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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Forskning har visat att syskon till barn med cancersjukdom har 
stora behov som inte tillgodoses men sammanställningar om vilka åtgärder och 
insatser som verkligen hjälper syskonen att klara av vardagen är få.  
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa fysiskt, psykiskt och socialt 
hälsofrämjande interventioner som prövats för syskon till barn med 
cancersjukdom och de olika insatsernas effekt.  
Metod: En litteraturstudie har genomförts med sökning i databaserna 
CINAHL, PubMed, PsykInfo och Scopus. Åtta kvantitativa interventionsstudier 
som motsvarade syftet har granskats och analyserats.  
Resultat: Analysen i litteraturstudien redovisade fyra varianter av 
interventioner, lägerveckor, tiden, gruppsessioner och enskilda sessioner, samt 
effekten de haft på syskonens liv och hälsa. Studierna har mätt parametrar som 
depression, ångest, livskvalitet och familjeklimat och sett att syskonen 
förbättrats i flera av dessa områden.  
Slutsats: Om åtgärder kan sättas in på ett tidigt stadium ger det bra resultat 
och mindre lidande för syskonen. Bland annat minskar depression, ångest, och 
psykisk stress, vilket resulterar i att livkvaliteten förbättrats. 
 
Nyckelord: syskon, barn, cancer, stöd, intervention 
 
 
 
 

Abstract  
 
Background: Research has shown that siblings of children with cancer have 
great unmet needs, but summaries of the interventions and actions that really 
help siblings cope with everyday life are few.  
Aim: The purpose of this study was to illuminate the physical, mental and 
social health promotion interventions that have been tested for siblings of 
children with cancer and the impact of these interventions.  
Method: A literature search has been made in the databases CINAHL, 
PubMed, Psych Info and Scopus. Eight quantitative intervention studies which 
was equivalent to the aim have been reviewed and analyzed.  
Result: The analysis of this literature study showed four types of interventions, 
camp, time, group sessions and individual sessions and their impact on the 
siblings' lives and health. These studies have measured parameters such as 
depression, anxiety, quality of life and family climate and found that siblings 
improved in several of these areas.  
Conclusion: If measures can be taken at an early stage, it provides good 
results and less suffering for the siblings. Among other things the effect is 
reduction of depression, anxiety, and mental stress, which results in improved 
quality of life. 
 
Keywords: sibling, child, cancer, support, intervention 
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Introduktion 

I möten med familjer i svåra situationer har vi sett att friska syskon ofta åsidosätts 

och att deras behov inte tillgodoses tillfullo när en familjemedlem är svårt sjuk. Dessa 

möten har väckt funderingar över hur vi som blivande sjuksköterskor ska kunna 

hjälpa utsatta grupper, såsom syskon. Valet av syskon till barn med cancersjukdom 

kom av ett speciellt möte med en familj där ett av barnen hade drabbats av cancer. 

Familjens öde och syskonens komplexa situation startade starka känslor och satte 

djupa spår.  

 

För att göra läsningen mer lättläst kommer vi att i studien oftast benämna syskon till 

barn med cancersjukdom som syskon. 

 

Bakgrund  

I slutet av 2010 fanns det totalt drygt 1,7 miljoner barn 0-17 år i Sverige varav ca.70 % 

har ett eller flera syskon. I Sverige upptäcks varje år ca 250 fall av cancer bland barn 

och ungdomar under 15 år och prevalensen var 2009 omkring 7000. (Cancerfonden 

& Socialstyrelsen 2009). När ett barn drabbas av cancer, oavsett typ, kommer en 

mycket påfrestande period med fysiskt och psykiskt lidande, stor ovisshet och mycket 

långa behandlingstider på sjukhus, vilket upplevs som mycket slitsamt både för det 

sjuka barnet och för familjen (Barncancerfonden 2012).  

 

För att kunna uppleva hälsa, d.v.s. välbefinnande som omfattar psykiskt, fysiskt och 

emotionellt plan behövs enligt Antonovsky (2005) en känsla av sammanhang 

(KASAM). Han skriver att KASAM är den faktor som avgör hur människor hanterar 

stress och krävande situationer och delar in begreppet i tre beståndsdelar: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet skapas exempelvis 

genom en tydlig och strukturerad information för att bringa ordning i den tillvaro 

som kan verka kaotisk för personen. En känsla av hanterbarhet kan uppnås genom 

att veta att hjälp utifrån finns och att personen själv inom sig har verktyg att hantera 

svårigheterna. Personen hittar meningsfullhet, d.v.s. en motivation och ett 

känslomässigt engagemang i att sträva framåt, vilket kan ta sin början när personen 

får vara delaktig och medverka till förändring. Beståndsdelarna är viktiga var för sig 

men ska alltid ses som en enhet (Antonovsky 2005). 
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I en familj antar man olika roller, föräldern har för det mesta en ledande och 

planerande roll medan barnet förlitar sig på och lär sig av föräldrarna. Att ha 

förutsägbara föräldrar i fråga om uppfostran, regler, roller och känslomässigt 

handlande/bemötande skapar trygghet hos barnet (Klefbom 2013; Evenshaug & 

Hallen 2009). Studier har visat att när barn drabbas av cancer påverkas hela familjen 

negativt med rollförändringar och en ny ansvarsfördelning och det upplevdes av 

syskonen som stor stress, ångest och oro, men även psykosomatiska symtom kunde 

uppstå (Hamama, Ronen & Rahav 2008; Wilkins & Woodgate 2005 och Woodgate & 

Degner 2003). Syskonen i en kvalitativ studie av Nolbris, Enskär och Hellström 

(2007) beskrev att de själva kände att de tog på sig en beskyddande roll, mer likt en 

förälder och detta beteende verifierades av vårdpersonalen. Syskonen talade om sin 

relation till sin sjuka syster eller bror som mycket speciell, att de inte hade en så nära 

kontakt till någon annan familjemedlem. De upplevde att vardagens krav och bestyr 

fortsatte som vanligt men att allt blev svårt då livet vänts upp och ner i och med 

cancerdiagnosen och de kände sig ofta slitna mellan sina egna intressen och att vara 

med det sjuka syskonet (Nolbris, Enskär & Hellström 2007). Syskon, oftare än andra 

familjemedlemmar, tenderade att förlora sig själva och istället för att berätta utifrån 

sitt eget perspektiv berättade de ur det sjuka barnets eller föräldrarnas synvinkel 

(Woodgate & Degner 2003). En kvantitativ studie visade att syskon som hade 

tillräckligt stöd hemifrån eller ett väl fungerande nätverk med släkt och vänner 

utvecklade större copingförmåga än syskon i otrygga miljöer (Houtzager, Oort, 

Hoekstra-Weebers, Caron, Grootenhuis, och Last 2004). 

 

I studier har syskon berättat att de upplevde en sårbarhet, konstant oro, de kände 

saknad, ångest, rädsla, ilska, hjälplöshet och skuld när en syster eller bror hade 

cancer men att hela sjukdomsupplevelsen kunde sammanfattas med att känna 

långvarig sorg (Woodgate 2006; Alderfer, Long, Lown, Marsland, Ostrowski, Hock & 

Ewing 2010). Barn tänker och handlar inte som vuxna utan har speciella behov som 

uttrycks annorlunda och därför är svåra att identifiera (Edwinsson Månsson & 

Enskär 2008 s. 31-38). Alla barn har rätt att få sina basala behov tillgodosedda och 

det är föräldrarna som har det primära ansvaret att se till att dessa behov 

tillfredsställs (BRIS 2010). Barn har ett stort behov av trygghet och av den 

anledningen är det viktigt att föräldrarna eller någon annan i barnens närhet ger 

barnen stöd, engagemang och ett tillförlitligt förhållande. När vuxna möter barn och 
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ungdomar, oavsett i vilket sammanhang, är det viktigt att finnas tillhands för att 

skapa trygghet (Alderfer et al. 2010; Woodgate 2006; BRIS 2010). Syskon har i 

studier uttryckt stora behov som inte tillgodoses, exempelvis en rak och ärlig 

kommunikation inom familjen, information om cancersjukdomen och dess förlopp, 

aktivt deltagande i omvårdnaden av den sjuka systern eller brodern och stöd för att 

orka ha sin egen tid och kunna engagera sig i sina intressen (Wilkins & Woodgate 

2005; Alderfer et al. 2010; Patterson, Millar & Visser 2011). Icke tillgodosedda behov 

medförde ofta stress och onödigt lidande för det friska syskonet (Nolbris et al. 2007). 

 

Föräldrarna till barn med cancersjukdom hade tendens att lägga all sin tid och energi 

på det sjuka barnet och uppmärksammade därför inte syskonen tillräckligt och såg 

inte heller syskonens behov (Alderfer et al. 2010; Houtzager et al. 2004). 

