåriga kamrater (Lähteenmäki et al., 2014). Socialt stöd var en viktig del hos 

syskonet som kunde bidra till att minska fysiska och psykiska besvär såsom stress och ångest 

och kunde stärka känslan av självkontroll (Hamama, Ronen & Rahav, 2008). I en studie av 

Barrera, Fleming & Khan (2003) framkom det ett tydligt samband mellan graden av fysiska 

och psykiska besvär kopplat till det sociala stödet. Syskon som hade bra socialt stöd visade 

färre beteendeproblem och var mindre oroliga än syskon som hade sämre socialt stöd.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna till denna studie valde att använda sig av en integrativ design, det vill säga att 

datainsamlingen gjordes från både kvalitativa och kvantitativa studier. Fördelen med denna 

design var att få en bredare och en djupare förståelse för syskonens upplevelser. Nackdelen 

med denna design var att resultaten i de kvantitativa artiklarna till stor del bestod av olika 

skattningsskalor, vilket resulterade i att djupet av upplevelserna inte fångades upp på samma 

sätt som i de kvalitativa studierna. I de kvantitativa artiklarna lästes även avsnittet med 

diskussion för att få helheten i dessa studier. 

Litteratursökningen pågick kontinuerligt under arbetets gång. Även den manuella sökningen 

gjordes kontinuerligt allt eftersom referenslistor granskades. Författarna har varit noga med 

att sökorden skulle vara relevanta till syftet. Både MeSH-termer och fritextsökning har 
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använts för att utöka träffresultatet med syftet och inklusionskriterier hela tiden i fokus. Ett av 

sökorden var quality of life men när detta översattes till svenska ordet livskvalitet, så 

motsvarade det inte vårt syfte. Detta ord valdes för att på bästa sätt fånga upp syskonens 

vardag. Databaser som användes i samband med litteratursökningen var PubMed, Cinahl samt 

Academic Search Elite. Sökningarna påbörjades i PubMed och Cinahl. När sökningen gjordes 

i Academic Search Elite blev träffresultatet av artiklarna dubbletter av det som redan hittats, 

därför redovisas inte den databasen i träfflistan. Vid urvalet av artiklar uteslöts artiklar där 

titeln handlade om survive, transplantation, donation och parents experience. Syftet var att ta 

del av syskons upplevelser här och nu, så att inte resultatet riktas mot sorgearbetet efter att 

sjuka syskonet avlidit, väntan på transplantation eller blivit frisk och avslutat behandling. 

Detta kan möjligen anses vara en svaghet i studien eftersom relevant data kan gå förlorad. 

Dock har en artikel använts där survive finns med i titeln, men som inte handlade om 

överlevnad efter cancer. Genom att ändra publikationsdatumet för artiklarna samt ta bort 

begränsningar i hur gamla syskonen var, kunde fler artiklar inkluderas till resultatet, vilket 

kan anses vara en styrka då mer data kunde användas till resultatet.  

Artiklarna som utgör resultatet kom ifrån Canada, England, Finland, Holland, Israel, Sverige, 

Schweiz och USA. Det kan möjligen vara en styrka utifrån det resultat som framkom av 

studierna att länderna har likvärdigt sjukvårdssystem, vilket i sin tur kan kopplas till den 

svenska sjukvården. En svaghet kan vara att studier inte hittats från andra länder för att få en 

bredare kunskap om ämnet, eftersom Sverige numer är ett mångkulturellt land. 

Det är en styrka i studien att båda författarna har läst och kvalitetsgranskat samtliga artiklar, 

först var för sig och sedan gemensamt. Willman, Stoltz och Bathservanis (2011) 

granskningsmallar har använts för såväl kvantitativa och kvalitativa studier, för att gemensamt 

säkerställa kvalitetsnivån på artiklarna. 

Analysen av artiklar gjordes först var för sig och sedan gemensamt. En svaghet var att 

artiklarna var publicerade på engelska och författarna översatte dessa till svenska, vilket kan 

leda till risker för feltolkningar av texterna. Men då tolkningen av resultatet i artiklarna även 

jämfördes gemensamt kunde, eventuella feltolkningar av materialet reduceras, vilket också 

kan anses vara en styrka i arbetet. 

