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Se mig!  

-En litteraturstudie om specifika behov hos syskon i familjer 
med ett barn med diagnosen cancer 

 

Författare: Karolina Göthe och Linda Carstensen 

Handledare: Marina Sjöberg 

Litteraturstudie 

Datum: 13-01-24 

 

Sammanfattning 

Bakgrund: När ett barn diagnostiseras med cancer är det inte ovanligt att syskon får 

psykosociala problem. I sjuksköterskans arbete ingår att förebygga ohälsa och kommunicera 

med anhöriga, däribland även syskon. Behov är liknande för de flesta individer men ibland 

kan det utifrån nyuppkommen livssituation uppstå specifika behov. Syfte: Syftet med 

litteraturstudien var att beskriva specifika behov hos syskon till barn med cancer. Metod: 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie som baserades på nio kritiskt granskade 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Artiklar söktes i databaserna Cinahl, ERIC, PsychINFO, 

PubMed och Social Services Abstracts. Resultat: Vid analys av datamaterial framkom fem 

kategorier, vilka var behov av att vara involverad, behov av att få och ge information, behov 

av trygghet och uppmärksamhet, behov av stöd samt behov av distraktion. Slutsats: Syskon 

till barn med cancer har komplexa behov. Syskons behov bör tillfredsställs individuellt och 

sjuksköterskan bör vara medveten om de specifika behov syskon till barn med cancer har. Det 

är av vikt att syskon får anpassad information samt att sjuksköterskan stödjer syskon i att delta 

praktiskt i vården så att de känner sig uppmärksammade och sedda. 

 

 

Nyckelord: Cancer, syskon, behov och stöd. 
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See me!  

-A literature review on the specific needs of siblings in families 
with a child with the diagnose cancer  

 

Author: Karolina Göthe and Linda Carstensen 

Supervisor: Marina Sjöberg 

Literature review 

Date: 13-01-24 

 

Abstract 

Background: When a child is diagnosed with cancer, it is not uncommon that siblings get 

psychosocial problems. The nurses job is to prevent illness and to communicate with family 

members, including siblings. Needs are similar for most individuals but sometimes specific 

needs can occur from a changed life situation. Aim: The aim of this study was to describe the 

specific needs of siblings of children with cancer. Method: The study was conducted as a 

literature study and was based on nine critically examined quantitative and qualitative articles. 

Articles were searched in the databases Cinahl, ERIC, PsychINFO, PubMed and Social 

Services Abstracts. Results: Needs identified were classified into five categories. The 

categories were need to be involved, need to receive and give information, need of safety and 

attention, need of support and need of distraction. Conclusion: Siblings of children with 

cancer have complex needs. Siblings' needs should be met individually and the nurse should 

be aware of the specific needs of siblings of children with cancer. It is important that siblings 

receive personalized information, and that the nurse supports siblings to attend practically in 

health care so that they feel recognized and noted. 

 

 

 

Keywords: Cancer, sibling, need and support. 
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Bakgrund 
I familjer som drabbas av att ett barn får cancer, är det inte ovanligt att syskon får 

psykosociala problem (Enskär, 1999). Orsakerna till detta är många och kan bero på att 

syskon får besvara frågor från omgivningen rörande det sjuka barnets tillstånd, men det är få 

som frågar hur de mår (Dovelius, 2000). Det kan också bero på separation från föräldrar, då 

de spenderar mycket tid med det sjuka barnet på sjukhuset. Inte sällan leder detta till att 

syskon tar större ansvar i hemmet, genom att t.ex. städa eller laga mat. Det kan också bero på 

att det sjuka barnet får mycket uppmärksamhet, vilket kan göra att syskon känner sig 

ensamma och betydelselösa (Enskär, 1999; Edwinson Månsson & Enskär, 2008). Syskons 

bekymmer, rädsla och oro inför ett barns sjukdom i cancer kan yttra sig i aggressivitet, 

skuldkänslor, depression och sömnsvårigheter (Haugland, 2003). Ofta bär syskon till barn 

med cancer på många olika känslor och tankar, vilka måste bli respekterade och bemötta av 

sjukvårdspersonal. Alla barn har enligt Förenta nationernas (FN) barnkonvention (1990) rätt 

att uttrycka sin åsikt och sina tankar, samt att höras i frågor som rör honom/henne. Inom 

hälso- och sjukvården uppmärksammas och bemöts inte syskons behov av omvårdnad, stöd 

och hjälp i den utsträckning som behövs (Enskär, 1999).  

 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) är en av de lagar som styr sjuksköterskans 

arbetssätt. Lagen säger att ohälsa skall förebyggas hos alla som kontaktar hälso- och sjukvård 

(HSL, SFS 1982:763, 2c §). Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 

(2005) ska kommunikation med patienter och anhöriga, och då även syskon, ske på ett 

respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Sjuksköterskan ska även göra anhöriga delaktiga i vård 

och behandling. Information och undervisning ska ges till patienter och deras anhöriga. 

Tillika ska sjuksköterskan försäkra sig om att informationen är förstådd av mottagarna (a.a.).   

 

Inom ämnet omvårdnad är begreppet behov centralt. Sjuksköterskans uppgift är att 

tillfredsställa individens behov, oavsett om individen är sjuk eller frisk (Henderson, 1982; 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning, 2005). Att ha ett behov är enligt Birkler (2007) att 

vara i obalans, till exempel genom att vardagen är förändrad och inte fungerar som vanligt 

och när behovet är tillfredställt är balansen återställd. Hendersson (1982) menar att 

människan, patienten är i behov av mat, husrum och kläder, men också kärlek och en social 

ömsesidighet. Individer har liknande behov, vilka kan skifta genom livet. Hon menar vidare 

att behov kan tillfredställas på olika sätt för olika individer (a.a.). Personer, barn liksom 
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vuxna, kan inte alltid på egen hand tillfredsställa sina behov och behöver därför stöd (Ehnfors, 

Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2000). Stöd kan vara emotionellt, socialt eller praktiskt. I 

praktiken kan innebörden av stöd vara att underlätta för, ge hjälp att behålla hoppet eller ge 

individen möjlighet att växa. Det kan även inbegripa en närvaro, tillsyn och uppmuntran. 

Sjuksköterskor möter oftast patienter och deras anhöriga, såsom föräldrar och syskon, när de 

befinner sig i sjukdom eller kris (a.a). För att maximera sjuksköterskans möjlighet att förstå 

de behov patient och anhöriga har, krävs en öppen dialog (Henderson, 1982; Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning, 2005). Det är också viktigt att sjuksköterskor identifierar och planerar 

omvårdnadsåtgärder tillsammans med patienten och anhöriga (Ehnfors, et al., 2000). Detta för 

att på bästa sätt tillgodose patientens och anhörigas behov (a.a). 

 

När det gäller stödinsatser för syskon till barn med cancer, är Barncancerfonden en 

organisation man kan vända sig till. De erbjuder exempelvis hjälp såsom syskonstödjare och 

syskongrupper. Syskonstödjare är personer vilkas arbetsuppgift är att vara tillgänglig, stödja 

och uppmärksamma syskons behov (Barncancerfonden, u.å.). Trots att stödinsatser från t.ex. 

barncancerfonden finns att få i form av syskonstödjare och syskongrupper (Barncancerfonden, 

u.å.), känner syskon sig bekymrade, rädda och oroliga (Nolbris, Enskär & Hellström, 2007). 

 

Sjuksköterskor kan träffa syskon till barn med cancer lite varstans i vården. Det kan till 

exempel vara på vårdcentralen, akutmottagningen eller barnmedicinavdelning. Syskon till 

barn med cancer lever i en förändrad vardag där det vardagliga livet inte längre kan tas för 

givet (Björk, Jenholt Nolbris & Hedman Ahlström, 2012). Att vara i skolåldern och syskon 

till ett barn som drabbats av cancer, torde föra med sig specifika behov. 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva specifika behov hos syskon till barn med cancer.  

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en allmän litteraturöversikt. Det innebär att empiriskt material 

publicerat i vetenskapliga tidsskrifter systematiskt sammanställs för att skapa en bild av den 

kunskap som finns inom ett visst område (Friberg, 2012).  
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Urval 

Inklusionskriterier vid artikelsökning var vetenskapliga empiriska artiklar, skrivna på danska, 

engelska, norska och svenska. Artiklarnas urval skulle vara ändamålsenligt på sådant sätt att 

deltagarna var mellan 6-18 år samt var syskon till ett barn med cancer. Artiklarna skulle vara 

granskade av experter inom området, så kallade peer-reviewed (Jakobsson, 2011).  För att 

informationen skulle vara så aktuell som möjligt var ytterligare inklusionskriterie att de 

vetenskapliga artiklarna var publicerade under åren 2000-2012. Artiklar med fokus på behov 

efter barnets bortgång exkluderades av den orsaken att anhöriga då är i en annorlunda 

situation.  