För att hjälpa syskonen och deras familjer att få balans mellan kampen mot cancer 

och en bra livskvalitet underlättar det om sjuksköterskan kan uppmana till att 

fokusera på de små sakerna hellre än på att bli fri från cancern (Woodgate & Degner 

2003). Sjuksköterskans bemötande och omvårdnad av barn måste ha ett annorlunda 

tillvägagångssätt än den som är riktad till vuxna (Edwinsson Månsson & Enskär 2008 

s. 31-38). Om sjuksköterskan är medveten om vilka åtgärder och stödinsatser som 

möter behoven hos syskonen kan han/hon bidra till att hjälpa dem genom 

sjukdomstiden och minska de sociala och emotionella problem som kan uppstå till 

följd av negativa upplevelser (O´Shea et al. 2012).  

 

Sannolikheten är stor att sjuksköterskan i sitt arbete möter syskon till barn med 

cancersjukdom och måste i sin profession kunna ge god omvårdnad till både sjuka 

barnet och syskonet. Sjuksköterskan ska se patientens resurser och möjlighet att 

hantera svårigheter, stötta detta och ge ytterligare verktyg så att patienten inte 

drabbas svårare än nödvändigt av sjukdom eller ohälsa (Socialstyrelsen 2005). 

 

Det finns många studier och litteratursammanställningar om hur syskonen upplever 

sjukdomstiden, vilka behov de har och att trygghetsfaktorer ger ökad copingförmåga, 

men sammanställningar om vilka åtgärder och insatser som verkligen hjälper 

syskonen att klara av vardagen är få. En ökad kunskap om detta kan ge 

sjuksköterskan bättre och mer behovsanpassade åtgärder och förhållningssätt för att 

hjälpa syskon bemästra situationen.   



 

 

4 

 

 

Syftet med litteraturstudien är att belysa fysiskt, psykiskt och socialt hälsofrämjande 

interventioner som prövats för syskon till barn med cancersjukdom och de olika 

insatsernas effekt. 

 

Metod 

Studien är en litteraturstudie. Polit och Beck (2010) skriver att i en litteraturstudie 

väljs de senaste studierna inom ett ämne ut med hjälp av inklusions- och 

exklusionskriterier, i stället för en mer omfattande total genomgång av all relevant 

litteratur som finns och som kallas systematisk litteraturstudie. De beskriver att en 

litteraturstudie är en vetenskaplig metod för att identifiera och samla in data ur 

relevanta och aktuella vetenskapliga artiklar samt att analysera och sammanställa 

innehållet, bland annat för att få större kunskap i ett ämne (s. 39, 170-171). Med hjälp 

av sökning i databaser med specifika sökord, genomgång av andra sammanställande 

studier i ämnet och sökning av referenser i annan litteratur i ämnet kan studierna 

erhållas och sedan granskas djupare (Polit & Beck 2010 s. 172-173).  

 

Sökmetod 

Två artikelsökningar utfördes i databaserna CINAHL, PubMed, PsykInfo och Scopus. 

Första sökningen var med orden sibling (AND) child* (AND) cancer i abstract/titel, 

och fick då 111, 153,109 respektive 407 träffar. Vid andra sökningen med sibling 

(AND) child* (AND) cancer (AND) support i abstract/titel reducerades antalet träffar 

till 39, 23, 35 och 77. Vid en tredje gemensam sökning i CINAHL, PubMed, PsykInfo 

byttes ordet support ut mot intervention och resulterade i 47 träffar. Avgränsning 

med publikationsår, från 2002 till 2013, engelska som språk och peer review fanns i 

alla sökningarna (bilaga 1). Utöver dessa sökningar gjordes manuell sökning i 

reviewartiklar som berörde ämnet. Från 15 referenser som berörde studiens område 

valdes fyra studier som var relevanta för syftet för denna litteraturstudie. En av de 

fyra studierna inkluderades trots att publikationsåret låg utanför kriteriet då 

innehållet i studien var så passande för litteratursammanställningens syfte. Totalt 

valdes 33 artiklar ut. 
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Urval 

Inklusionskriterier var 1) fokusgrupp: barn som har en syster eller bror som drabbats 

av cancer, 2) typ av studie: interventionsstudie gällande omvårdnadsåtgärder som 

har studerat effekter på syskonets fysiska, psykiska och sociala hälsa, 3) syskonets 

ålder: upp till 20 år.  Exklusionskriterier var: 1) studier där enbart föräldrarnas 

perspektiv undersökts, 2)interventioner riktade till enbart föräldrarna, 3) annan 

studie än empirisk. Av de 33 artiklarna exkluderades tre för att enbart föräldrarnas 

perspektiv undersöktes, tre för att de var kommentarer eller korta rapporter om 

andra artiklar, 18 för att de inte var interventionsstudier/interventionen riktades till 

enbart föräldrarna. Ålderskriteriet blev aldrig aktuellt då relevanta studier visade sig 

gälla syskon 6-19 år. Kvar blev nio studier som passade litteraturstudiens syfte. 

Under arbetets gång uppstod frågetecken gällande ett bedömningsinstrument till en 

av studierna. Information söktes på internet och via mail till huvudförfattaren men 

bidrog inte till något klargörande därför exkluderades denna studie och totalt åtta 

studier återstod att analysera (bilaga 2). 

 

Etik  
Studierna som har analyserats i denna litteraturstudie var etiskt granskade av en 

granskningskommitté och/ eller så framgick det att alla deltagare gett sitt 

medgivande till att delta i studien efter att ha fått skriftlig och muntlig information 

om studiens syfte och upplägg samt möjligheten att avbryta deltagandet utan att det 

skulle påverka framtida behandling. I de fall syskonen var minderåriga gav 

föräldrarna sitt godkännande.  

 

Analys 

Litteratursammanställningen är baserad på kvantitativa studier. En kvantitativ 

ansats är strukturerad med förutbestämda frågor som ska klargöra en hypotes styrka 

och för att resultatet ska anses vara trovärdigt ska det baseras på ett stort antal 

individer, ett väl avgränsat antal parameterar och mätinstrument som är valida och 

reliabla (Olsson & Sörensen 2011 s. 18). 

Enligt Friberg (2012) ska en analys av materialet till en litteraturstudie göras genom 

att läsa de valda studierna upprepade gånger då förståelsen kommer succesivt, 

strukturera studiernas innehåll i en tabell för bättre översikt av ex metod och resultat, 

lyfta fram de metoder eller parametrar som mätts som liknar varandra och som går 
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att jämföra, hitta likheter och skillnader och slutligen göra en sammanställning och 

presentation av dessa (Friberg 2012 s. 140). Studierna ska analyseras angående 

trovärdighet, metodernas tillförlitlighet och om framställandet av resultatet är 

förståligt och inte missvisande (Segersten 2012 s. 116-118). Artiklarnas trovärdighet 

stärks om de innehåller en självreflekterande del med svagheter och brister i gjord 

studie (Polit & Beck 2010 s. 383). 

 

De åtta valda studierna lästes flera gånger och översattes, därefter gjordes en 

tabellöversikt med författare, titel, syfte, metod, etisk reflektion, resultat och kvalitet 

för att få en bättre överblick på materialet. Efter sökandet av liknande parametrar och 

frågeställningar i de åtta studierna sammanfördes dessa i en ny tabell med författare, 

intervention, resultat och signifikans/effektstorlek. Nästa steg blev att göra en 

sammanställning av de olika interventionerna, vilka effekter dessa haft på fysisk, 

psykisk och social ohälsa och diskutera om anpassning till svenska förhållanden samt 

att presentera dessa. Litteraturstudien skulle på så sätt klargöra vilka åtgärder som 

kan vara användbara för sjuksköterskan i sitt arbete med att tillgodose syskonets 

behov. 

 

Resultat 

Interventioner 

De åtta studier som inkluderades i litteraturstudien, presenterade olika 

interventioner för syskon till barn med cancersjukdom och dess effekt på fysisk, 

psykisk och/eller social hälsa (bilaga 2). Tre studier hade läger som intervention 

(Packman, Mazaheri, Sporri, Long, Chesterman, Fine & Amylon 2004; Packman, 

Fine, Chersterman, Mazaheri, Sporri, Long & Amylon 2008 och Sidhu, Passmore & 

Baker 2006), varav två studier var baserade på samma intervention (Packman et al. 

2004, Packman et al. 2008) men presenterade olika variabler, exempelvis livskvalitet 

respektive familjens klimat. En studie använde tiden som intervention (Lähteenmäki, 

Sjöblom, Korhonen & Salmi 2004) i den mening att en tidsperiod på ett år förlöpte 

medan syskonen erhöll det rehabiliteringsprogram som erbjöds på sjukhuset. Tre 

studier byggde på gruppsessioner (Barrera, Chung & Fleming 2004; Dolgin, Somer, 

Zaidel & Zaizov 1997 och Houtzager, Grootenhuis & Last 2001) och en studie hade 

individuella sessioner, anpassade till var och en av deltagarna (Prchal, Graf, 

Bergstraesser & Landolt 2012). 
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Resultatet är strukturerat så att de olika interventionerna presenteras först och 

därefter redovisas effekterna som de olika interventionerna har haft. 

 

Lägerintervention 

Tre studier använde läger för syskonen som intervention (Packman et al. 2004, 

Packman et al. 2008 och Sidhu et al. 2006). En av studierna var utformade med en 

pre-, post- och uppföljningsdesign (Sidhu et al. 2006), d.v.s. syskonen fick fylla i 

frågeformulär innan interventionen, i direkt anslutning till sista interventionsdagen 

samt vid en uppföljning åtta veckor efter interventionen. Medan Packman et al 

(2004,2008) intervjuade deltagarna fyra till åtta veckor innan interventionens start 

samt 12-16 veckor efter. 