Författarna upplevde att det fanns begränsad mängd av kvalitativa studier som är publicerade 

på senare tid. Det var samma artiklar som återkom under både manuell sökning och i 
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träfflistorna i databaserna. För att fånga upp syskons upplevelser inom ämnet så hade en 

intervjustudie möjligen kunnat vara att föredra istället för en integrativ litteraturstudie.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur syskon upplever det att ha en bror eller 

syster med cancersjukdom. Det mest framträdande i föreliggande resultat var syskons 

upplevelser av hur familjen påverkas av cancersjukdom, deras känslor och hur de sociala 

behoven påverkades i samband med att sin bror eller syster får en cancerdiagnos. I valet av 

teori tyckte vi att Bronfenbrenners ekologiska systemteori passade bra, då vi tyckte att den är 

användbar i mötet med syskon till cancersjuka barn. Som distriktssköterska är det viktigt att 

inte bara se syskonet som en enskild individ, utan även ta hänsyn till hur hans eller hennes 

omgivning och uppväxtmiljö ser ut.  

I resultatet framkom det att syskon ofta hamnar i skuggan av sin cancersjuka bror eller syster. 

Det beskrivs också en avsaknad av föräldrars närvaro, både fysiskt och emotionellt. En 

önskan finns hos syskon att vara mer delaktig i vården och omsorgen av sin sjuka bror eller 

syster. Dels för att de saknar gemenskap med familjen och dels för osäkerheten kring 

sjukdomen. Distriktssköterskan har en vägledande roll för att kunna hjälpa familjen genom 

att, uppmuntra föräldrarna att prata ärligt och öppet om sjukdomen och dess behandling. Detta 

kan hjälpa syskonen att förstå vad som händer och varför. Simms, Hewitt, Vevers och Ward 

(2002) menar att om upplevelsen av sjukdomen görs mer positiv för syskon kan det leda till 

att minska den inverkan som barncancer har på deras liv. Om syskon kan involveras i vården 

genom att hälsa på sin cancersjuka bror eller syster där de kan se, känna, röra och observera 

vad det sjuka syskonet upplever kan detta ges möjligheter till att dela information så att 

syskonet vet vad det handlar om.  

Även om syskonen är delaktiga i vården av sin cancersjuka bror eller syster är det viktigt att 

de får känna normalitet i sin vardag. Även Von Essen och Enskär (2003) beskriver att 

sjuksköterskans roll är att uppmuntra syskonen att fortsätta upprätthålla den sociala kontakten, 

kontakt med vänner, sportevenemang och andra fritidsintressen för att de skall kunna uppleva 

normalitet i sin vardag. Enligt Bronfenbrenners ekologiska systemteori så samspelar olika 

faktorer i barnets miljö med varandra, om någon faktor hamnar i obalans så påverkas andra 

faktorer.  Om barnet inte får känna sig delaktig i familjen, kan känslor av otrygghet och 

utanförskap uppstå. Men genom rätt insatser och stöd utifrån syskonets behov, kan det leda 
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till att faktorerna i barnets närmiljö åter hamnar i balans. Detta kan sedan resultera i att barnet 

känner trygghet i sin uppväxtmiljö.  

I resultatet framkom det att syskon upplever information om cancersjukdomen och dess 

behandling som en viktig del för att kunna förstå och hantera situationen. Som 

distriktssköterska är det betydelsefullt att kunna se behovet av information och utbildning 

individuellt, för att kunna vägleda syskonen till rätt insatser. Varje individ är unik och 

behoven kan tillfredställas på olika sätt. Information och utbildning kan ges både individuellt 

och i grupp. Simms et al., (2002) beskriver att information om cancer är betydelsefullt, men 

det är viktigt för vårdpersonal att komma överens med föräldrarna om hur informationen 

kommer att ges till syskonen. Det framkommer även att föräldrarna oroar sig över vilken 

information som ges till syskonen då en rädsla finns att informationen kan vara för traumatisk 

för dem. Enligt Nolbris, Abrahamsson, Hellström, Olofsson och Enskär (2010) kan utbildning 

om cancersjukdomen ges i form av stödgrupper. Detta visar på goda effekter hos syskon, då 

de kände samhörighet samt gav ökad förståelse och kunskap om sjukdomen. Vidare skriver 