Undersökningens genomförande 
Litteraturöversiktens process utgick från Polit och Becks flödesschema (2012), som innebär 

olika steg för hur en litteraturstudie genomförs. Inledningsvis gjordes en övergripande 

sökning i databaserna Cinahl, ERIC, PsychINFO, PubMed och Social Services Abstracts. 

Databaserna berör områdena omvårdnad, hälsovetenskap och psykologi. Den övergripande 

sökningen gjordes för att få fram relevanta sökord, relaterade till syftet. Vid senare mer 

specifik sökning kopplad till syftet, användes sökorden cancer*, sibling*, need* och support* 

i olika kombinationer (Bilaga 1). Need och support användes då de beskriver begreppen stöd 

och behov. Trunkering i form av en asterisk (*) användes, för att få fram artiklar som innehöll 

ordets alla böjningsformer (Östlundh, 2006). Boolesk söklogik användes också, för att finna 

vetenskapliga artiklar innefattande alla sökorden (a.a). Inledningsvis lästes titlarna på de 

vetenskapliga artiklarna som framkom i sökningarna. Artiklar med titlar som ansågs svara 

mot studiens syfte urskiljdes och abstrakten lästes igenom. Oenighet kring en/flera artiklars 

titlar, genererade även att abstracten lästes, enligt devisen ”bättre fria än fälla” (Rosén, 2012). 

För att söka efter ytterligare artiklar, gjordes manuella sökningar i referenslistor i utvalda 

artiklar.  Dock tillkom inga nya artiklar, då de antingen var utvalda i tidigare databassökning 

eller hade specifikt sjukdomsfokus. Artiklar i fulltext som svarade mot studiens syfte 

granskades enligt Forsberg och Wengströms (2008) checklista för kvalitativa artiklar (Bilaga 

3) och checklista för kvantitativa artiklar (Bilaga 4). Först granskades artiklarna enskilt av 

författarna och därefter gemensamt. En översikt av inkluderade artiklar (Bilaga 2) skapades 

(Rosén, 2012). Det gjordes även en översikt av artiklarnas styrkor och svagheter (Bilaga 2). 

Kriterier för att avgöra huruvida en artikel befanns stark eller svag var könsfördelning hos 

studiedeltagarna, deltagarantal, huruvida författarna diskuterade metodologiska brister, hur 
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forskarna förhållit sig till etiken samt hur väl metoden var beskriven. Förekomst av artiklar i 

mer än en databas, resulterade slutligen i att nio artiklar ingick i studien. 

Analys 

De nio artiklar som ingick i litteraturstudien analyserades med hjälp av manifest 

innehållsanalys (Danielson, 2012). För att förstå innehållet i artiklarnas resultatdel lästes de 

flera gånger (Friberg, 2012). Meningsbärande enheter, d.v.s. meningar eller stycken som 

svarade mot syftet, togs sedan ut i originalspråk, ur artiklarnas resultatdel. De meningsbärande 

enheterna klistrades in i ett Word-dokument, där det gjordes markeringar för att veta vilken 

artikel den meningsbärande enheten kom ifrån. När alla meningsbärande enheter var samlade 

översattes de till svenska. Därefter sorterades de meningsbärande enheterna efter innebörd i 

högar. Till exempel sorterades den meningsbärande enheten “need for information about their 

siblings cancer, threatment, its side effects and alternatives, rehabilitation, and recovery 

statistics” (Prchal & Landolt, 2012) till högen med meningsbärande enheter som handlade om 

information. När alla lappar var sorterade lästes de igen för att se om de låg i rätt hög. 

Därefter bildades kategorier (Forsberg & Wengström, 2008). 

Etiska överväganden 
Artiklarnas forskningsdesign, alltså hur de var utformade och genomförda, skulle vara etiskt 

riktiga. Det skulle därmed framgå att deltagare frivilligt deltog efter att de fått muntlig och 

skriftlig information, samt givit informerat samtycke till deltagande. Deltagarnas integritet 

skulle vara bevarad och hänsyn skulle ha tagits till det sårbara, deltagarna skulle alltså inte 

tvingas att berätta om sådant de inte ville berätta om. Studier där barn under 15 år deltog, 

skulle godkännande från föräldrar finnas (Kjellström, 2012). Datamaterialet skulle även 

behandlas konfidentiellt (Stryhn, 2007). Uppfylldes inte kraven i funna artiklar, exkluderades 

de.  

 

Författarna är medvetna om att förförståelse alltid finns närvarande (Birkler, 2007), men i 

studien försöktes förförståelsen sättas åt sidan, på så sätt att alla artiklar som svarade mot 

syftet inkluderades. Detta för att studien skulle bli så trovärdig som möjligt.  
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Resultat 
Vid analys av datamaterial framkom fem kategorier, vilka var behov av att vara involverad, 

behov av att få och ge information, behov av trygghet och uppmärksamhet, behov av stöd 

samt behov av distraktion. 

Behov av att vara involverad 
Det fanns behov av att vara involverad och vara en del i det sjuka barnets situation, för att inte 

känna sig exkluderad (Patterson, Millar & Visser, 2011). Ett behov hos syskon till barn med 

cancer visade sig vara att praktiskt vara involverad i vården av det sjuka barnet (Prchal & 

Landolt, 2012; Woodgate, 2006). Det kunde handla om enkla saker som att till exempel hämta 

mat, läsa högt eller att assistera vid dagliga rutiner såsom hygienrutiner på sjukhuset (Prchal 

et al., 2012). Syskon mådde bra av att kunna hjälpa sin sjuka bror eller syster (Woodgate, 

2006). På så sätt fick de också vetskap om vad som hände på sjukhuset (Murray, 2002; 

Nolbris et al., 2007). De upplevde det dock ibland svårt att veta vad de kunde göra för att 

hjälpa till (Woodgate, 2006). De flesta syskon beskrev behov av att vistas på sjukhuset, då det 

gav en inblick i hur det såg ut och fungerade på sjukhuset och de fick även en bild av hur det 

medicinska tillståndet hos det sjuka barnet var (Prchal et al., 2012). Emellertid visade det sig 

att syskon kunde vara rädda för den medicinskt tekniska utrustningen som omgav det sjuka 

barnet. Syskonen hade behov av att lindra denna rädsla. För att få bort rädslan kunde det 

hjälpa om syskon fick medverka i omvårdnaden av det sjuka barnet (Murray, 2002). En av de 

intervjuade i Murrays studie (2002) sa:”If I could help with my sister´s central line I think I 

would not be so afraid of it” (s.332). För att tillgodose behovet av att vara involverad hade 

syskon behov av att vara lediga från skolan (Murray, 2002; Nolbris et al., 2007; Prchal et al., 

2012).  

 

Ett annat behov hos syskon till barn med cancer var att få vara tillsammans med sina föräldrar 

och med sin sjuka bror eller syster (Woodgate, 2006). Detta ledde till en ökad känsla av 

samhörighet och minskade känslan av att stå ensam i världen. Det ledde också till att syskon 

kände sig involverade i sjukdomsupplevelsen och fick dem även att känna sig närmare sin 

familj (a.a). Syskon oroade sig för sin sjuka bror eller systers välbefinnande och genom att 

besöka dem och vara närvarande, mådde de lite bättre (Björk, Wiebe & Hallström, 2005; 

Murray, 2001; Woodgate, 2006). Att vara närvarande, hjälpsam och en del av processen var 

behövligt för de flesta syskon, då det hjälpte dem att hantera sjukdomsupplevelsen bättre 

(Prchal et al., 2012).  
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Behov av att få och ge information  

Ytterligare ett behov som syskon hade var att få information om vad det sjuka barnets cancer 

innebar, behandling, behandlingens bieffekter, alternativ till behandling, rehabilitering och 

tillfrisknande (Patterson et al., 2011; Sloper, 2000; Yin & Twinn, 2003). Det fanns alltså 

behov av att få information från sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal (Patterson et 

al., 2011; Yin et al., 2003). Information från personal gjorde att syskon kände sig viktiga och 

upplevde att någon brydde sig om deras känslor (Murray, 2002). Information gjorde också att 

de lättare fick förståelse för situationen (Sloper, 2000).  

 

Nobody told me about cancer. I felt helpless because I did not fully understand 

what was going on /…/ So I began to collect information, books, and pamphlets 

on my own. It would help if nurses gave these things to us (Murray, 2002, 

s.332). 