 

Interventionens längd och innehåll varierade också.  Packman et al. (2004, 2008) 

hade ett sjudagars sommarläger för syskon i åldrarna 6 – 17 år, där syskonen fick tid 

att interagera och byta erfarenheter med andra syskon i samma sits. Tanken var att 

syskonen skulle förstå att deras känslor och tankar var normala i situationen de 

befann sig i och det skulle leda till att självkänslan stärktes. Det fanns även möjlighet 

för syskonen att prova på olika aktiviteter under lägret, exempelvis bågskytte, 

simning eller andra sporter för att utveckla sin prestationsförmåga. Interventionen i 

studien av Sidhu et al. (2006) var ett fyradagarsläger för syskon i åldern 8-13 år, som 

innefattade olika utomhusaktiviter som var anpassade till syskonens ålder och 

utveckling. Lägrets syfte var även här att tillhandahålla tillfälle för syskonen att lära 

känna och byta erfarenheter med andra människor i samma situation men också att 

öka förståelsen för cancersjukdomen och dess påverkan, inte bara på den som 

drabbas utan på hela familjen. Syskonen uppmuntrades till att uttrycka sina känslor 

och genom detta skapa copingstrategier. Interventionernas påverkan på syskonens 

hälsa mättes med parametrar som innefattade: 

 psykisk stress (Packman et al. 2008 & Sidhu et al. 2006) 

 familjens klimat (Packman et al. 2008) 

 post traumatisk stress-PTS (Packman et al. 2004) 

 ångest (Packman et al. 2004 & Sidhu et al. 2006) 

 självbild (Packman et al. 2004 & Sidhu et al. 2006) 
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 livskvalitet (Packman et al. 2004 & Sidhu et al. 2006) 

 förståelse för cancer (Sidhu et al. 2006) 

 fysisk förmåga (Sidhu et al. 2006). 

 

Tiden 

Lähteenmäki et al. (2004) använde tiden som en möjlig förändringsfaktor på 

syskonens hälsa. Studiens design var en icke randomiserad-kontrollerad-studie, i 

vilken en grupp syskon till barn med cancersjukdom jämfördes med avseende på 

olika parametrar med en åldersanpassad grupp barn utan syster eller bror med 

cancersjukdom. Syskonen fick fylla i olika frågeformulär tre månader efter deras 

syster eller bror fått cancerdiagnosen. Samma formulär fylldes i igen efter ytterligare 

12 månader, d.v.s. 15 månader efter diagnos. Kontrollgruppen fick även de fylla i 

formulären men bara vid ett tillfälle. Under tiden mellan frågetillfällena fick syskonen 

och familjen den rehabilitering och omsorg som var bruklig på onkologavdelningen. 

Lähteenmäki et al. (2004) studerade tidens effekt på: 

 depression 

 ångest 

 beteende förändringar 

 psykosomatiska problem 

 

Gruppsessioner 

Barrera, Chung och Fleming (2004), Dolgin, Somer, Zaidel och Zaizov (1997) samt 

Houtzager, Grootenhuis och Last (2001) studerade interventioner i grupper med 

syskon. Alla gruppinterventioner omfattade medicinsk information, samtal om 

syskonens känslor kring cancern, rollförändringar och coping. Däremot varierade 

antalet sessioner, åtta, sex respektive fem stycken och upplägget av det 

förutbestämda innehållet. Barrera et al. (2004)  hade den medicinska informationen 

på ett tidigt stadie medan Dolgin et al. (1997) och Houtzager et al. (2001) hade det i 

slutet av interventionen. Gruppsammansättningen varierade också där Barrera et al. 

(2004) och Dolgin et al. (1997) delade in syskonen åldersmässigt medan Houtzager et 

al. (2001) lät gruppen bestå av syskon i blandade åldrar. Alla gruppinterventioner 

tillhandahölls i anslutning till den onkologiska avdelningen. Effekterna av 

gruppsessionerna som analyserades var: 
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 depression (Barrera et al. 2004) 

 ångest (Barrera et al. 2004 & Houtzager et al. 2001) 

 beteende förändringar (Barrera et al. 2004) 

 psykisk stress (Barrera et al. 2004 & Dolgin et al. 1997) 

 förståelse för cancer (Dolgin et al. 1997) 

 

Individuella sessioner 

Prchal et al. (2012) utvecklade individuellt anpassade sessioner, innehållande 

medicinsk information, handlingsstrategier vid stressfyllda situationer samt en 

informationsfolder till föräldrarna. Syskonen delades slumpmässigt in i två grupper, 

en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Interventionsgruppen fick delta i de 

individuella sessionerna utifrån sina behov och utvecklingsnivå. Kontrollgruppen fick 

standardiserad psykosocial omvårdnad i vilken det även ingick, om det ansågs vara 

nödvändigt, möten med psyko-onkologen. Prchal et al. (2012) testade förändringarna 

över tid, baseline sattes fyra till sex veckor efter cancerbeskedet, första uppföljningen 

fyra månader efter och andra sju månader efter diagnos. För att se effekten av 

interventionen analyserade Prchal et al. (2012) variablerna:  

 livskvalitet 

 socialt stöd 

 ångest 

 PTS 

 förståelse för cancer 

 

Effekter 

Effekterna som de olika interventionerna har haft sammanfattas i domänerna fysisk, 

psykisk och social hälsa. 

 

Fysisk hälsa 

I de studier där forskarna studerade fysisk hälsa som en parameter (tabell 1) har det 

varit som en subdomän i olika frågeformulär (Lähteenmäki et al. 2004; Packman et 
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al. 2004; Prchal et al. 2012 och Sidhu et al.2006). Det är endast Sidhu et al. (2006), 

med lägerinterventionen över fyra dagar, som redovisat en signifikant förändring, där 

syskonen rapporterade att de hade fått bättre fysisk förmåga vid uppföljningen två 

månader efter interventionen (p < 0,01 ). Ett test gjordes även i direkt anslutning till 

interventionens sista lägerdag men ingen signifikant förbättring hade då uppnåtts i 

syskongruppen. Lähteenmäki et al. (2004), som använde tiden som intervention, 

studerade om psykosomatiska problem för syskon till barn med cancersjukdom 

förändras under de första 15 månader efter diagnosbeskedet och jämförde resultatet 

med en frisk kontrollgrupp. Lähteenmäki et al (2004) fann att syskon < 7 år tenderar 

att ha mer psykosomatiska problem vid tidpunkten tre månader efter cancerbeskedet 

än friska barn i samma ålder, dock ingen signifikans (p = 0,06). Med tiden blev de 

psykosomatiska problemen mindre tydliga och syskonen närmade sig nivån som 

kontrollgruppen uppvisade. Studierna av Prchal et al. (2012), med individuella 

sessioner och av Packman et al. (2004), med lägerintervention analyserade om 

livskvalitet - fysisk hälsa förändrades. Ingen av studierna uppvisade någon signifikant 

förbättring. Prchal et al. (2012) använde sig av KIDSCREEN-27 som är ett 

standardiserat frågeformulär som är anpassat för barn 8 – 18 år, medan Packman et 

al. (2004) använde ett annat standardiserat frågeformulär för barn, PedsQL – 

pediatric Qualtity of life inventory. 

 

 

Tabell 1: Fysisk hälsa: tabellen visar studier som har analyserat olika parametrar som rör fysisk hälsa. 

Värdena i tabellen är respektive studiers p-värde 

Studie 
Psykosomatiska 

problem 

Livskvalitet: 

fysisk hälsa1 
Fysisk förmåga 

Lähteenmäki et al. 

2004 
ns   

Packman et al. 2004  ns  

Prchal et al. 2012  ns  

Sidhu et al. 2006   < 0,01 

 1 undergrupp till ett huvudtema, ns=icke signifikant 
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Psykisk hälsa 

Alla studier som analyserats i denna litteraturstudie (Barrera et al. 2004; Dolgin et al. 

1997; Houtzager et al. 2001; Lähteenmäki et al. 2004; Packman et al. 2004, Packman 

et al. 2008; Prchal et al. 2012 och Sidhu et al. 2006) har undersökt interventionernas 

effekt på olika parametrar rörande psykisk hälsa (tabell 2).  

 

 

Tabell 2: Psykisk hälsa: tabellen visar studier som har analyserat olika parametrar som rör psykisk 

hälsa. Värdena i tabellen är respektive studiers p-värde och vid förekomst även effektstorlek (ES). 

Studie Depression Ångest 
Beteende- 

förändringar 

Psykisk 

stress 

Livs-

kvalitet: 

psykisk 

hälsa1 

Post-

traumatisk 

stress 

Självbild 

Förståelse 

för 

cancern 

Barrera et al. 

2004 

0,007  

ES: 0,20) 

0,007 

(ES: 0,19) 
ns      

Dolgin et al. 