Simms et al., (2002) att stödgrupper dock inte passar alla syskon då en del av syskonen 

fungerar bättre individuellt än i grupp. Vidare beskriver Clarke-Steffen (1997) att syskon kan 

uppleva gruppen som ett stöd på så sätt att de får möjlighet att återberätta sina erfarenheter 

och ge information till andra i samma situation. Enligt Ballard (2004) är det oftast föräldrarna 

som beslutar om syskonet ska medverka i det stöd som erbjuds. I resultatet framkommer det 

att syskonen även upplever vänner som ett stort socialt stöd, men enligt Von Essen och 

Enskär (2003) visade sig att vännerna inte alltid vet hur syskon känner sig. Syskonen 

upplevde istället att de fick bättre stöd i en stödgrupp med syskon med samma erfarenheter.  

Simms et al., (2002) beskriver vidare hur syskon lättare ska förstå genom att använda ålders- 

och utvecklingsanpassad information. Det kan utföras genom t.ex. sagor, filmer, rollspel och 

att måla. Detta är speciellt lämpligt för yngre barn som har svårt att hantera och verbalisera 

sina känslor. Även i patientlagen framkommer det att individanpassad information är viktigt. 

Enligt 6§ samt 7§, kap. 3 i patientlagen (2014:821) skall information anpassas till personens 

ålder, erfarenhet, mognad, språkkunskaper samt andra individuella förutsättningar. Personen 

som ger informationen skall också, så långt det är möjligt, försäkra sig om personen har 

förstått informationen.  

Författarna till detta arbete anser att behovet av stöd kan vara lika stort för barn oavsett om det 

är en förälder eller om det är ett syskon som är allvarligt sjuk. När information söktes till 

arbetet var upplevelsen att det var svårt att hitta uppgifter om vad det är som gäller när ett 
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syskon blir sjuk och vilka rättigheter barnet då har vad gäller information och stöd. Enligt 

Socialstyrelsen (2013b) finns det stöd för barn som är anhöriga till föräldrar som ”har en 

psykisk sjukdom eller en psykisk funktionsnedsättning, har en allvarlig fysisk sjukdom eller 

skada, är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel eller oväntat 

avlider”. Liknande beskrivs i 2g § i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), ”Hälso- och 

sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets 

förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med: har en psykisk 

störning eller en psykisk funktionsnedsättning, har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, 

eller är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. Detsamma gäller 

om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med 

oväntat avlider”.  

Vi saknar tydlighet i lagarna vad det är som gäller när ett barn till ett sjukt syskon behöver få 

information och stöd. Enligt lagen så får barn stöd och information om ”förälder eller någon 

annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med” inte är frisk. I resultatet framkom 

det att föräldrarna ofta inte var närvarande för det friska syskonet. Författarna önskar att även 

de friska syskonen lyfts fram tydligare i lagen under dessa situationer. Detta skulle kunna 

underlätta distriktssköterskans arbete med familjer där barn har drabbats av cancer och det 

finns syskon med i bilden. I föreliggande resultat framkom en önskan från syskonen om att få 

information om sin cancersjuka bror eller syster. Vår farhåga är då att i arbetet som 

distriktssköterska kan komma att hamna i situationer där syskonen kan ha många frågor, som 

vi inte alltid får svara på. Vi vet inte alltid om föräldrarna tillåter att information lämnas ut. 

Därför är det viktigt att få med föräldrarna i diskussionen kring det sjuka syskonets 

sjukdomsprocess, samt komma överrens om vilken information som får lämnas ut.  