 

Den givna informationen behövde vara åldersanpassad (Patterson et al., 2011) och given på 

sådant sätt att ingen information undanhölls (Murray, 2001). Syskon upplevde även behov av 

att få delta i diskussioner gällande sin sjuka bror eller syster (a.a), samt bli informerade om 

stödgrupper och hur dessa kontaktades (Patterson et al., 2011). Många uttryckte även behov 

av professionell rådgivning (a.a).  

Syskon upplevde inte enbart behov av att få information, utan även att ge information 

gällande det sjuka barnets tillstånd (Prchal et al., 2012). De hade behov av att få informera när 

de själva ville, samt att bli respekterade när de inte ville dela med sig av information (a.a). 

Behov av trygghet och uppmärksamhet 
Syskon hade behov av att känna säkerhet och trygghet inom familjen, men i familjer där ett 

barn hade drabbats av cancer var det inte ovanligt att känslan av säkerhet och trygghet 

minskade (Björk et al., 2005; Woodgate, 2006). Minskad känsla av säkerhet och trygghet 

kunde leda till sårbarhet i familjen (Sloper, 2000). Syskon kände sig bortglömda och hade 

behov av mer uppmärksamhet (Murray, 2002; Woodgate, 2006), inte minst för att känna att 

de hade samma plats och betydelse i familjen (Sloper, 2000).“I wish my mother would hug me 

a lot like she did before my brother got sick. Sometimes I feel like she forgets about me.” 

(Murray, 2002, s.332).  

 

De hade även behov av att hålla ihop familjen för att känna sig trygga och detta upplevdes 
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lika viktigt som att det sjuka barnet överlevde (Woodgate, 2006). En del syskon upplevde att 

familjelivet försvann (Patterson et al., 2011; Woodgate, 2006). För att deras liv skulle vara så 

nära det normala livet som möjligt uttryckte syskon behov av att bibehålla familjerutiner 

(Murray, 2002) såsom måltider, få hjälp med läxor, att någon lyssnade på vad som hände i 

syskonens liv (Patterson et al., 2011; Woodgate, 2006), samt familjeevent såsom födelsedagar 

(Woodgate, 2006). Efter en tid då de accepterat att vardagen hade förändrats, kände vissa 

syskon att de kunde leva ett normalt vardagsliv (Nolbris, Enskär & Hellström, 2007). Dock 

upplevde inte alla syskon det negativt med frånvarande föräldrar, en del gillade att vara 

ensamma hemma lite då och då (Woodgate, 2006). De kände även behov av att föräldrarna 

fick hjälp med att balansera familjelivet såsom vardagsrutiner, för att inte all fokus ständigt 

skulle vara riktad mot det sjuka barnet (Murray, 2001). Syskon hade även behov av att någon 

hjälpte föräldrarna att notera syskons goda uppförande samt att få föräldrarna att tillmötesgå 

deras behov (a.a). 

Behov av stöd 
Ytterligare ett fynd som framkom var att syskon behövde tröst och stöd från släktingar (Björk 

et al., 2005; Patterson et al., 2011; Sloper, 2000). Släktingarna behövde ha en nära relation till 

syskonet (Sloper, 2000). Syskon hade också behov av att prata med andra syskon i samma 

situation (Prchal et al., 2012). De behövde stöttas i att uttrycka sina känslor om det sjuka 

barnets cancer och dess påverkan på deras liv (Murray, 2002; Patterson et al., 2011). Syskon 

behövde spendera tid med, lära sig av och känna stöd från andra yngre personer som delade 

liknande upplevelse av cancer (Patterson et al., 2011), eftersom det kunde hjälpa och stötta 

dem i bearbetningen av att ha en bror eller syster med cancer (Murray, 2001; Murray, 2002). 

“I wish there was a place for me to talk with other kids that have a brother with cancer…” 

(Murray, 2002, s.332).  Att få hjälp att delta i stödgrupper var ett annat behov hos syskon 

(Murray, 2001). Vissa syskon ansåg att yngre personer som hade genomgått samma 

upplevelse bättre kunde ge dem rätt och effektivt stöd (a.a). Det fanns även behov av att få 

stöd i skolan, speciellt av lärare (Björk et al., 2005; Patterson et al., 2011), då de hade svårt att 

koncentrera sig på skolarbetet, eftersom de oroade sig för det sjuka barnets tillstånd (Prchal et 

al., 2012). Lärare med god relation till syskonet kunde ge hjälpsamt stöd och information, 

samt få syskonet att känna sig bekväm om de fick prata om sin upplevelse (Sloper, 2000). 

Enligt Murrays studie (2002) hade syskon behov av emotionellt stöd, vilket innebar att känna 

sig bekväm, älskad, respekterad, förstådd och omhändertagen, samt att känna hopp och att ha 

en positiv syn (Björk et al., 2005). 
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Behov av distraktion 

Syskon hade behov av sociala aktiviteter och det fanns en risk att dessa minskade under 

sjukdomstiden (Prchal et al., 2012). Egna intressen och aktiviteter var särskilt viktiga eftersom 

det gav stöd för syskon att bearbeta upplevelsen av sjukdomen (Patterson et al., 2011; Sloper, 

2000), samt distraherade dem från oro och hjälpte dem att bibehålla vardagsrutiner (Sloper, 

2000). Aktiviteter hjälpte även syskon att behålla självkänslan när de fick mindre 

uppmärksamhet och kände sig mindre värda hemma (a.a). De uttryckte även behov av att 

föräldrarna fick hjälp i att engagera sig i syskonens hobbys och/eller skolaktiviteter (Murray, 

2001). Syskon upplevde behov av ett miljöombyte, då det var en bra distraktion (Prchal et al., 

2012). 

 

Syskon hade även behov av att vara med sina kompisar (Björk et al., 2005; Murray, 2002; 

Patterson et al., 2011; Prchal et al., 2012), då det distraherade dem från sjukdomsupplevelsen 

och för en stund glömdes oron för det sjuka barnet bort (Prchal et al., 2012). “Sometimes I 

just want to be around my friends and do things that make me forget about the cancer for a 

while…” (Murray, 2002, s.332).  Vänskapsrelationen kunde ibland stöta på svårigheter, då 

syskon samtidigt som de ville bli behandlade som vanligt, behövde bekräftelse från vännerna 

om att vardagen var förändrad (Patterson et al., 2011). En del syskon upplevde det positivt att 

få prata med sina kompisar om cancern och det sjuka barnet, då det genererade känslor av 

lättnad, bekvämlighet och hopp (Prchal et al., 2012). Då syskon hade ett stort behov av att 

träffa sina kompisar önskade många att sjuksköterskor informerade föräldrarna om detta 

(Murray, 2002).   

Diskussion  

Metoddiskussion 

Litteraturstudien innefattade såväl kvalitativa som kvantitativa artiklar, då författarna inte 

ville riskera utelämna relevant data (Polit & Beck, 2008). Om studien hade gjorts som en 

kvalitativ intervjustudie hade antagligen resultatet blivit smalare men mera djupgående (Polit 

et al., 2008). Att göra en litteraturstudie kan ses som en styrka då det ger ett bredare 

kunskapsunderlag inom ämnet.  

Vid artikelsökning söktes artiklar skrivna på danska, engelska, norska och svenska, då 

språken var hanterbara för författarna. Flertalet vetenskapliga artiklar, publicerade i använda 

databaser, var skrivna på engelska. Då engelska inte är författarnas modersmål kan artiklar 
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omedvetet ha exkluderats på grund av misstolkning. Språkkunskaperna kan ses som en 

svaghet i denna uppsats, då artiklar skrivna på andra språk än de författarna hanterar har 

exkluderats. Det finns även en risk att resultatet i de vetenskapliga artiklarna kan ha tolkats 

fel, men då båda författarna först enskilt har läst och granskat artiklarna och därefter 

tillsammans diskuterat innehållet, minskar denna risk (Polit et al., 2008), vilket stärker 

studiens pålitlighet och giltighet. 

Artiklar som inkluderades i studien kom från olika länder (bilaga 2). Därmed visar resultatet 

att behov hos syskon till barn med cancer ser lika ut i olika delar av världen. Dock är alla 

utvalda artiklar gjorda i industriländer och om författarna funnit artiklar gjorda i 

utvecklingsländer hade resultatet eventuellt förändrats. Överförbarheten är därmed god i de 

industriländer där studierna är gjorda. Det är både flickor och pojkar som har deltagit i 

studierna, vilket gör att risken för systematiska fel i studierna minskar. Det leder till att 

studiens överförbarhet ökar, då resultatet kan överföras såväl på flickor som pojkar. 

Deltagarna i studierna var mellan 6-18 år. En bredare ålderskategori hade kunnat ge ett annat 

resultat, då syskon äldre än 18 år eventuellt har andra erfarenheter. Då studien riktades mot 

syskon i ålder 6-18 år, upptäcktes behov hos just denna åldersgrupp.  