1997 
   < 0,001    < 0,001 

Houtzager et 

al. 2001 
 0,002       

Lähteenmäki 

et al. 2004 
ns 0,007 0,043      

Packman et 

al. 2004 
 

< 0,001 

(ES 0,43) 
  

0,005, 

(ES 0,27) 

< 0,001 

(ES 0,43) 

< 0,001, 

(ES 0,47) 
 

Packman et 

al. 2008 
   

< 0,001 

(ES 0,60) 
    

Prchal et al. 

2012 
 0,01   0,001  0.02  0,001 

Sidhu et al. 

2006 
 0,01  0,01   0,01 0,01 

1undergrupp till ett huvudtema, ns=icke signifikant 

 

 

Minskning av depression och ångest 

Interventionen i studien av Barrera et al. (2004) utfördes på sjukhuset med bl. a. 

medicinsk information och gruppsamtal med andra syskon om känslor kring 

cancersjukdomen, rollförändringar, copingförmåga och övning i social interaktion. 

Med instrumenten CDI – child depression inventory och STAIC – state trait anxiety 

inventory for children testades interventionens påverkan på både depressions- och 
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ångestsymtomen hos syskonen, vilka minskade signifikant (depression p = 0,007 och 

ES: 0,20) (ångest p = 0,007 och ES: 0,19). Yngre pojkar förbättrades mest (p <0,05) 

och de yngre flickorna hade något färre symtom jämfört med de äldre flickorna. Den 

individuellt anpassade intervention som studerades av Prchal et al. (2012) hade 

liknande resultat med minskning av ångest (p = 0,01) över tid. Denna förbättring 

sågs i både interventionsgruppen och kontrollgruppen. Instrumentet som tillämpades 

för att mäta ångestnivån var SCAS – Spence children´s anxiety scale. Studien av 

Houtzager et al. (2001) hade liksom Barrera et al. (2004) gruppsessioner.  Houtzager 

et al. (2001) redovisade att delpoängen i testet STAIC för syskonen var lägre efter 

interventionen (p= 0,002) vilket innebar lägre nivåer av ångest. Packman et al. 

(2004) studerade ångestnivån med hjälp av instrumentet RCMAS – revised 

children´s manifest anxiety scale.  Även denna studie visade att ångestnivån sänktes 

signifikant (p= 0,001, ES 0,43) av information om cancer tillsammans med 

interaktion och känslomässigt utbyte med andra syskon i lägermiljö. Detta 

överenstämde med fynd av Sidhu et al. (2006) som också utförde interventionen på 

ett läger. Mätinstrumentet som tillämpades var SRP – self-report of personality och 

resultatet visade att ångesten reducerades hos de 26 syskonen (p= 0,01). Vid 

uppföljningen åtta veckor senare kvarstod den positiva effekten (p= 0,02). 

Lähteenmäki et al. (2004) studerade hur ångest och depression förändrades under de 

första 15 månaderna efter diagnos och såg en signifikant (p=0,002) minskning av 

ångesten hos syskonen i åldrarna 7-12 men inte hos de äldre syskonen och inte heller 

någon förbättring av depressionssymtomen. 

Beteendeförändringar 

Påverkan på syskonens beteendeförändringar studerades av Barrera et al. (2004) 

men på grund av att 66 % av deltagarna inte fullföljde enkäten gällande 

beteendemässiga problem efter interventionen redovisades inget resultat. 

Lähteenmäki et al. (2004) såg ingen förändring under året rörande beteendemässiga 

problem för syskonen som hel grupp men för åldersgruppen mindre än sju år fanns 

en signifikant förbättring (p=0,043) i deltestet för beteendeförändringar i vardagliga 

rutiner. Studien visade även att barn < 7 år tenderade att vara mer impulsiva/ 

hyperaktiva än normal populationen (p = 0,097) i samband med cancerbeskedet men 

över tid blev detta beteende mindre framträdande (p = 0,15). Förbättringen av 

beteendet var dock inte signifikant (p = 0,094). Lähteenmäki et al. (2004) använde 
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sig av Huttunens och Conners frågeformulär angående beteendemässiga 

förändringar. 

 

Lägre nivå av psykisk stress 

Frågan huruvida interventioner påverkar psykisk stress studerades i tre av studierna: 

Dolgin et al. (1997), Packman et al. (2008) samt Sidhu et al. (2006). Alla visade en 

signifikant minskning av syskonens psykiska och känslomässiga stress. Packman et 

al. (2008) använde sig av testet HFD - human figure drawing, före och efter 

lägerveckan. Analysen av syskonens teckningar byggde på en mall med olika poäng 

för bilddetaljer som avvek från det normala. Bildanalysen visade att syskonen 

upplevde en förbättring av inre konflikter och mental överbelastning (p= < 0,001, ES 

0,60). Sidhu et al. (2006) såg att syskonen behövde interventioner. Testet SRP visade 

att 40 % var i riskzonen för eller ansågs ha en känslomässig störning, vilket 

innefattades i psykisk stress. Vid avslutad lägerintervention hade det blivit en 

signifikant förbättring av syskonens känslomässiga störning (p = 0,01), ingen ansågs 

ha en klinisk känslomässig avvikelse, men det fanns dock några syskon som 

fortfarande låg i riskzonen. Efter ytterligare två månader efter interventionen såg 

man en viss försämring av den psykiska stressen, fler i riskzonen och en som ansågs 

ha en klinisk känslomässig störning. Det visade sig vid ett senare tillfälle att denna 

person led av en psykisk åkomma. Den enda av studierna som testade effekten på 

psykisk stress efter gruppsessioner genomförda på sjukhus är den av Dolgin et al. 

(1997) som studerade bl. a. inre konflikter och mental överbelastning. Resultatet efter 

interventionen var signifikant förbättring i båda parametrarna (inre konflikter p < 

0,001,) (mental överbelastning p < 0,001). 

 

Förbättrad livskvalitet: psykisk hälsa  

I Prchal et al. (2012) kunde ingen skillnad i förändringen ses mellan 

interventionsgruppen och kontrollgruppen gällande den totala livskvaliteten och sub-

skalan psykisk hälsa. Båda grupperna hade en signifikant förbättring (total 

livskvalitet p < 0,001 och psykisk hälsa p = 0.03) vid uppföljningen 7 månader efter 

cancerdiagnos. Däremot visade studien att interventionsgruppen hade bättre psykisk 

hälsa efter interventionen i jämförelse med kontrollgruppen vid samma tidpunkt. I 

Packman et al. (2004) var undergruppen till livskvalitet emotionell hälsa, vilken 

förbättrades signifikant (p=0,005 och ES 0,27).  
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Post Traumatisk Stress 

Två av studierna testade Post Traumatisk Stress (PTS) (Packman et al. 2004 och 

Prchal et al. 2012). Packman et al. (2004) visade att lägerinterventionen reducerade 

PTS hos syskonen (p<0,001 och ES 0,43). Innan lägret hade 38 % av de 74 deltagarna 

symtom på PTS medan efter lägret endast 18 %. I studien av Prchal et al. (2012) fanns 

signifikant (p=0,02) färre symtom på PTS efter interventionen hos syskonen som 

deltog i sessionerna, men det rapporterades även förbättringar för kontrollgruppen 

vid post-testet. Av de 30 syskonen som testades hade 16,7 % så dåliga värden på testet 

före interventionen att de ansågs ha diagnosen PTS och denna siffra sjönk till 10 % 

vid post-testet.  

 

Förändring av självbild 

Vid de båda lägerinterventionerna (Packman et al. 2004 och Sidhu et al. 2006) 

testades hur syskonens självbild (självkänsla, syn på sin fysiska och psykiska 

förmåga) påverkades av aktiviteterna. Packman et al. (2004) såg en signifikant 

sänkning av medelvärdet i de likvärdiga testen CSI – children´s self-image scale (för 

syskon < 12 år) och RSE – Rosenberg self-esteem scale (för syskon ≥ 12 år) före och 

efter interventionen (p < 0,001 och ES 0,47). I studien av Sidhu et al. (2006) 

tillämpades SPP-C – self perception profile for children, för att studera syskonens 

sammantagna självbild över tid. Vid uppföljningen åtta veckor efter avslutad 

intervention fanns en signifikant förbättring i syskonens självbild (p<0,01).  

 

Ökad förståelse för cancern  

Sju av litteraturstudiens studier hade medicinsk information som en del av 

interventionen men inte alla testade effekten av detta i något fristående formulär. 

Detta gjorde dock Dolgin et al. (1997), Prchal et al. (2012) och Sidhu et al. (2006). 

Dolgin et al. (1997) kunde se att syskonens kunskap om/förståelse för det sjuka 

barnets tillstånd och prognos ökade efter de sex sessionerna (p < 0,001). Syskonen i 

studien av Prchal et al. (2012) visade att den medicinska kunskapen ökat från andra 

testtillfället (4 månader efter diagnos) till tredje testtillfället (7 månader efter 

diagnos) (p=0,001) och vid tredje tillfället hade syskongruppen signifikant högre 

kunskapsnivå än syskonen i kontrollgruppen (p=0,04 och ES 0,78). I Sidhu et al. 