Behovet av stöd är stort hos syskonet och då föräldrarna inte alltid kan vara närvarande är det 

av stor vikt att dessa behov tillfredställs från omgivningen. Barn har rätt till en trygg uppväxt, 

i samband med att familjens vardag rubbas på grund av cancersjukdom kan känslan av 

trygghet bytas ut mot bland annat oro och rädsla. Då syskonet tillbringar stor del av sin vardag 

i skolan är skolbaserat stöd viktigt. Ett gott samarbete mellan familjen, vården och skolan kan 

leda till bättre förutsättningar att syskonet kan klara sin skoldag och känna sig trygg. I 

resultatet framkom det att i samband med cancersjukdomen upplevdes negativa känslor hos 

det friska syskonet som t.ex. oro och ångest och de var inte närvarande mentalt i skolan då 

tankarna fanns hos sin sjuka bror eller syster. Detta kunde resultera i bland annat sämre 

studieresultat i skolan. I en studie av Alderfer och Hodges (2010) beskrivs att familjen har den 
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primära stödfunktionen för syskonet, men då föräldrarna inte alltid är närvarande så kan stöd 

från vänner, klasskamrater och lärare ha en viktig roll. Skolmiljön för syskonet kan gynnas 

om information ges om sjukdomen även till skolpersonal och klasskamrater. De kan då få en 

ökad förståelse för vad syskonet går igenom. Detta kan ske via regelbundna kontakter bland 

annat mellan vården och skolan. Alderfer, Stanley, Conroy, Long, Fairclough, Kazak och Noll 

(in press) samt Tedford och Price (2011) beskriver att syskons upplevelser av olika känslor på 

grund av cancersjukdom kan leda till bland annat sämre studieresultat. Men det framkom även 

att, trots dessa känslor kunde de ändå känna sig socialt stark. Det kunde leda till egenskaper 

som att vara artig, hjälpsam, rättvis och trevlig. Detta speglar den ökade mognaden hos 

syskonet samt att de visar mer empati och medkänsla.  

I föreliggande resultat framkom att syskon kan få ett utåtagerande beteende, vilket styrks även 

i Alderfer och Hodges (2010) studie som där resultatet visar att emotionell och 

beteendemässiga funktioner var förhöjt jämfört med den normala populationen och att 

föräldrastöd var viktigt för syskons mående. Även Ballard (2004)  beskriver i sin studie om att 

föräldrar rapporterar om syskons humörsvängningar, tillbakadragning och 

uppmärksamhetssökning samt problem med beteende och koncentration i skolan.  

Med stöd och tidiga insatser kan dessa problem reduceras, då med bland annat det som 

tidigare nämnts med information, utbildning och stöd, men även med föräldrastöd. Även i 

Regeringens skrivelse (2013 s. 5) har föräldrastöd lyfts då det har betydelse för såväl barnet 

som för samhället. Genom tidiga förebyggande insatser undviker, minimerar eller förbättras 

barns fysiska och psykiska hälsa vilket även kan innebära en stor besparing för samhället.  

Oavsett i vilken miljö barnet befinner sig i t.ex. skola eller i hemmet så är Bronfenbrenners 

ekologiska systemteori användbar. Livshändelser som påverkar syskonets vardag kan leda till 

att deras känsla av trygghet blir störd och att uppväxtvillkoren förändras. Bronfenbrenners 

beskrivning av kronosystem kan t.ex. vara då ett barn i en familj drabbas av cancer och där 

familjestrukturen kan förändras både för kortare och längre perioder, på grund av 

sjukhusvistelser. Det kan också innebära ekonomiska förändringar för familjen på grund av 

t.ex. sjukskrivning hos en förälder som behöver tillbringa tiden med det sjuka syskonet. 

Vidare kan Bronfenbrenners microsystem innebära för barnet att samspelet mellan familj, 

vänner och skola påverkas i samband med sjukdom. Det är av stor vikt att samspelet fortsätter 

som tidigare, även om familjen drabbas av cancer för att det friska barnet ska kunna känna 

trygghet och att fortsätta kunna ha möjlighet till goda uppväxtvillkor.  
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SLUTSATS  

Syskon till barn med cancer har visat sig vara i riskzonen för att utveckla psykiska, sociala 

och beteendemässiga problem. Det är viktigt att möta syskonen och dess familjer där de 

befinner sig och ser det behov som finns. Genom rätt stöd och information till syskonen, 

familjen och skolan kan detta bidra till att de kan känna ökad trygghet samt att syskonen 

känner sig mer delaktiga i samband med sjukdomen samt att de kan uppleva ökad kontroll 

över sin vardag. I mötet med syskon som uppvisar exempelvis beteendemässiga problem är 

det betydelsefullt att inte bara se problemet utan försöker hitta orsaken.  