Analysen har gjorts av båda författarna vilket gör resultatet mer trovärdigt. Artiklar som 

använts i studien har visat på liknande resultat och flertalet av artiklarna framkom i flera olika 

databaser, vilket tyder på att det datamaterial som finns publicerat är med i studien.    

Forsberg och Wengströms (2008) checklista för kvalitativa artiklar och checklista för 

kvantitativa artiklar användes till granskningen av de utvalda artiklarna. De valdes då 

författarna ansåg sig kunna hantera checklistorna bättre än andra alternativ. Dock fanns inget 

kvalitetsbedömningssystem i checklistorna som visar på hur hög kvalitet artiklarna hade och 

därför gjordes istället av författarna en övergripande bild av styrkor och svagheter för varje 

enskild artikel, vilket kan ses i Bilaga 2. Det är en styrka att studiens inkluderade artiklar 

granskats och kvalitetsbedömts då det ökar studiens trovärdighet.  

Då deltagare i forskningsstudier är under 15 år, krävs godkännande från föräldrar som 

beskrivet i metoden. Författarna har kontrollerat att detta gjorts i utvalda studier. Kravet av 

godkännande från föräldrar kan leda till att barn som skulle vilja delta, inte tilläts av sina 

föräldrar, vilket kan ha påverkat resultatet i denna studie. Det har dock inte framkommit att 

föräldrar har nekat sina barn från att deltaga i studierna. Föräldrar är de som känner sina barn 
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bäst och bör vara de som bäst avgör om barnen bör deltaga eller inte, snarare än forskaren. 

Alla syskon som deltagit har gjort det frivilligt. 

Litteraturstudien gjordes under en begränsad tidsperiod, vilket kan ha påverkat resultatet vid 

bearbetning av data och utformning av litteraturstudien. Även tillgången på databaser kan ha 

påverkat resultatet. Trots det är flertalet artiklar påträffade i mer än en databas, vilket är en 

styrka i arbetet. Sannolikheten att artiklarna skulle påträffas i andra databaser är stor.   

Författarna är medvetna om att förförståelse alltid är närvarande. Förförståelsen var att syskon 

ofta kommer i skymundan och att de inte vågar ta plats. Det antogs att syskon till barn med 

cancer inte vågar säga till om de känner sig sjuka. Författarna antog även att syskon behövde 

mer information och att vare sig föräldrar eller personal involverade syskon på ett 

tillfredsställande sätt. Resultatet överensstämde delvis med författarnas förförståelse, men det 

framkom ytterligare behov som var överraskande. 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att syskon till barn med cancer har specifika behov som sjuksköterskor 

måste uppmärksamma (Björk et al., 2005; Murray, 2001; Murray, 2002; Nolbris et al., 2007; 

Patterson et al., 2011; Prchal et al., 2012; Sloper, 2000; Woodgate, 2006; Yin et al., 2004). 

Behov som framkom var behov av att vara involverad, behov av att få och ge information, 

behov av trygghet och uppmärksamhet, behov av stöd samt behov av distraktion. Det är inte 

ovanligt att barn har de behov som beskrivs i resultatet, men de blir mer påtagliga och därmed 

också specifika för syskon i samband med att ett barn i familjen drabbas av cancer. Det är 

som sjuksköterska ibland svårt att veta hur individens behov bör tillfredställas, eftersom varje 

individ har olika önskningar och viljor om hur behoven ska tillmötesgås (Hendersson, 1982). 

Det är därför viktigt att sjuksköterskan i fall där ett barn har diagnostiserats med cancer och 

har syskon, inte bara ser det sjuka barnet, utan även uppmärksammar syskon. För att få en bild 

av vilka behov syskon till varje barn med cancersjukdom har, krävs det kommunikation 

mellan sjuksköterska och syskon. Det är viktigt att sjuksköterskan finns tillgänglig för syskon 

så att en god relation skapas, vilket underlättar för syskon att våga berätta för sjuksköterskan 

vad som bekymrar dem. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor 

(Socialstyrelsen, 2005) ska sjuksköterskan genom stöd, vägledning och information, hjälpa 

syskon att våga delta i omvårdnaden. Sjuksköterskan ska med andra ord lyssna, kommunicera 

och stödja syskon.  Även om sjuksköterskan är medveten om att syskon till barn med cancer 

har många gemensamma behov är det viktigt att sjuksköterskan förstår att individer kan ha 
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olika behov vid olika tillfällen och att de tillfredställs på olika sätt. Sjuksköterskan måste 

därmed uppmärksamma och låta syskon bli en del av omvårdnaden så att hon/han kan hjälpa 

syskon med just deras behov.  

 

Trots att alla barn enligt FN:s barnkonvention (1990) har rätt att uttrycka sina åsikter samt rätt 

att höras i frågor som rör honom/henne, tillgodoser inte sjukvårdspersonal alltid syskons 

behov av att få och ge information om cancersjukdomen, behandling, m.m. (Patterson et al., 

2011; Sloper, 2000; Yin & Twinn, 2003). Det är lätt hänt att syskon misstolkar situationen 

och tror att det är de som orsakat sjukdomen (Sidhu, Passmore & Baker, 2005). Föräldrar 

märkte att kommunikation kunde göra att förtroendet lättare bibehölls mellan syskon och 

föräldrar samt mellan syskon och vårdpersonal (a.a). En annan studie av von Essen & Enskär 

(2003) påvisar också vikten av information till syskon. Både föräldrar och sjuksköterskor 

påpekade i studien att information till syskon var viktig eftersom det kunde ge syskon en 

känsla av kontroll och förståelse för situationen (a.a). Det är inte bara i relation till 

cancersjukdom som syskon har behov av att få spendera tid hos sin sjuka bror/syster och att få 

information om sjukdomstillståndet. Syskon till barn som lider av artros eller njursvikt visade 

sig ha samma behov (Batte, Watson  & Amess, 2006; Waite-Jones & Madill, 2008). 

Informationsgivning är något vården måste bli bättre på, speciellt eftersom närstående och 

patienter enligt HSL (SFS, 1982:763), är berättigade detta. Syskon har alltså rätt till anpassad 

information gällande hälsotillstånd, undersökningar, vård, m.m. (a.a). Exempel på hur detta 

skulle kunna göras praktiskt i vården är att sjuksköterskan tillgodoser syskon med både 

skriftlig och muntlig information, på ett sådant sätt att det är anpassat för syskonet. 

Sjuksköterskan måste även vara öppen för frågor och vara beredd på att förtydliga 

information som ej blivit förstådd (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Syskon till barn med cancer vill vara praktiskt involverade i omvårdnaden av det sjuka barnet 

(Nolbris et al., 2007; Murray, 2002; Prchal & Landolt, 2012; Woodgate, 2006). 

Sjuksköterskan kan med hjälp av lätta uppgifter involvera syskon i omvårdnadsrutiner 

beträffande det sjuka barnet (a.a). Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor 

(Socialstyrelsen, 2005) är en av sjuksköterskans uppgifter att göra syskon delaktiga i vården. 

Därmed bör det vara självklart för sjuksköterskor att genomföra detta. Som sjuksköterska är 

det även viktigt att visa att det är tillåtet för syskon att delta i vissa omvårdnadsmoment, då 

det kan vara svårt för syskon att veta hur och när det är tillåtet att delta (Woodgate, 2006). Det 

är viktigt att som sjuksköterska förklara vad man gör och att inbjuda syskon att delta när det 
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är möjligt. Att uppmärksamma och se syskon och deras individuella behov, är av stor vikt för 

att de ska känna sig sedda och inte i vägen. 