(2006) fanns även där en förbättring av den medicinska kunskapen efter 
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lägerinterventionen och det man testade var syskonens rädsla för sjukdomen och 

detta reducerades från första testet, två veckor innan interventionen, till sista testet, 

åtta veckor efter lägret avslutats (p=0,01). 

 

Social hälsa 

De studier som studerade om interventionen haft effekt på den sociala hälsan var 

Packman et al. 2004, Packman et al. 2008, Prchal et al. 2012 och Sidhu et al. 2006 

(tabell 3).  

 

 

Tabell 3: Social hälsa: tabellen visar studier som har analyserat olika parametrar som rör social hälsa. 

Värdena i tabellen är respektive studiers p-värde och vid förekomst även effektstorlek (ES). 

Studie 

 

Livskvalitet: Social 

funktion1 

 

Livskvalitet: 

Skolfunktion1 

Socialt stöd (antal) 
Familjen 

Packman et al. 2004 0,028, (ES 0,21) 0,035 (ES 0,22)  
 

Packman et al. 2008    
< 0,001 

Prchal et al. 2012   0,04 (ES 0,61) 
 

Sidhu et al. 2006 0,001   
 

1undergrupp till ett huvudtema. 

 

 

Stärkt social funktion/skolfunktion 

Packman et al. (2004) redovisade att den sociala funktionen efter lägertiden hade 

förbättrats signifikant (p = 0,028 och ES = 0,21). De redovisade även att 

skolfunktionen förbättrades signifikant efter interventionen (p = 0,035 och ES = 

0,22). Sidhu et al. (2006) rapporterar en signifikativ förbättring i den sociala 

acceptansen direkt efter avslutad fyradagars sommarläger (p = 0,01). Förbättringen 

kvarstod även vid uppföljningen två månader senare (p = 0,02). En förbättring i 

subdomänen social acceptans innebar att syskonet kände sig mindre isolerad och 

hade bättre kompisstöd. 
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Socialt stöd 

Prchal et al. (2012) har jämfört två grupper med syskon till barn med cancersjukdom. 

Syskonen fick uppge, utifrån en specificerad lista, hur många individer som de ansågs 

sig ha i sin närhet och som kunde ge ett socialt stöd. Det visade sig att syskon i 

åtgärdsgruppen signifikant hade ett större socialt nätverk än de i kontrollgruppen (p 

= 0,041).  

 

Förbättring av familjeklimatet 

Packman et al. (2008) har studerat familjens klimat (kommunikation, självbild och 

känsloläge) genom att använda sig av bildanalys. Syskonen skulle rita väldefinierade 

figurer och händelser men trots strama direktiv var det fritt upp till den som ritade 

vad denne ville rita och hur det skulle se ut. Teckningen analyserades och poängsattes 

utifrån strikta regler. KFD-R (kinetic family drawing- revised) användes för att 

beskriva familjens klimat. Ju lägre poäng desto bättre ansågs familjeklimatet vara. 

Utifrån syskonens teckningar drogs slutsatsen att familjens klimat förbättrats 

signifikant efter lägerinterventionen (p < 0,01). Packman et al. (2008) delade även 

upp testresultatet i undergrupper: syskon som förlorat sin sjuka syster eller bror och 

de som inte hade förlorat en familjemedlem och jämförde familjens klimat grupperna 

sinsemellan. Båda grupperna visade en förbättring av familjens klimat men 

signifikans (p <0,01) uppnåddes endast för de syskon som hade sin sjuka broder eller 

syster kvar i livet. 

 

Diskussion 

 

Resultatsdiskussion 

Syftet med den här litteraturstudien var att belysa fysiskt, psykiskt och socialt 

hälsofrämjande interventioner som prövats för syskon till barn med cancersjukdom 

och de olika insatsernas effekt.  

 

För att kunna tillgodose syskonens behov behöver sjuksköterskan först förståelse 

gällande deras upplevelser av sjukdomstiden, trygghetsfaktorer och copingförmåga. 

Detta är väl dokumenterat i litteraturen sedan många år men mindre fokus har lagts 

på de åtgärder och insatser som verkligen hjälper syskonen att klara av vardagen. En 
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ökad kunskap om detta kan ge sjuksköterskan tydligare verktyg för att hjälpa syskon 

bemästra situationen.   

 

De studier som analyserats i denna litteraturstudie har varit kvantitativa och 

behandlat interventioner riktade till syskon till barn med cancer och effekten av 

dessa. Tre av studierna undersökte interventioner lokaliserade till läger med bland 

annat information till syskonen om cancer och dess påverkan och aktiviteter som 

syftade till att både stärka självförtroendet och vara ett avbrott i deras kaotiska 

vardag. En studie använde tiden som en interventionsfaktor för att utröna om 

syskonens fysiska och psykiska hälsa var annorlunda i jämförelse med 

normalpopulationen och om faktorerna förändrades över tid. En studies design var 

kontrollerad randomiserad där en grupp syskon slumpmässigt delades in i två olika 

grupper, en interventionsgrupp och en kontrollgrupp. Interventionen tillhandahölls 

enskilt i två sessioner med medicinsk information och emotionellt och psykologiskt 

stöd anpassat till varje syskons unika behov. Tre studier undersökte effekten av 

sessioner i grupp med medicinsk information, känslomässiga och psykologiska 

samtal. Interventionen tillhandahölls i anslutning till den onkologiska avdelningen. 

 

Analysen i litteraturstudien visade att interventioner på ett tidigt stadium gett bra 

resultat och mindre lidande för syskonen. Depression, ångest, och psykisk stress 

minskade, vilket resulterade i att livkvaliteten förbättrades. Genom att få samtala 

med andra syskon i liknande situation skapades samhörighet och bidrog till 

egenvärde. Syskonen kände sig mindre isolerade, fick uttrycka sina känslor, känna sig 

sedda och få bekräftelse. Resultatet stämde överens med en kvalitativ studie av 

Nolbris, Abrahamsson, Hellström, Olofsson och Enskär (2010). Syskonen lärde av 

varandra, stöttade varandra och kände igen sina tankar och känslor när andra delade 

med sig av sina erfarenheter. Gruppen gav en trygg tillvaro där syskonen kunde 

känna tillhörighet, vara sig själva och komma till tals. Syskonen uttryckte även att 

gruppterapin varit essentiell för att bemästra den svåra perioden (Nolbris et al. 

2010). 

 

Sidhu et al. (2006) redovisade signifikant förbättring i syskonens självbild och 

självupplevda fysiska förmåga, d.v.s. att syskonen under lägerdagarna byggt upp en 

känsla av att de klarar av mer. Packman et al. (2004) studerade om livskvalitet – 
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fysisk hälsa och syskonens självbild påverkades efter sju dagars lägerintervention 

med bland annat fysisk aktivitet. Ingen signifikans sågs gällande förändring av 

livskvaliteten – fysisk hälsa, däremot redovisades en signifikant förbättring av 

syskonens självbild. En reflektion är att när människor klarar av nya utmaningar 

växer hon som individ och självbilden stärks. Därför är en möjlig tolkning att en del 

av syskonens förbättrade självbild i studien av Packman et al. (2004) kan tillskrivas 

samma orsaksgrund som syskonens självupplevda fysiska förmåga i studien av Sidhu 

et al. (2006).   

 

I vissa studier har ingen signifikans kunnat visas gällande interventionens effekt på 

beteendestörningar (Barrera et al. 2004; Lähteenmäki et al. 2004), psykosomatiska 

problem (Lähteenmäki et al. 2004) och på PTS/ ångest (Prchal et al. 2012) men 

resultaten visar en trend att syskonen mår bättre efter interventionerna.  

 

Familjens kommunikation och känsloläge samt syskonens syn på sin egen roll i 

familjen förändrades till det bättre efter lägerinterventionen (Packman et al. 2008). 

En tanke här är att detta kan ses som en av grundpelarna till att syskon ska kunna 

känna trygghet i tillvaron och få en stabilitet trots den svåra situationen som cancer 

medför. Därför är det betydelsefullt att sjuksköterskan är öppen och lyssnar aktivt på 

alla familjemedlemmar samt gör familjen medveten om varandras känslor och 

funderingar. Detta kan bidra till att familjen får starkare band och tydligare 

kommunikation sinsemellan vilket kan leda till att familjen orkar hantera det svåra. 

Familjemedlemmarna influerar varandra positivt och negativt på flera plan, 

exempelvis påverkar barn och föräldrar varandra, föräldrarnas relation till varandra 

har inverkan på barnen och syskonens samspel påverkar föräldrarna (Evenshaug & 

Hallen 2009, s. 214-216) 

 

Ingen av studierna har visat negativ eller enbart opåverkad effekt på syskonens 

upplevda psykiska, fysiska och sociala hälsa utan tendensen var att tidiga 

interventioner med medicinsk information, uppmuntran till bättre kommunikation 

inom familjen samt gruppsessioner med andra syskon till barn med cancersjukdom 

innefattande samtal om känslor, erfarenheter och familjerelationer hade en 

avgörande roll för syskonens välbefinnande. 
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En observation av hur sjukvården ser ut i Sverige idag, med avseende på 

personalstyrka, ekonomi och stor geografisk spridning, är att det är sessioner i grupp 

med täta sammankomster som skulle kunna vara lättast och mest effektivt för vården 

att genomföra. I Sverige finns det ingen lägerverksamhet i sjukvårdens regi, men 

delar av tankesättet och tillvägagångssättet som framhålls i studierna angående 

lägerinterventioner skulle kunna vara applicerbara i vårt sjukvårdssystem. Genom att 

presentera utmaningar (fysiska och mentala) samt att få möjlighet att under några 

intensiva dagar samtala med syskon i samma situation stärks självkänslan och 

förståelsen för de egna känslorna ökar. Samtalen och utmaningarna kan genomföras i 

sessionsliknande träffar på sjukhuset eller som läger, med stöd från föreningar och 

privata aktörer. Det är värdefullt om träffar kan erbjudas både för syskongrupper 

separat och blandade grupper med föräldrar och syskon då alla kan ha något unikt att 

dela med sig av och som kan påverka många. 