Genom detta arbete har vi fått en ökad förståelse för syskon som har en cancersjuk bror eller 

syster. Vi har förstått att behovet av stöd och information är väldigt viktigt och kommer att ha 

med oss det i vårt framtida arbete som distriktssköterska. I litteraturen nämns oftast 

onkologsköterskan i samband med möte med familjer där det finns barn med cancer. Dock 

anser vi att oavsett vart vi än möter dessa syskon, i hemmet eller inom primärvården som 

distriktssköterska, eller i skolan som skolsköterska, är det viktigt att ha med sig denna 

kunskap om syskons behov.  

 

 

”Cancer is very painful inside…Very sad” (Woodgate, 2006b, s.411) 
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Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal utvalda 

till relevans-

bedömning 

Antal utvalda 

till kvalitets-

granskning 

Antal utvalda 

till resultatet 

PubMed  

Siblings 

(MeSH) AND 

Neoplasms 

(MeSH) 

AND Quality of 

life (MeSH) 

40 40 16 10 4 2 2 

 

PubMed 

Siblings 

(MeSH) 

AND 

Neoplasms 

(MeSH) AND 

Experience 

60 60 13 8 4 2 2 

 

PubMed 

Siblings AND 

Childhood 

Cancer AND 

Quality of life 

43 43 11 3 1 0 0 

PubMed 

Siblings(MeSH) 

AND Cancer 

AND 

Experience 

68 68 22 10 1 0 0 

Cinahl 

Siblings 

(Headings) 

AND 

Childhood 

Neoplasms 

(Headings) 

76 76 16 12 7 6 6  

Cinahl 

Siblings 

(Headings) 

AND 

Childhood 

Cancer AND 

Experience 

26 26 8 4 2 2 2  

Cinahl 

Siblings AND 

Childhood 

neoplasms 

AND 

Experience 

32 32 6 1 0 0 0 

Cinahl 

Siblings AND 

Childhood 

neoplasms 

AND Quality of 

life 

22 22 2 1 0 0 0 

Manuell 

sökning 

 6 6 3 3 2 2 



 

 

 
 

Bilaga 2, Granskningsmall kvantitativ metod.    1(2) 

 

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       2(2) 

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, s. 173-174). Evidensbaserad 

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



 

 

 
 

Bilaga 3, Granskningsmall kvalitativ metod.    1(2) 

 

EXEMPEL PÅ PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED 

KVALITATIV METOD  

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       2(2) 

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

analys adekvat?  

…………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………  

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

☐Hög                         ☐Medel                       ☐Låg  

 

Kommentar ……………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………  

Granskare (sign) ………………………….. 

 

Källa: Willman, A., Stoltz, P., & Bathservani,C. (2011, s. 175-176). Evidensbaserad 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Bilaga 4. Översikt av utvalda och analyserade artiklar (n=14) som ingick i den intergrativa 

litteraturstudien.   

Författare, 

årtal,  

land 

Studiens syfte Metod/Design Deltagare Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Barrera, C., 

Flemming, 

C.F., & Khan, 
F.S. 

 

2003 
 

Canada 

Vilken roll som 

det socialt 

emotionella 

stödet har i 

samband med 

syskons 

anpassning av 

barn med cancer. 

Kvantitativ metod.  

Frågeformulär, 

självrapportskalor 

n=72 (42 

flickor & 30 

pojkar) 
Ålder mellan 

6-18 år 

ANOVA 

t-test 

Syskon som har bra 

socialt stöd visar 

färre beteende-
problem och har 

mindre oro. Det 

visar ett samband 
mellan graden av 

fysiska och psykiska 

besvär kopplat till 
socialt stöd. 