Slutsats 
Syskon till barn med cancer har komplexa behov. För att de ska tillfredställas på bäst möjliga 

sätt, krävs det att sjuksköterskan är medveten om att syskon till barn med cancer har specifika 

behov och att de tillfredställs individuellt. Det är därmed viktigt att ta reda på vilka behov 

varje individ har och på vilket sätt de bäst tillfredsställs för just honom/henne. Det är viktigt 

att syskon till barn med cancer får anpassad information på ett tillfredställande sätt av 

sjuksköterskan, samt att sjuksköterskan tillåter och stödjer syskon till barn med cancer att 

praktiskt delta i vården kring sin sjuka bror/syster, så att de känner sig uppmärksammade och 

sedda.   
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Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 

Datum Databas Sökord och 

boolesk operator 

(and, or, not) 

Begränsningar Typ av 

sökning (tex. 

fritext, ab-

stract, 

nyckelord, 

MESH-term) 

Antal 

träffar 

Motiv till exklusion av artiklar Utvalda artiklar  

121128 Cinahl Cancer* AND 

Sibling* 

2000-2012, Peer 

reviewed, Danish, 

English, Norwegian and 

Swedish language, age 6-

18 

Abstract, 

Abstract 

101 31 artiklar handlade om det sjuka 

barnet, 8 artiklar hade ett föräldra- 

eller ssk- perspektiv, 7 artiklar var 

review, 7 artiklar handlade om 

hur det var efter barnets död , 6 

artiklar handlar om läger för 

syskon, 5 artiklar handlade om 

stödgrupper och andra tjänster för 

att hjälpa, 4 handlade om 

cancerrisk, i 4 artiklar var det en 

förälder som var sjuk, 3 artiklar 

handlade om känslor såsom 

depression, ångest och stress, 3 

handlar om specifika sjukdomar , 

2 är enbart sammanställning av 

fakta, i 2 artiklar hade inga syskon 

intervjuats eller fått svara på 

enkät, 1 handlar om familjers 

upplevelser av hemvård, 1 handlar 

om mor-/farföräldrar,  1 är efter 

avslutad behandling, 1 handlar om 

tobaks påverkan, 1 handlar om 

fysisk aktivitet, 1 handlar om 

utveckling av instrument, 1 

handlar om cancerrelaterad död, 1 

är gjord som hjälp för 

sjuksköterskor, 1 handlar om 

livskvalitet och i 1 artikel går det 

ej att utläsa vad syskon sagt.  

How siblings of pediatric 

cancer patients experience 

the first time after 

diagnosis: a qualitative 

study 

 

Siblings' experiences with 

childhood cancer: a 

different way of being in 

the family 

 

The Development of an 

Instrument to Assess the 

Unmet Needs of Young 

People Who Have a Sibling 

With Cancer: Piloting the 

Sibling Cancer Needs 

Instrument (SCNI) 

 
Experience of siblings of 

children treated for cancer 

 

A qualitative exploration of 

psychosocial support for 

siblings of children with 

cancer 

 

Social support for school-
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aged siblings of children 

with cancer: a comparison 

between parent and sibling 

perceptions 

 

Experiences and support 

needs of siblings of 

children with cancer 

 

The effect of childhood 

cancer on Hong Kong 

Chinese families at 

different stages of the 

disease 

 

Striving to survive: 

families' lived experiences 

when a child is diagnosed 

with cancer 

121129 Cinahl Cancer* AND 

Sibling* AND 

Need* 

2000-2012, Peer-

reviewed, Danish, 

English, Norwegian and 

Swedish language, age 6-

18 

Abstract,  

Abstract,  

Abstract 

 

50 7 artiklar är dubbletter från 

tidigare sökning. 10 artiklar 

handlar om det sjuka barnet, 8 

artiklar är efter barnets död, 7 

artiklar har föräldra och/eller 

sjuksköterskeperspektiv, 6 artiklar 

är review, i 2 artiklar är en 

förälder sjuk, 2 handlade om 

specifik sjukdom 1, artikel 

handlar om terapi/stödgrupper , 1 

artiklel har mor-

/farförälderperspektiv, 1 artikel 

handlar om ångest, stress och 

depression, 1 artikel handlar om 

familjers upplevelser av hemvård, 

1 artikel handlar om tobaks 

påverkan, 1 handlade om 

cancerrelaterade dödsfall , 1 

artikel var efter avslutad 

behandling och i 1 artikel hade 
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syskon inte blivit intervjuade eller 

svarat på enkät.  

121129 Cinahl Cancer* AND 

Sibling* AND 

Support* 

2000-2012, Peer 

reviewed, Danish, 

English, Norwegian and 

Swedish language, age 6-

18 

Abstract,  

Abstract,  

Abstract 

 

39  5 Artiklar är dubbletter sedan 

tidigare sökning. 7 artiklar hade 

föräldraperspektiv, 5 artiklar var 

efter barnets död, 3 artiklar 

handlade om läger, 3 artiklar var 

review, 2 artiklar handlade om det 

sjuka barnet, 2 artiklar handlade 

om terapi/ stödgrupper, i 2 artiklar 

var någon förälder sjuk, 2 artiklar 

handlade om stress och ångest, 1 

artikel hade mor-/far-

föräldraperspektiv, 1 artikel 

handlade om familjens upplevelse 

av hemvård, 1 artikel handlade 

om specifik sjukdom, 1 artikel 

handlade om utveckling av ett 

instrument, 1 artikel var 

sammanställning av fakta, 1 

artikel handlade om livskvalitet, 1 

artikel var en analys av socialt 

stöd och 1 artikel handlade om 

ärftlighet.  

 

121129 PubMed Cancer* AND 

Sibling* 

English, Danish, 

Norwegian and swedish 

language, 2000-2012,  

age 6-18 

Title/Abstract 

Title/Abstract 

 

366 Ohanterbart vidare sökning krävs!  

121129 PubMed Cancer* AND 

Sibling* AND 

Need*   

 

Danish, English, 

Norwegian and Swedish 

language, 2000-2012, 

age 6-18 

Title/Abstract 

Title/Abstract 

Title/Abstract 

 

91 6 artiklar är dubbletter sedan 

tidigare sökning. 29 hade ett 

specifikt sjukdomsperspektiv eller 

ärftlighet, 19 handlade om det 

sjuka syskonet, 7 hade 

föräldrarnas perspektiv, 7 var 

review/brief report, 6 handlade 

om syskon men inte deras behov, 

4 var efter barnets död, 4 var efter 

sjukdomen, 3 handlade om 

lägerupplevelser, 2 hade ett 
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psykosocialt perspektiv, 1 

handlade om när en förälder har 

cancer, 1 var kommentarer till en 

annan artikel, 1 artikel var 

experters utlåtanden och 1 

handlade om hur syskon och 

föräldrar hanterar sjukdomen. 

121129 PubMed Cancer* AND 

Sibling* AND 

Support* 

English, Danish, 

Norwegian and Swedish 

language,  2000-2012, 

age 6-18 

Title/Abstract 

Title/Abstract 

Title/Abstract 

60 4 artiklar är dubbletter sedan 

tidigare sökning, 14 hade ett 

sjukdomsperspektiv eller 

ärftlighet, 8 hade 

föräldraperspektiv, 6 var om det 

sjuka barnet, 4 om stödgrupper, 4 

var rewiev artiklar, 3 handlade om 

lägerupplevelser, 3 var efter 

barnets död, 2 handlade om 

psykoanalyser/psykosocialt, 2 

handlade om syskonens 

självkänsla, 1 var inte en 

vetenskaplig artikel, 1 var efter 

sjukdomen, 1 om 

kostnadseffektiviteten vid video 

stöd, 1 om skolan och 

skolresultat, 1 handlade om när en 

förälder har cancer, 1 handlade 

om livskvalitet, 1 beskrev 

depression/ångest hos barn, 1 

handlade om utvecklingen av ett 

instrument, 1 var om hur föräldrar 

och syskon anpassar sig till 

sjukdomen och 1 var en 

konceptanalys. 

 

121129 PsychINFO Cancer* AND 

Sibling* 

English, Danish, 

Swedish, Norwegian 

language, 2000-2012, 

age 6-17, peer-reviewed 

and scholarly journals 

Abstract 

Abstract 

 

55 2 artiklar är dubbletter sedan 

tidigare sökning. 8 artikel handlar 

om det sjuka barnet, 6 hade ett 

specifikt sjukdomsperspektiv, 6 

handlade om när barnet dött, 6 var 

om lägerupplevelser, 5 handlade 

om interventioner och olika 
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terapi/stöd program, 4 har 

föräldraperspektiv, 4 var om 

syskon men inte deras behov, 4 

handlade om livskvalitet, 3 var 

review-artiklar, 3 hade skolan och 

skolresultat som perspektiv, 2 om 

hur man hanterar sjukdomen, 1 

var efter sjukdomen och 1 

handlade om livets slutskede. 

121129 PsychINFO Cancer* AND 

Sibling* AND  

Need* 

English, Danish, 

Swedish, Norwegian 

language, 2000-2012, 

age 6-17, peer-reviewed 

and  scholarly journals 

Abstract 

Abstract 

Abstract 

17 3 artiklar är dubbletter sedan 

tidigare sökning. 3 hade 

föräldraperspektiv, 3 artiklar var 

overviews, 2 var efter barnets 

död, 1 var efter sjukdomen, 1 

handlade om lägerupplevelse, 1 

handlade om livskvalitet, 1 hade 

specifikt sjukdomsperspektiv, 1 

handlade om grupp intervention 

och 1 om vänskapsproblem. 