 

Metoddiskussion 

Vi valde att rikta in oss på syskonen till barn med cancersjukdom eftersom vi förstår, 

utifrån den litteratur vi läst, att denna grupp ofta är förbisedd och inte prioriterad. 

Både sjukvården och familjen tycks underskatta syskons utsatthet och behov av 

omvårdnad. Av den anledningen ville vi studera interventioner riktade enbart till 

syskonen samt att resultatet redovisar hur syskonen själva skattar sin hälsa. Fler 

interventionsstudier är gjorda än de vi analyserats, men antingen är interventionen 

riktad till föräldrarna eller så bygger resultatet på hur föräldrarna skattar syskonets 

hälsa. Vi kan se både en begränsning och en styrka med vår inriktning på enbart 

syskonens perspektiv. Enligt Woodgate och Degner (2003) tenderade barn i kaotiska 

omständigheter att tona ner sina egna känslor och behov för att de inte ville förvärra 

föräldrarnas redan problematiska situation. Detta kan ses som en begränsning då 

inte ”sanningen” kommer fram. Men samtidigt finns det en styrka i att inte inkludera 

föräldrarna, eftersom syskonen troligtvis vågar berätta mer öppet om känslorna utan 

att vara rädd för att belasta föräldrarna ytterligare. 

 

Sjuksköterskans kunskap och arbetssätt ska byggas på aktuell evidensbaserad 

forskning (Socialstyrelsen 2005).  Polit och Beck (2010) skriver att en litteraturstudie 

bland annat karaktäriseras av att analysen ska baseras på aktuella vetenskapliga 

artiklar (s. 170-171). Med detta i åtanke avgränsade vi publikationsåren 2002 - 2013. 
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Denna begränsning medförde att antalet passande interventionsstudier blev få. Det 

positiva med detta är att vi troligtvis har fått med alla publicerade empiriska studier 

som berör interventioner som är riktade till syskon till barn med cancersjukdom 

inom denna tidsram. 

 

Litteraturstudien analyserade studier av kvantitativ ansats, då vi sökte svaret på vilka 

interventioner som prövats samt vilka effekter som de haft på syskonens hälsa. Syftet 

med en kvantitativ studie är att beskriva objektivt mätningarna och resultaten som 

uppnåtts (Olsson & Sörensen 2011 s. 19). Enligt Olsson och Sörensen (2011) bör 

urvalet i en kvantitativ studie vara ett stort antal individer (Olsson & Sörensen 2011 s. 

18.). Vi ser att det finns begränsningar med en kvantitativ interventionsstudie, som är 

riktad till en liten och väl avgränsad grupp. Det är svårt att få ett statistiskt säkerställt 

resultat när deltagarantalet är lågt eller vid större bortfall. Syskonen till barn med 

cancersjukdom innefattar visserligen ett stort antal individer men det är logistiskt 

svårt att utföra en interventionsstudie när individerna är spridda över ett stort 

geografiskt område. Problemet med stort bortfall i en redan liten grupp blev tydlig i 

studien av Barrera et al. (2004). Vid uppföljningen 6 – 12 månader efter 

gruppinterventionen hade deltagarantalet minskat med 66 %, från 42 till 14st. Av 

dessa 14 kunde inte 10 st. svara på frågeformuläret rörande beteendemässiga 

problem på grund av för låg ålder därför kunde inte något statistiskt säkerställt 

resultat redovisas. Bortfallet berodde till stor del på det stora geografiska 

upptagningsområdet. 

 

De studier som denna litteraturstudie bygger på var av varierande design med olika 

interventioner och mätinstrument. Sex studier av åtta (Barrera et al. 2004;Houtzager 

et al. 2001; Lähteenmäki et al. 2004;Packman et al. 2004; Prchal et al. 2012; Sidhu et 

al. 2006) studerade parametern ångest men 4 varianter av mätinstrument användes. 

Alla verktygen mätte graden av ångest men med olika frågeställningar och skalor, 

därför blev det omöjligt att jämföra interventionernas effekter trots att parametrarna 

var lika varandra. Vi ser det dock som en styrka att studierna använt varierande 

tillvägagångssätt för att mäta syskonens hälsa och ändå fått liknande resultat. Om 

scenariot hade varit det motsatta med divergerande resultat hade vi tvivlat på att 

mätinstrumenten verkligen mätte det forskarna avsåg att studera. 
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Enligt Segersten (2012) ska studierna som ingår i en litteratursammanställning 

kvalitetsgranskas gällande bland annat design, inklusions- och exklusionskriterier, 

syftet och mätinstrument (Segersten 2012 s. 111-118). Med inspiration av detta har vi 

granskat de valda studierna utifrån trovärdighet, metodernas tillförlitlighet och om 

framställandet av resultatet är förståligt och inte missvisande. 

En studies trovärdighet är stor om den är genomförd med en randomiserad 

kontrollerad design (Olsson & Sörensen 2011, s. 111). Interventionsstudierna som 

analyserats i litteraturstudien har av etiska skäl inte kunnat ha ett sådant upplägg. 

Det anses oetiskt att inte låta en grupp syskon ta del av åtgärder som med stor 

sannolikhet skulle kunna tillgodose deras unika behov. Alla studier utom Prchal et al. 

(2012) och Lähteenmäki et al. (2004) har valt att ha interventionsgruppen som en 

egen kontrollgrupp, d.v.s. baseline uppmättes innan interventionen för att kunna 

påvisa eventuella effekter av interventionen. Vi bedömer att trovärdigheten inte 

påverkats nämnvärt av att studierna saknade randomisering och kontrollgrupp. 

 

I studien av Prchal et al. (2012) gjordes valet att låta en syskongrupp vara 

kontrollgrupp. I teorin är fördelen med denna design att studien kan visa om 

interventionen verkligen har haft effekt på den specifika gruppen. Men Barrera et al. 

(2004) och Prchal et al. (2012) diskuterade om syskonens vetskap om att de är med i 

en studie leder till att även syskonen i kontrollgruppen bearbetar sorg och andra 

känslor mer aktivt och genom detta förbättras deras livskvalitet och psykiska 

välmående utan intervention. Om detta är fallet innebär det att kontrollgruppen är 

ett sämre alternativ än pre- och postdesignen. 

 

Kontrollgruppen i studien av Prchal et al. (2012), som inte fick interventionsinsatser 

utan den psykosociala omvårdnad som sjukhuset utförde, erbjöds möjlighet att få 

samma individuellt anpassad intervention som åtgärdsgruppen, men först efter 

uppföljningstest sju månader efter diagnos. Med tanke på att Prchal et al. (2012) 

betonade vikten av tidig intervention anser författarna att det var oetiskt att låta 

syskon i kontrollgruppen vänta. Därför hade det varit bättre att ha samma design som 

de övriga studierna som analyserats i denna litteratursammanställning. 
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Betydelsen för omvårdnaden 

Sjuksköterskan kan inte anta att en familj som drabbats av cancer ska följa något 

visst mönster, alla har en unik upplevelse, sitt sätt att kommunicera och sina 

handlingsstrategier. Dolgin et al. (1997) beskriver i diskussionen att det under 

sessionernas samtal kom fram att det var många syskon som fått cancerbeskedet av 

en slump genom att de hade hört föräldrarna samtala. I vissa fall visste inte syskonen 

om att deras syster eller bror hade cancer när de kom till sjukhuset första gången, de 

fick informationen av läkare eller sjuksköterska. Detta ställer stora krav på kunskap 

hos sjukvårdspersonalen och beredskap och öppenhet inför oförutsedda händelser. 

 

Lähteenmäki et al. (2004) och lika så Alderfer et al. (2010) visade att tidiga 

interventioner var av stor vikt, de första tre månadernas upplevelser hade 

långtgående effekter på syskonen fysiska, psykiska och sociala hälsa. Därför bör 

familjen ges möjlighet att på ett tidigt stadie få resurser insatta som tillgodoser deras 

unika behov.  Varje människa har ett behov av att få vara delaktig, kunna hantera 

situationen han eller hon befinner sig i och att kunna påverka den (Antonovsky 

2005). En reflektion är att när sjuksköterskan uppmuntrar och bistår familjen med 

kunskap och handlingsstrategier kan familjen få en känsla av sammanhang och 

därmed ökad livskvalitet. 