 

Hög (17/19p) 

Björk, M., 
Wibe, T., & 

Hallström, I. 

 
2005 

 

Sverige 

Undersöka 
familjens 

upplevelser när 

ett barn i familjen 
får diagnosen 

cancer. 

Kvalitativ, 
deskriptiv, induktiv 

design 

n=17 familjer 
varav fem 

syskon (3 

flickor och 2 
pojkar) 

Ålder mellan 

7-16 år 

Hermeneutisk 
fenomenologisk  

 

Syskonen uttryckte 
en önskan om att få 

mer information 

redan i ett tidigt 
skede om det sjuka 

syskonets sjukdom.  

Föräldrar var ofta på 
sjukhuset och det 

friska syskonet togs 

om hand av mor-
eller farföräldrar. 

Skolan upplevdes 

som ett stort stöd. 
 

Hög (17/18p) 

Freeman, K., 

O´Dell, C., & 
Meola, C. 

 

2003 
 

USA 

Identifiera 

problem-områden 
bland barn med 

hjärn- eller 

ryggmärgs-
tumörer samt 

deras syskon 

under varje fas av 
sjukdomen, från 

diagnos till 

återhämning eller 
dödsfall.  

Kvantitativ metod 

Frågeformulär 

n=32 syskon 

Ålder mellan 
9-30 år 

Statistisk 

användning av 
SAS version 8 

Syskonen 

rapporterade brist på 
information om 

sjukdomen och 

behandling samt de 
saknade även hjälp 

med sitt skolarbete 

då föräldrarna fanns 
på sjukhuset.  

 

Medel 

(15/19p) 

Hamama, L., 

Ronen, T.. & 

Rahav, G.  
 

2008 
 

Israel 

Studien fokuserar 

på friska barns 

reaktioner då ett 
syskon får 

diagnosen cancer 
och vad som 

händer med fokus 

på coping-
resurser 

Kvantitativ metod 

Enkätundersökningar 

dels om den sociala 
situationen (jobb, 

skola, familj, 
utbildning etc) samt 

självrapportskalor 

om bl.a. ångest, 
psykosomatiska 

symtom, 

självkontroll, 
sjukdomsinsikt. 

n=100 (53 

pojkar & 47 

flickor) 
Ålder mellan 

8-19 år 
 

Korrelationer 

student t-test 

Upplevelser av 

stress var högre hos 

barn som har ett 
syskon med cancer. 

Hög påfrestning hos 
barnen visade sig i 

ökad ångest och mer 

psykosomatiska 
symtom. Det visade 

sig även att ju högre 

självkontroll desto 
mindre ångest och 

psykosomatiska 

symtom. 
 

Hög (16/19p) 

 

Houtzager, 

B.A., 

Grootenhuis, 
M.A., Caron, 

H.N., & Last. 

B.F. 
 

2005 

 
Holland 

Vid två tillfällen 

undersöka barns 

psykosociala 
anpassning till sitt 

cancersjuka 

syskon utifrån 
barnens 

självskattning 

samt föräldrarnas 
skattning om hur 

barnet anpassar 

sig. Första 
tillfället var vid 

en månad efter 

Kvantitativ, 

prospektiv, 

longitudinell 
uppföljningsstudie 

under två års tid. 

1 månad efter 

diagnos 

n=83(45% 
pojkar, 55% 

flickor) 

Ålder 7-18 år. 
 

2 år efter 

diagnos 
N=57 (20 

pojkar & 37 

flickor) Ålder 
mellan 9-19 

år. 

Paired t-test Barnen rapporterade 

låg eller måttlig 

livskvalitet i de 
flesta områden 

(fysisk-, motorisk-, 

autonomisk-, 
kognitiv-, social- 

och känslomässig 

funktion). 
Föräldrarna skattade 

barnen högre inom 

alla områden än vad 
barnen själva 

gjorde.  

Hög (17/19p) 



 

 

 
 

diagnos samt 

andra tillfället var 
vid 2 år efter 

diagnos. 

Fösta tillfället 

framkom rapporter 
från barnen att det 

är främst problem 

kring motorisk 
funktion och vid 

andra tillfället 

framkom främst 
problem kring 

fysisk funktion.  