 

121129 PsychINFO Cancer* AND 

Sibling* AND  

Support* 

English, Danish, 

Swedish, Norwegian 

language, 2000-2012, 

age 6-17, peer-reviewed 

and scholarly journals 

Abstract 

Abstract 

Abstract 

19 1 artikel är dubblett sedan tidigare 

sökning. 4 handlade om psykologi 

och/eller interventioner, 3 

handlade om lägerupplevelser, 2 

hade föräldraperspektiv, 2 

handlade om skolan och resultat, 

2 om självkänsla, 1 var en brief 

rapport, 1 handlade om sorg, 1 

hade ett specifikt 

sjukdomsperspektiv, 1 handlade 

om livskvalitet, 1 om terapi och. 

 

121130 ERIC Cancer* AND 

Sibling* 

English, Danish, 

Swedish, Norwegian 

language, 2000-2012, 

peer-reviewed, Scholarly 

journals 

Abstract 

Abstract 

 

7 2 artiklar är efter barnets död, 1 

artikel handlar om läger, 1 artikel 

handlar om stöd till unga vuxna 

som förlorat sitt syskon eller sin 

förälder, 1 artikel handlar om det 

sjuka barnet, 1 artikel handlar om 

prostatacancer och 1 artikel 

handlar om stress och ångest.  

 

121130 ERIC Cancer* AND English, Danish, Abstract 3 2 artiklar är efter barnets död och  
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Sibling* AND 

Need* 

Swedish, Norwegian 

language, 2000-2012, 

peer-reviewed, Scholarly 

journals 

Abstract 

Abstract 

1 artikel handlar om det sjuka 

barnet. 

121130 ERIC Cancer* AND 

Sibling* AND 

Support* 

English, Danish, 

Swedish, Norwegian 

language, 2000-2012, 

peer-reviewed, Scholarly 

journals 

Abstract 

Abstract 

Abstract 

3 1 artikel är efter barnets död, 1 

artikel handlar om läger och 1 

artikel handlar om stöd till unga 

vuxna som förlorat ett syskon 

eller en förälder. 

 

121130 Social 

services 

abstracts 

Cancer* AND 

Sibling* 

English, Danish, 

Swedish, Norwegian 

language, 2000-2012, 

peer-reviewed, Scholarly 

journals 

Abstract 

Abstract 

 

12 1 artikel är dubblett sedan tidigare 

sökning, 2 artiklar handlade om 

det sjuka barnet, 2 artiklar 

handlade om läger, 2 artiklar var 

efter barnets död, 2 artiklar 

handlade om stress och ångest, 1 

artikel handlade om gruppterapi, 1 

artikel handlade om hjälp till 

syskon och i 1 artikel var 

mamman sjuk.  

 

121130 Social 

services 

abstracts 

Cancer* AND 

Sibling* AND  

Need* 

English, Danish, 

Swedish, Norwegian 

language, 2000-2012, 

peer-reviewed, Scholarly 

journals 

Abstract 

Abstract 

Abstract 

3 1 artikel är dubblett sedan tidigare 

sökning, 1 artikel är efter barnets 

död och 1 artikel handlar om 

stress och ångest.  

 

121130 Social 

services 

abstracts 

Cancer* AND 

Sibling* AND 

Support* 

English, Danish, 

Swedish, Norwegian 

language, 2000-2012, 

peer-reviewed, Scholarly 

journals 

Abstract 

Abstract 

Abstract 

4 1 artikel är dubblett sedan tidigare 

sökning, 1 artikel handlade om 

läger, 1 artikel var efter barnets 

död och 1 artikel handlade om 

stress och ångest 
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Bilaga 2 

Artikelöversikt 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Patterson P, 

Millar B & 

Visser A 

Australien 

2011 
 

 

 

 

 

The 

Development 

of an 

Instrument to 

Assess the 

Unmet Needs 

of Young 

People Who 

Have a Sibling 

With Cancer: 

Piloting the 

Sibling Cancer 

Needs 

Instrument 

(SCNI) 

Syftet var att 

identifiera 

psykosociala 

behov och 

otillfredsställd

a behov hos 

unga 

människor 

som har ett 

syskon med 

cancer (studie 

1 – kvalitativ 

del) och att 

presentera de 

första 

resultaten i 

utvecklingen 

av ett 

omfattande 

behovsbaserat 

instrument för  

populationen 

(kvantitativ 

del) 

Studie 1- kvalitativ del:  
    Fyra deltagare mellan 14-17 år, lika 

många tjejer som killar deltog i en 

fokusgrupp. Alla hade syskon som fått 

diagnosen cancer. De rekryterades från 

”Sydney and Central Division of CanTeen 

Australia”. 

    Sju deltagare mellan 16-22 år, varav tre 

var kvinnor, deltog i en telefonintervju. Alla 

deltagare bodde ihop med det sjuka 

syskonet.  

    26 personer (av 57 tillfrågade) från 

personalen deltog i en undersökning, varav 

77 % var kvinnor. 58 % av deltagarna hade 

arbetat i organisationen i mindre än 12 

månader.  

Studie 2 – kvantitativ del – inte aktuell för 

studien 

Unga personer var rekryterade från 

”CanTeen Australia”, genom att ur 

organisationens maillista plocka ut syskon 

till medlemmarna. De som redan deltagit i 

studie 1 exkluderades. 12 deltagare 

slutförde en onlineversion och 62 deltagare 

slutförde en skriftlig version. Tre av 

deltagarna exkluderades på grund av 

ofullständiga formulär. Deltagarna var 

mellan 12 och 24 år, majoriteten var 12-17 

år. 63 % var tjejer. 90 % av deltagarna var 

födda i Australien.  

Till att börja med 

analyserades de 

olika 

metoderna/gruppe

rna var för sig 

(fokusgrupp, 

telefonintervju 

och 

personalundersök

ning). Sedan 

gjordes en 

triangulering, 

vilket innebar att 

data från de olika 

insamlingsmetode

rna jämfördes 

med varandra, 

vilket ledde till 

olika kategorier.   

Tio behovsområden 

identifierades 

exempelvis behov av 

information, behov 

av stöd från kompisar 

och behov av stöd 

från andra i liknande 

situation.  

Styrkor: Det fanns etiskt 

godkännande från två 

etiska kommittéer och 

forskarna var noggranna 

med anonymitet, 

konfidentialitet och 

medgovande från föräldrar 

då barnen var under 18 år 

gamla. Metoden är väl 

beskriven. Alla deltagare 

fick både muntlig och 

skriftlig information om 

studien. Begränsningar för 

studien diskuteras.  

 

Svagheter: Det var inte så 

många deltagare.  
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Nolbris M, 

Ehnskär K 

& Hellström 

A-L 

Sverige 

2007 
 

 

 

 

 

Experience of 

siblings of 

children 

treated for 

cancer 

 

Syftet med 

studien var att 

få en förståelse 

för 

upplevelsen av 

vardagslivet av 

att vara syskon 

när en bror 

eller syster får 

eller har fått 

behandling för 

cancer. 

Deltagarna rekryterades från institutionen 

för pediatrisk onkologi vid Drottning 

Silvias barnsjukhus i Göteborg, Sverige. 

Deltagarna var syskon och 10 år eller äldre. 

Det skulle ha gått 6 månader sedan 

diagnosen ställts. Deltagarna kunde både 

vara syskon till barn med cancersjukdom 

som var under aktuell behandling eller där 

behandling var avslutad. Deltagarna fick 

först ett mejl med information om studien 

och efter 14 dagar kontaktades de via 

telefon och blev tillfrågade att deltaga i 

studien. Det skulle finnas godkännande att 

delta både från barnet och föräldrarna.  

    10 syskon deltog i studien, fyra män och 

6 kvinnor och de var mellan 10 och 36 år, 

medelåldern var 14,5 år. Det gjordes 

narrativa intervjuer. 

Analysen utfördes 

i tre steg enligt en 

fenomenologisk-

hermeneutisk 

forskningsansats: 

naiv läsning, 

strukturell analys 

och omfattande 

förståelse för 

texten. 

Syskon påvisar hur 

viktigt syskonbandet 

med det sjuka barnet 

är och uttrycker 

behov av att få hjälpa 

och skydda sitt sjuka 

syskon.  

Styrkor: Av de tillfrågade 

syskonen var det bara två 

som inte ville delta, vilket 

gav ett deltagarantal på 10 

syskon. Könsfördelningen 

var 6 tjejer och 4 killar. 

Datainsamlingen skedde 

genom halvstrukturerade 

intervjuer. Metoden är väl 

beskriven. Alla deltagare 

fick reda på att det v ar 

frivilligt att delta och att de 

kunde avsluta sitt 

deltagande när de ville. 

Studien fick etiskt 

godkännande från 

Göteborgs universitet.  

 

Svagheter: Forskarna 

diskuterar inte brister med 

sin studie.  