 

Sjuksköterskan måste hela tiden vara medveten om cancersjukdomens komplexitet 

och enorma påverkan på det sjuka barnet, syskonen och familjen. Woodgate och 

Degner (2003) såg nödvändigheten i att sjuksköterskan hade en öppen och 

kontinuerlig kommunikation med familjemedlemmarna och speciellt observerade om 

hoppet eller deras självbild försvagades eller om de hade psykiska symtom som var 

ohanterliga.  

 

Äldre flickor hade höga ångestnivåer som inte påverkades nämnvärt av 

interventioner. I studien av Houtzager et al. (2001) hade flickor i åldern 13-18 år lika 

höga ångestnivåer som motsvarande normalpopulation både före och efter 

interventionen. Detta såg även i studien av Lähteenmäki et al. (2004), där de äldre 

syskonen (13-17 år) inte hade signifikant förbättring av ångestnivån 15 månader efter 

diagnos medan de yngre (7-12 år) hade det.  En åsikt är att det är viktigt att 

sjuksköterskan är observant på om annan professionell hjälp måste konsulteras för 
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att fånga upp eventuella svårare och djupare problem hos syskonen än det som kan 

tillgodoses i interventionen. 

 

Vidareutveckling 

Interventionerna tycks ha haft god effekt på syskonens fysiska, psykiska och sociala 

hälsa men att det i Sidhu et al. (2006) fanns tendens till tillbakagång gällande 

känslomässiga störningar/psykisk stress. Vi ser det därför som nödvändigt att 

interventionen, oavsett design, fortsätter med återträffar för att stötta och utveckla 

syskonen. Sedan saknas större empiriska långtidsstudier på interventionernas effekt 

och borde vara nästa steg, gärna i ett projekt som omfattar flera onkologiska center. 

 

Slutsats 

Om åtgärder kan sättas in på ett tidigt stadium ger det bra effekt på syskonens hälsa 

och de upplever mindre lidande. Det vi ser som viktiga moment att ha med i en 

intervention är medicinsk information, samtal med andra syskon i samma situation, 

verktyg och strategier för att hantera situationen och utmaningar som kan stärka 

syskonen fysiskt och psykiskt. När syskonen får högre livskvalitet förbättras även 

familjens interna relation och sammanhållningen ökar. 
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Tabell över databassökning 

 

DATABAS SÖKORD TRÄFFAR VALDA ARTIKLAR 

CINAHL 

sibling (AND) 
child* (AND) 

cancer 
 

111  

CINAHL 

sibling (AND) 
child* (AND) 
cancer (AND) 

support 
 

39 8 

PubMed 

sibling (AND) 
child* (AND) 

cancer 
 

153  

PubMed 

sibling (AND) 
child* (AND) 
cancer (AND) 

support 
 

23 6 

PsykInfo 

sibling (AND) 
child* (AND) 

cancer 
 

109  

PsykInfo 

sibling (AND) 
child* (AND) 
cancer (AND) 

support 
 

35 5 

Scopus 

sibling (AND) 
child* (AND) 

cancer 
 

407  

Scopus 

sibling (AND) 
child* (AND) 
cancer (AND) 

support 
 

77 6 

CINAHL, 
Pub Med PsykInfo 

sibling (AND) 
child* (AND) 
cancer (AND) 
intervention 

 

47 4 

Reviewartiklar av 
Prchal 

Hancock 
 

Artiklar i ämnet: 
15 

4 
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Översikt på inkluderade studier 
 

Författare. 

(År). Titel, 

tidskrift och 

land 

Syfte Metod 
Antal deltagare. 

Etisk reflektion. 
Resultat Kvalitet 

Barrera M, 

Chung JYY & 

Fleming CF 

2004 

A Group 
Intervention for 
Siblings of 
Pediatric Cancer 
Patients 
 
Journal of 
Psychosocial 
Oncology, 22:2, 
21-39 

Canada 

 

 

 

Utvärdera om 

sammankomster i 

grupp reducerar 

emotionella och 

beteendemässiga 

problem. 

Kvantitativ, Kvasiexperimentell 

42 syskon till cancersjuka barn fick 

uppskatta sin psykiska hälsa genom 

att fylla i frågeformulär. Därefter 

fick de delta i 8 gruppträffar (1 i 

veckan) och sedan på nytt 

uppskatta den psykiska hälsan, 

direkt efter avslutade sessioner och 

en 6-12 månader senare. Även 

föräldrarna fick skatta sina friska 

barns hälsa i frågeformulär.  

Veckoträffarna varade i två timmar. 

Varje grupp bestod av 4-9 syskon i 

likande ålder. Varje träff hade ett 

förutbestämt tema 

42 syskon till 

cancersjuka barn, 

6-14 år. 

17 pojkar 

25 flickor 

 

 

Studien är etisk 

granskad 

Författarna har 

förtydligat vissa 

etiska 

frågeställningar. 

Efter interventionen rapporterades det 

att syskonen visar en kraftigt reducerade 

symptom på ångest och depression, 

samt att föräldrar upplevde minskningar 

av syskonens ångest och tidigare 

beteendeproblem.  

 

Medel 
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Författare. 

(År). Titel, 

tidskrift och 

land 

Syfte Metod 
Antal deltagare. 

Etisk reflektion. 
               Resultat Kvalitet 

Dolgin MJ, 

Somer E, Zaidel 

N & Zaizov R 

1997 

A Structured 

group 

intervention for 

siblings of 

children  with 

cancer 

Journal of Child 

& Adolescent 

Group Therapy, 

Vol 7(1), Mar, 

1997. pp. 3-18. 

Israel 

Att utveckla en 

strukturerad 

gruppintervention till 

syskon till barn med 

cancersjukdom, 

vilken är 

behovsanpassad och 

tidbegränsad. 

Samt utvärdera 

empiriskt dess 

funktionalitet 

relaterat till 

medicinsk kunskap, 

känslor, attityder mot 

barncancer och 

allmän 

sinnestämning. 

Kvantitativ kvasiexperimentell 

6 st. gruppträffar. Ca två veckor 

innan får barnen fylla i tre 

frågeformulär och föräldrarna ett, 

vilka handlade om syskonets 

tillstånd. Sex - åtta veckor efter 

avslutad intervention fick barnen 

och föräldrarna fylla i samma 

frågeformulär som innan. 

Träffarna gick av stapeln veckovis. 

Barnen delades i två olika grupper 

utifrån ålder; 7-11 resp. 12-17 år. 

Informationen i de två grupperna 

var den samma men var anpassad 

efter åldern. 

23 syskon till barn 

med 

cancersjukdom 

7-17 år  

12 pojkar och 11 

flickor. 

Nämner inget om 

att studien är 

granskad av en 

kommitté, men ser 

genomgående att 

det etiska 

”tänkandet finns 

med. Israels 

cancerförening 

samt en föräldrar-

organisation 

”chayim” har 

stöttat studien. 

Ett inklusions-

kriterium är att 

föräldrarna och 

syskonet ska ha gett 

sitt medgivande till 

deltagandet. 

Alla parametrar som mätts visar en 

signifikant förbättring efter 

interventionen. 

Parametrar som studerats är: 

 Inre konflikter 

 Mental överbelastning 

 Kommunikation relaterad till 

sjukdom 

 Rädsla relaterad till sjukdom 

 Medicinsk kunskap 

 Allmän sinnesstämning (både 

från syskonets och föräldrars 

perspektiv) 

Hög 
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Författare. 

(År). Titel, 

tidskrift och 

land 

Syfte Metod 
Antal deltagare. 

Etisk reflektion. 
               Resultat Kvalitet 

Houtzager  BA, 
Grootenhuis MA 
& Last BF 

2001 

Supportive 
groups for 
siblings of 
pediatric 
oncology 
patients: impact 
on anxiety 

 

Psycho-oncology 
10(4):315-324 

 

Nederländerna 

Undersöka hur 

gruppterapi påverkar 

syskonens ångest och 

oro. Tre 

frågeställningar 

gjordes: 

(1)om deltagande i 
gruppen minskade 
ångesten(2)om 
ångestnivån före och 
efter deltagandet är 
jämförbart med 
normala barn i 
samma ålder (peer) 
(3)vilka egenskaper 
hos syskonet och det 
sjuka barnet som kan 
förutsäga mängden av 
ångestreduktion. 

 

Kvantitativ, Kvasiexperimentell 

 

Grupper på max åtta barn träffas 

fem gånger tillsammans med 

terapeut och samtalar kring känslor 

och på förhand bestämda teman 

samt får medicinsk information. 

Före och efter att ha avslutat alla 

fem sessionerna får syskonen fylla i 

ett frågeformulär om ångest som 

ger poäng beroende på svar.  

 

24 syskon 7-18 år 

till barn med 

cancersjukdom.  

 

 

Skriftlig 

information om 

studiens upplägg 

har skickats ut till 

syskon och deras 

föräldrar. 

Föräldrarna får 

även en inbjudan 

till en 

informationsträff. 

Finns ingen info 

om övrig etiskt 

godkännande. 

Medelpoängen för gruppen var lägre 

efter interventionen vilket innebär lägre 

nivåer av ångest. 12 syskon sänkte 

resultaten mycket, 11 var kvar på samma 

nivå och ett syskon hade högre nivå av 

ångest (hade mkt låg nivå i början). 