 

Houtzager, 
B.A., 

Grootenhuis, 

M.A., 
Hoekstra-

Weebers, 

J.E.H.M., & 
Last. B.F. 

 

2005 
 

Holland 

Vilka områden 
och i vilken 

utsträckning 

syskons 
livskvalitet 

påverkas av 

barnens sjuka 
syskon. 

Undersöka hur 

livskvaliteten kan 
förutses genom 

att titta på 
barnens mående 

innan syskonen 

får cancerdiagnos 
och vilka 

copingresurser 

som barnen har. 

Kvantitativ, 
retrospektiv, 

prospektiv, 

kontrollerad studie. 
Frågeformulär.  

n=83 (46 
flickor & 37 

pojkar) Ålder 

mellan 7-18 
år. 

Student t-test Barn till cancersjuka 
syskon upplevde 

lägre livskvalitet än 

jämnåriga i områden 
som motorisk-, 

kognitiv- och 

emotionell funktion. 
Barnen upplevde 

den känslomässiga 

funktionen som 
mest svårast.  

Hög (16/19p) 

Jenholt 
Nolbris, M., 

Enskär, K., & 

Hellström, A-
L.  

 

2014 
 

Sverige 

Syftet var att 
beskriva syskons 

upplevelse av 

sorg i samband 
med att ha en bror 

eller syster med 

cancer. 

Kvalitativ deskriptiv 
metod. Intervju med 

öppna frågor. 

n=29 (12 
pojkar & 17 

flickor) 

Ålder 8-24 år. 

Innehållsanalys Sorg i samband med 
diagnos, Sorg och 

oro angående det 

sjuka syskonets 
förlust av normalt 

liv, Sorg över att 

vara oviktig och 
bortglömd i 

familjen. 

Hög (18/18p) 

Jenholt 
Nolbris, M., & 

Hedman 

Ahlström, B. 
 

2014 

 
Sverige 

Utvärdera en 
personcentrerad 

intervention som 

kombinerar 
utbildning, 

lärande och 

reflektioner om 
cancer riktad till 

barn med ett 

cancersjukt 
syskon som 

nyligen har 

diagnostiserats. 

Kvalitativ studie 
med 

semistrukturerade 

intervjuer. Pre- och 
postinterventions-

intervjuer plus 

reflektioner en 
månad efter diagnos. 

n=14 (6 
flickor & 8 

pojkar) 

Ålder 9-22 år. 

Innehållsanalys Det framkom 5 
teman och alla 

teman beskriver 

effekten av 
interventionen, före 

och efter. 

Barn som har ett 
cancersjukt syskon 

beskriver innan 

interventionen 
besvär både fysiskt, 

psykiskt och 

emotionellt. Detta 
visar sig förbättras 

efter interventionen. 

 

Hög (17/18p) 

Lähteenmäki, 

P.M., Sjöblom, 

J., Korhonen, 
T., & Salmi, 

T.T. 

 
2004 

 

Finland 

Syftet var att 

undersöka om 

någon enskild 
aspekt borde bli 

inriktad i 

planeringen av 
den information 

som ges i 

stödgrupp till 
barn som har ett 

cancersjukt 

syskon.  

Kvantitativ metod. 

Frågeformulär.  

n=21  

Ålder mellan 

7-15 år. 
 

Analysen 

genomfördes 

med hjälp av 
SAS för 

Windows 8.12 

för deskriptiv 
statistik 

 

 

I resultatet 

framkommer att 

barn i samband med 
deras syskons 

cancerdiagnos 

tenderar till att ha 
ökade beteende- och 

psykosomatiska 

problem än sina 
jämnåriga.  

Hög (17/19p) 

Nolbris, M., 
Enskär, K., & 

Hellström, A-

L. 
 

2007 

 
Sverige 

Undersöka och få 
en förståelse för 

hur barn upplever 

det dagliga livet i 
samband med att 

ha en bror eller 

syster som har 
pågående eller 

har avslutat 
cancerbehandling. 