Sloper P 

 

Storbritanni

en 

 

2000 
 

 

 

 

 

Experiences 

and support 

needs of 

siblings of 

children with 

cancer 

 

Syftet var att 

utforska 

syskons 

upplevelser 

vid två 

tillfällen: 6 och 

18 månader 

efter 

barncancer-

diagnosen 

Familjer där det fanns barn som 

diagnostiserats med cancer under de senaste 

6 månaderna och hade syskon mellan 8-16 

år kontaktades via brev där studien 

förklarades och de erbjöds att delta. Både 

föräldrar och syskon till barnet med 

cancersjukdom intervjuades. Om det i 

familjerna fanns mer än ett syskon var det 

syskonet i närmast ålder till barnet med 

cancer som fick delta. Syskon fick 

möjlighet att ensamma prata med forskarna 

eller ha med sina föräldrar. Majoriteten av 

intervjuerna gjordes i de deltagandes eget 

hem, några ville istället göra intervjun på 

sjukhuset eller på universitetet. Intervjuerna 

spelades in och det gjordes en intervju ca.6 

månader efter diagnos samt en intervju 

ca.18 månader efter diagnos. Vid det första 

Intervjuer 

transkriberades 

från 

bandinspelning 

och analyserades 

genom en 

kvalitativ metod 

för att identifiera 

teman och 

kategorier, vilka 

reflekterade 

syskonens svar. 

Kodningsschema 

baserat på de 

kategorier som 

forskarna tagit 

fram från de 

första 30 

Syskon upplevde 

både förluster och 

vinster med 

cancersjukdomen. 

Exempel på förluster 

är minskad 

uppmärksamhet från 

föräldrarna, förlust av 

egna rutiner och 

familjerutiner samt 

minskad känsla av 

säkerhet och 

trygghet. Syskon 

upplever även att 

familjerelationen blir 

starkare av 

upplevelsen.    

Styrkor: Metoden är väl 

beskriven. Studien var 

godkänd av etisk kommitté. 

Könsfördelningen hos 

deltagarna var 49 % killar 

och 51 % tjejer.  

 

Svagheter: Metodologiska 

brister diskuteras inte I 

studien.  
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intervjutillfället deltog 94 syskon och vid 

intervjutillfälle 2 deltog 64 syskon. 

intervjuerna 

utvecklades. 

Kodningsschemat 

dubbelkollades 

sedan mot 

kodning av 16 av 

de återstående 

intervjuerna, med 

hjälp av ett 

dataprogram, för 

att se om fler 

kategorier 

behövde läggas 

till.  

Woodgate R 

L 

 

Canada 

 

2006 

 

 

 

 

 

Siblings' 

experiences 

with childhood 

cancer: a 

different way 

of being in the 

family 

 

Syftet var att 

få en 

detaljerad 

förståelse för 

hur barncancer 

och dess 

symptom kan 

tolkas och 

upplevas av 

föräldrar, sjuka 

barn och 

syskon till 

barn med 

cancer. 

Familjer med barn med cancersjukdom. 

Engelskspråkiga syskon >5 år fick delta. De 

rekryterades från öppenvården och 

slutenvården från en barncancerenhet. 30 

syskon deltog totalt och de var mellan 6-21 

år gamla. Fördelningen mellan tjejer och 

killar var lika. Olika etniciteter fick delta. 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av 

intervjuer. det gjordes 48 intervjuer, 9 

syskon blev intervjuade mer än en gång. De 

flesta intervjuerna gjordes i deltagarnas 

egna hem och alla intervjuer spelades in. 

Utöver intervjuerna observerades även 

syskon vid kontakt med sluten- och 

öppenvård. De fick även möjlighet att delta 

i en fokusgrupp, men endast 4 deltog. 

Intervjuerna och 

anteckningarna 

transkriberades 

och analyserades 

med en konstant 

komparativ metod 

av dataanalys. 

Dataanalys och 

insamling av 

information 

ansågs färdig när 

ingen ny 

information 

framkom och när 

kategoriutvecklin

gen var mättad.  

Barncancer upplevs 

av syskon i denna 

studie som en 

familjehändelse som 

stör syskons sätt att 

vara i familjen och 

självkänsla. 

Förändringarna 

resulterade i en 

bestående närvaro av 

sorg.  

Styrkor: Könsfördelningen 

var jämn, 50 % killar och 

50 % tjejer. Metoden är väl 

beskriven. Studien var 

etiskt godkänd och de fick 

godkännande av 

föräldrarna och syskonen 

innan studien började. 

Forskaran diskuterar 

begränsningar studien 

hade.  

 

Svagheter: 12 av 34 

familjer hade inget syskon 

som deltog i studien.  

Endast fyra syskon deltog i 

fokusgruppen.   

Prchal A & 

Landolt M 

A 

 

Schweiz 

 

2012 

How Siblings 

of Pediatric 

Cancer 

Patients 

Experience the 

First Time 

After 

Diagnosis: a 

 Syftet var att 

få en förståelse 

för hur 

vardagslivet 

upplevs av att 

vara syskon till 

en bror eller 

syster 

Syskon till barn med cancer som 

behandlades på ”University Children´s 

hospital Zurich” kontaktades via mejl och 

erbjöds att delta i studien. Deltagarna skulle 

vara mellan 10-18 år, ha en bror eller syster 

som diagnostiserats med cancer under de 

senaste 6 månaderna till 2 åren, samt prata 

tyska. Syskon och föräldrarna fick skriftlig 

Analysen gjordes 

med hjälp av 

dataprogrammet 

ATLAS.ti 5.2. 

Alla intervjuer 

transkriberades 

och kodades av 

den första 

Syskonens svar 

delades in i 22 

kategorier, som till 

exempel: kontakt 

med vårdpersonal, 

prata om sjukdomen 

med vänner, minskad 

social aktivitet, 

Styrkor: Studien 

godkändes av en etisk 

kommitté. Metoden 

beskrivs väl. 

Metodologiska brister 

diskuteras i artikeln.   

 

Svagheter: Majoriteten av 
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qualitative 

study 

diagnostiserad 

med cancer. 
information. Och skriftligt medgivande 

gavs sedan till forskarna. En psykolog 

gjorde intervjuerna i deltagarnas hem. 

Intervjuerna spelades in. 7 syskon deltog 

och intervjuerna var semistrukturerade, med 

öppna frågor. 

författaren. 

Innehållsanalys 

användes för att 

tolka resultaten 

och identifiera 

återkommande 

och 

anmärkningsvärda 

ämnen.  

 

En psykolog 

transkriberade 

materialet för att 

bekräfta att 

kategorierna var 

omfattande och 

reproducerbar.  

frånvaro av föräldrar, 

hushållssysslor samt 

rädsla och oro.  

deltagarna var kvinnor. 

Endast hälften av de 

tillfrågade valde att delta 

Björk M, 

Wiebe T & 

Hallström I 

 

Sweden 

 

2005 

Striving to 

survive: 

families' lived 

experiences 

when a child is 

diagnosed with 

cancer 

Syftet var att 

belysa 

familjers 

upplevelser 

när ett barn i 

familjen 

diagnostiseras 

med cancer. 

Familjer med ett barn, nyligen 

diagnostiserad med cancer erbjöds att delta 

i en studie som skulle föregå under 

perioden; en månad efter diagnos och tio 

månader framåt. Familjen skulle kunna 

prata och förstå svenska för att inkluderas. 

Totalt deltog och intervjuades 17 familjer, 

varav 29 föräldrar, 5 patienter och 5 syskon 

(syskonen var mellan 7-16 år).  

Deltagarna 

intervjuades i 

separata rum på 

sjukhuset och två 

familjer valde att 

bli intervjuade 

hemma. 

Dataanalysen 

startade med att 

alla intervjuer 

lästes av alla 

författarna för att 

få en 

övergripande 

förståelse för 

texterna. Sedan 

togs 

meningsbärande 

enheter ut vilka 

bildade 

kategorier. Texten 

skrevs om flera 

Familjemedlemmar 

upplevde att 

familjelivet föll isär 

eller bröts itu. Allt 

som varit säkert, 

tryggt och välkänt 

försvann och 

familjemedlemmarna 

tappade fotfästet. 

Styrkor: Datainsamlingen 

skedde genom intervjuer. 

Könsfördelningen mellan 

de deltagande syskonen var 

nästan lika. Metoden är väl 

beskriven. Det var frivilligt 

att delta i studien och 

information gavs både 

skriftligt och muntligt. 

Studien har fått etiskt 

godkännande. Deltagarna 

erbjöds kontakt med 

stödpersoner efter 

intervjun. Resultatet är 

diskuterat med föräldrarna.   

 

Svagheter: Fem syskon 

deltog. 
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gånger, tills 

författarna var 

eniga. Tills sist 

bildades 

övergripande 

teman.  

Yin L K & 

Twinn S  

Hong Kong  

2003 

The Effect of 

Childhood 

Cancer on 

Hong Kong 

Chinese 

Families at 

Different 

Stages of the 

Disease 

Syftet var att 

undersöka 

effekterna av 

cancer på 

barnet, 

föräldrar och 

syskon under 

olika perioder 

av sjukdomen 

Halvstrukturerade intervjuer gjordes. 

Deltagarna rekryterades utifrån fem olika 

familjetyper. Alla i familjen skulle vara av 

kinesiskt ursprung och kunna prata 

kantonesiska. Barnet med cancer skulle 

vara i ett identifierat stadium av sjukdomen. 

Barnet som intervjuades skulle vara > 7år 

och barnet med cancer skulle ha minst ett 

syskon. Intervjuerna gjordes separat och 

privat. Alla intervjuer spelades in. 11 

syskon deltog i studien. 

Det gjordes även en pilotstudie med två 

familjer från olika familjegrupper. 

Intervjuerna 

transkriberades på 

kantonesiska och 

översattes sen till 

engelska. Data 

kodades efter ett 

system av Miles 

och Huberman 

och därefter 

identifierades 5 

kategorier. Två av 

dessa kategorier 

låg sedan i fokus 

för studien. 

Diagnosen 

barncancer är en 

familjekris som 

utmanar familjen och 

dess olika 

familjemedlemmar. 

De flesta föräldrar i 

denna studie var 

ovilliga att berätta 

sanningen för sina 

barn. Syskon i 

studien rapporterade 

en ilska över att inte 

få höra sanningen. I 

vissa familjer fanns 

det en öppen 

kommunikation, men 

det var inte alla som 

kände igen barnens 

känslor. Missförstånd 

och konflikter var 

vanliga stressfaktorer. 

Bättre förståelse för 

hur olika 

familjemedlemmar 

påverkas kan leda till 

att rätt insatser sätts 

in. Detta skulle även 

kunna minska de 

negativa effekterna. 

Styrkor: Etiskt 

godkännande från 

kommitté finns. 

Könsfördelningen var 

nästan exakt lik, 6 personer 

var killar och 5 var tjejer. 

Datainsamlingen skedde 

genom halvstrukturerade 

intervjuer, vilka även är 

utskrivna i artikeln. 

Urvalskriterierna är väl 

beskrivna. Det var frivilligt 

att delta i studien. 

Forskarna har beskrivet hur 

de har försökt att minska 

risken för bias.   

 

Svagheter: Det står inte 

hur deltagarna kontaktades. 

Murray J S A qualitative 

exploration of 

psychosocial 

Syftet var att 

undersöka 

vilka typer av 

50 friska syskon mellan 7-12 år varav 54% 

var killar och 46% var kvinnor deltog i 

studien. Det ställdes öppna frågor som var 

Innehållsanalys 

användes för att 

koda och 

Majoriteten av 

syskon till barn med 

cancer upplever att 

Styrkor: Informerat 

samtycke erhölls från 

föräldrarna och samtycke 
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USA 

2002 

support for 

siblings of 

children with 

cancer 

social stöd, 

friska syskon 

till barn med 

cancer, 

upplever vara 

hjälpfulla.  

inspirerade av enkäten ”Nurse-sibling social 

support questionnaire” Deltagarna 

rekryterades med hjälp av en datoriserad 

folkräkningslista av pediatriskt onkologiska 

patienter under behandling på ett 

medicinskt center i sydvästra USA.  

kategorisera 

syskonens svar. 

Det bildades även 

teman.  

emotionellt och 

instrumentellt stöd är 

hjälpsamt i 

anpassningen till att 

ha en bror eller syster 

med cancer. Syskon 

har behov av att bli 

uppmärksammade, få 

prata om sina känslor, 

ha möjlighet att träffa 

sina vänner för att 

uppleva något annat 

för en stund samt att 

få hjälpa till vid 

omvårdnaden av sin 

sjuka syster/bror.  

erhölls från syskonen. 

Könsfördelningen var 54 % 

killar och 46 % tjejer. 

Metoden är väl beskriven.  

 

Svagheter: Endast hälften 

av de kontaktade valde att 

delta. Metodologiska 

brister diskuteras inte i 

studien.  

Murray J S 

 

USA 

 

2001 

 

 

Social Support 

for School-

Aged Siblings 

of 

Children With 

Cancer: A 

Comparison 

Between 

Parent and 

Sibling 

Perceptions 

Syftet var att 

undersöka 

vilka sociala 

stödåtgärder 

(emotionella, 

informativa, 

instrumentella 

samt bedömda 

stöd), syskon 

till barn med 

cancer i 

nuläget får 

från 

sjuksköterskor 

på 

barnonkologin 

och vilka som 

upplevs vara 

hjälpfulla. 

Kvalificerade deltagare valdes ut ur en 

datoriserad lista över pediatriska 

onkologipatienter som var under behandling 

vid medicinskt center i sydvästra delen av 

USA. Familjerna kontaktades sedan via 

brev varvid de fick information om studien. 

50 familjer deltog i studien (50 syskon i 

åldern 7-12 år och 50 föräldrar). Både 

syskon och föräldrarna fick svara på 

enkäterna 

Beskrivande 

statistisk analys 

användes. 

Syskon till barn med 

cancer har upplever 

olika behov av stöd 

än vad föräldrarna 

uppfattar. Det 

framkom 12, för 

syskon hjälpsamma 

ingripande, till 

exempel: uppmuntra 

mina föräldrar att 

spendera mer tid med 

de andra barnen i 

familjen, hjälp mig 

att prata om mina 

känslor och ge mig 

ärliga svar på mina 

frågor. Att möta de 

emotionella behoven 

var det viktigaste för 

syskonen.   

Styrkor: Studien var 

godkänd av ”University of 

Texas at Austin” och ”The 

medical center institutional 

review boards”.  

Medgivande erhölls hade 

från föräldrarna och de 

deltagande syskonen. 

Frågorna som ställdes finns 

utskrivna I artikeln. 

Könsfördelningen av 54 % 

killar och 46 % tjejer.  

 

Svagheter: Endast hälften 

av de kontaktade valde att 

delta. Metodologiska 

brister diskuteras ej i 

artikeln. 
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Bilaga 3 

CHECKLISTA FÖR KVALITATIVA ARTIKLAR 

(Forsberg & Wengström, 2008) 

 
A. Syftet med studien? 

-Vilken kvalitativ metod har använts? 

-Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

B. Undersökningsgrupp 

-Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusionskriterier och exklusionskriterier ska vara beskrivna) 

-Var genomfördes undersökningen? 

-Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

-Vilken urvalsmetod (Strategiskt urval, snöbollsurval, teoretiskt urval, ej angivet) och 
undersökningsgrupp (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk bakgrund) användes? 

C. Metod för datainsamling 

-Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamlingen)? 

-Beskriv:  

-Beskrivs metoden för datainsamlingen tydligt? (vilken typ av frågor användes, vilken typ av intervju; 
ostrukturerade intervjuer, halvstrukturerade intervjuer, fokusgrupper, observationer, 
video/bandinspelning, skrivna texter eller teckningar etc.)? 

-Beskriv: 

-Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

D. Dataanlays 

-Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?   

-Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? 

-Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

-Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

-Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

-Är resultaten åtförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

-Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns 

citat av originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

E. Utvärdering 

-Kan resultat återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

-Stöder insamlade data forskarens resultat? 
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-Har resultaten klinisk relevans? 

-Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

-Vilken slutsats drar författaren och håller du med om slutsatsen? 

-Skall artikeln inkluderas? 
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Bilaga 4 

CHECKLISTA FÖR KVANTITATIVA ARTIKLAR 

(Forsberg & Wengström, 2008) 

A. Syftet med studien  

Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  

Är designen lämplig utifrån syftet?  

B. Undersökningsgrupp  

Finns inklusionskriterier?  

Finns exklusionskriterier?  

Vilken urvalsmetod användes? (Strategiskt urval, snöbollsurval, teoretiskt urval, ej angivet) 

Är undersökningsgruppen representativ?  

Står det var undersökningen genomfördes?  

Står det antalet deltagare som inkluderades i undersökningen?  

C. Mätmetoder  

Står det skrivet vilka mätmetoder som användes?  

Var reliabiliteten beräknad?  

Var validiteten diskuterad?  

D. Analys  

Står det hur stort bortfallet var?  

Fanns en bortfallsanalys?  

Var den statistiska analysen lämplig?  

Erhölls signifikanta skillnader?  

Drar författaren någon slutsats?  

E. Värdering  

Kan resultaten generaliseras till en annan population?  

Kan resultaten ha klinisk betydelse?  

Skall artikeln inkluderas? 

 

 