Kvalitativ metod. 
Narrativ intervju. 

n=10 (6 
flickor & 4 

pojkar)  

Ålder mellan 
10-36 år. 

Fenomenologisk 
hermeneutisk 

innehållsanalys. 

Syskon upplever att 
det är svårt och 

smärtsamt att se sin 

sjuka bror eller 
syster under 

behandling. Det 

fanns vardagliga 
känslor av oro och 

ångest. Det 
framkommer att 

Hög (18/18p) 



 

 

 
 

syskonen har en 

skyddande roll och 
att de tycker det är 

svårt att vara lojal 

med sin sjuka bror 
eller syster och 

behöva avstå från 

sina egna intressen. 
 

Prchal, D.F., & 

Landolt, M.A.  

 
2012 

 

Sweitz 

Beskriva 

upplevelser hos 

syskon till 
barncancer-

patienter inom en 

6-månaders 
period efter 

cancerdiagnosen.  

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerad 

intervju som inriktar 
sig på 5 områden i 

ett syskons vardag. 

Sjukhus, skola, 
kamrater, familj och 

sjuka barn. 

n=7 (5flickor 

& 2 pojkar) 

Ålder mellan 
11-18 år. 

Innehållsanalys 

med hjälp av 

dataprogrammet 
ATLAS 

De känner avsaknad 

av föräldrar, svårt 

att se sitt sjuka 
syskon och andra 

sjuka barn, dess 

lidelse och 
utseende. De 

upplever även 

nedsatt 
skolprestation och 

de beskriver än 

förändrad 
familjesituation. 

 

Hög (16/18p) 

Sloper, P. 
 

2000 

 
England 

Skapa en ökad 
förståelse av hur 

syskon upplever 

situationen när ett 
barn drabbas av 

cancer.  

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 

intervjuer vid två 

separata tillfällen, 6 
månader och 18 

månader efter 

diagnos. 

Vid första 
tillfället n=94 

(46 pojkar & 

48 flickor) 
Ålder mellan 

8-16 år. 

Vid andra 
tillfället n=64 

Innehållsanalys. 
Intervjuerna 

transkriberades 

och 
analyserades 

genom kvalitativ 

metod för att 
identifiera 

teman och 

kategorier.  

Huvudtemat som 
framkom var 

förlust. Syskon 

upplevde en förlust 
av uppmärksamhet, 

status i familjen, 

rutiner, trygghet och 
sällskap. 

Upplevelserna av 

förlust minskade vid 
andra 

intervjutillfället. 

Detta var dels på 
grund av att det 

sjuka syskonet var 

mer hemma och att 
de träffades oftare. 

 

Medel 
(14/18p) 

Woodgate, 
R.L. 

 

2006a 
 

Canada 

Förstå hur 
cancersjukdom 

påverkar familjen 

utifrån barn och 
föräldrars 

perspektiv 

Longitudinell 
kvalitativ metod. 

n=39 (21 
flickor & 18 

pojkar) 

Ålder mellan 
4½-18 år. 

Narrativ 
analysmetod. 

Syskon upplever att 
deras föräldrar 

aldrig finns där för 

dem. Avsaknad av 
familjetillhörighet 

och känsla av 

utanförskap. Syskon 
har en önskan om 

delaktighet i vården 

av sitt sjuka syskon. 
 

Hög (17/18p) 

Woodgate, 

R.L. 
 

2006b 

 
Canada 

Syftet med 

studien var att få 
en förståelse för 

hur barn med 

cancer och deras 
syskon upplever 

sjukdomen och 

symptom-
utvecklingen.  

Longitudinell 

kvalitativ metod med 
intervjuer och 

observationer. 

n=30 (15 

pojkar & 15 
flickor) 

Ålder mellan 

6-21 år. 

Tolkande 

induktiv analys 

Cancer bidrog till 

förändrade rutiner, 
aktiviteter, roller i 

familjen och ökat 

familjeansvar. 
Sjukhusinläggningar 

var speciellt 

påfrestande. Känslor 
av trygghet 

minskades och det 

pratades inte om 
framtiden i familjen. 

 

Hög (15/18p) 

 

 

    

 