Både flickor och pojkar 7-12 år samt 

pojkar 13-18 år hade signifikant högre 

nivåer av ångest före interventionen än 

normalpopulationen. Efter 

interventionen hade både yngre och 

äldre pojkar normalnivåer. Yngre flickor 

hade sänkt nivåerna men låg över 

normalpopulationen. Flickor 13-18 år 

hade normalnivåer både före och efter. 

Syskon till barn med leukemi eller 

lymfom fick större sänkning av ångest 

än syskon till barn med tumör. 

Hög 
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Författare. 

(År). Titel, 

tidskrift och 

land 

Syfte Metod Antal deltagare. 

Etisk reflektion. 

Resultat Kvalitet 

Lähteenmäki 

PM, Sjöblom J, 

Korhonen T & 

Salmi TT 

 

2004 

 

The siblings of 

childhood cancer 

patients need 

early support: a 

follow up study 

over the first 

year. 

 

Archives of 

Disease in 

Childhood 

2004;89:1008-

1013 

 

Finland 

Vill undersöka om det 

är vissa speciella 

aspekter eller frågor 

som ska sättas i fokus 

när man planerar en 

stödgrupp för syskon 

till barn med 

cancersjukdom 

En icke randomiserat kontrollerad 

studie.  

 

Syskon till barn med 

cancersjukdom och deras föräldrar 

fick fylla i frågeformulär tre 

månader efter diagnos och sedan 

fylla i samma formulär 12 mån 

senare. Där mellan fick syskonen 

den ordinarie omvårdnaden som 

erbjöds av sjukhuset. Syskonen 

delades in i en äldre grupp, 7-15 år, 

och en yngre, 3-7 år 

Två stora kontrollgrupper 

rekryterades från lokal förskola och 

grundskolor, låg- och 

mellanstadium. Barnen och deras 

föräldrar fick fylla i samma 

frågeformulär som syskonen till 

barn med cancersjukdom, dock 

endast vid ett tillfälle. 

 

Jämförelser mellan grupperna över 

tid utfördes. 

 

33 syskon till barn 

med 

cancersjukdom 

12 st. 3-7 år, 21 st. 

7-15 år. 

Kontrollgruppen 70 

st. 3-7 år och 287 

st. 7-17 år 

 

Studien är etisk 

granskad av en 

etisk kommitté. 

Deltagarna fick 

skriftligen 

godkänna 

medverkandet. 

De yngre syskonen tenderade att ha 

beteendemässiga problem, 

psykosomatiska problem tre månader 

efter cancersdiagnosen. Vid 

uppföljningen 12 månader senare hade 

problemen reducerats. Men för äldre 

syskon kvarstod dessa symtom vid 

uppföljningen. 

Den äldre syskongruppen redovisade en 

reducerad ångestnivå över tid.   

 

 

Medel 
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Författare. 

(År). Titel, 

tidskrift och 

land 

Syfte Metod 
Antal deltagare. 

Etisk reflektion. 
Resultat Kvalitet 

Packman, W., 

Fine, J., 

Chersterman,B., 

vanZutphen, K., 

Golan, R. & 

Amylon, MD. 

2004 

Camp Okizu: 
Preliminary 
Investigation 
of a Psycho-
logical Inter-
vention for 
Siblings of 
Pediatric Cancer 
Patients 

 

Childrens Health 

Care 33(3), 201-

215 

USA 

 

Undersöka om 

deltagande i Okizus 

läger för syskon till 

barn med cancer-

sjukdom kunde 

påverka syskonens 

post traumatiska 

stress (PTSS), ångest, 

livskvalitet och 

självkänsla. 

 

77 syskon till barn med 

cancersjukdom gjorde 6 st. test före 

och efter lägerveckan (2-4 veckor 

innan och 12-16 veckor efter). 

Testen gällde PTSS, ångest, 

självkänsla, livskvalitet, total 

mängd stress av livsförändringar 

samt ett rit-test (en hel person 

skulle ritas). Med ett medeltal av 

respektive tests värden och därefter 

gjorda t-tester analyserades och 

sammanställdes data.  

 

Av 77 syskon var 42 

av kvinnligt kön 

och 35 manligt. 18 

av deltagarna hade 

förlorat det sjuka 

barnet i cancer. 

 

Studien är etiskt 

granskad och en 

etisk grundtanke 

följer hela studien. 

 

Lägrets gruppaktiviteter såsom samtal, 
rådgivning och stöttning mellan syskon i 
liknande situationer minskade graden av 
PTSS och ångest, ökade den upplevda 
livskvaliteten och stärkte självbilden. 
Förbättringen av en vecka på lägret 
motsvarar den av 5-8 veckors 
gruppterapi för syskon till barn med 
cancersjukdom. Rit-testet visade att 
förbättring skedde gällande syskonens 
psykologiska stress men att graden av 
stress ändå är så stor att annan 
psykologisk hjälp bör övervägas.  

 

Hög 
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Författare. 

(År). Titel, 

tidskrift och 

land 

Syfte Metod 
Antal deltagare. 

Etisk reflektion. 
Resultat Kvalitet 

Packman, W., 
Mazaheri, M., 
Sporri, L., Long, 
J K., 
Chesterman, B., 
Fine, J. och 
Amylon, M D 
2008 
 
Projective 
Drawings as 
Measures of 
Psychosocial 
Functioning in 
Siblings of 
Pediatric Cancer 
Patients From 
the Camp Okizu 
Study 
Journal of 
Pediatric 
Oncology 
Nursing 2008 
Jan-
Feb;25(1):44-55 
USA 

Att få djupare 
förståelse för de 
psykosociala 
funktionerna hos 
syskon till barn med 
cancersjukdom. 
 

77 syskon till barn med 
cancersjukdom och deras föräldrar 
fick göra rit-tester, två uppgifter en 
till två månader före lägerveckan 
och samma uppgifter tre månader 
efter. De skulle rita en hel person på 
ett blad och hela deras familj där 
alla var sysselsatta med något på ett 
annat blad. Med hjälp av specifika 
instrument tolkades sedan bilderna 
och poäng sattes beroende på 
resultatet. Siffrorna 
sammanställdes sedan till en 
beskrivning av syskonens 
upplevelse. 

Av 77 syskon var 42 
av kvinnligt kön 
och 35 manligt. 18 
av deltagarna hade 
förlorat det sjuka 
barnet i cancer. 
 
Studien är etiskt 
granskad och en 
etisk grundtanke 
följer hela studien. 

Det som analyseras ur bilderna är 
psykologisk stress, 
familjekommunikation, självbild, 
känsloläge och familjemiljöns kvalitet. 
Det var en signifikant minskning av 
syskonens känslomässiga smärta efter 
lägerveckans aktiviteter, en klar 
förbättring av familjemiljön men 
gällande familjens upplevelse av 
traumatisk stress/emotionell smärta var 
det bara en signifikant minskning hos de 
familjer vars barn levde fortfarande.  
 

Hög 
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Författare. 

(År). Titel, 

tidskrift och 

land 

Syfte Metod 
Antal deltagare. 

Etisk reflektion. 
Resultat Kvalitet 

Prchal, A., Graf, 

A., Bergstraesser, 

E. och Landolt, 

M A.  

2012 

A two-session 

psychological 

intervention for 

siblings  of 

pediatric cancer 

patients: a 

randomized 

controlled pilot 

trial 

Child and 

Adolescent 

Psychiatry and 

Mental Health 

2012, 6:3 

Schweitz 

Att utvärdera effekten 

av en psykologisk 

intervention, 

bestående av två 

sessioner, för syskon 

till barn med nyligen 

diagnostiserad 

cancersjukdom. 

Erfarna psykologer intervjuade 

syskonen 4-6 veckor, 4 månader 

och 7 månader efter att syster eller 

bror fått diagnosen ställd. Även 

föräldrarna intervjuades. Efter 

första intervjun slumpades 

syskonen in i en grupp som skulle 

få riktade åtgärder och en annan 

grupp som fick samtala med en 

psykolog med specialkompetens för 

cancersjukdom.   

Åtgärdsgruppen fick direkt börja 

interventionsprogrammet 

bestående av: medicinsk 

information, hantera stressiga/ 

svåra situationer och information 

till föräldrar. Intervjuer efter 4 och 

7 månader utfördes av en 

oberoende intervjuare.  

30 st. syskon 6-17 

år. 

 

Studien är etiskt 

granskad och har 

ett etiskt tankesätt. 

Familjerna fick ca 

41 Euro efter tre 

genomförda 

intervjuer. 

Intervjuerna tog upp ämnen som 

medicinsk kunskap, socialt 

stöd/nätverk, hälsorelaterad livskvalitet, 

PTSS och ångest. Studien visade att den 

medicinska kunskapen och den psykiska 

hälsan hos syskonen ökade mer i 

interventionsgruppen än i grupp två. 

Inga effekter dock på PTSS, ångest eller 

hälsorelaterad livskvalitet. Noterbart är 

att andra studier visat att det krävs 

minst 32 deltagare för statistiskt säkra 

siffror. 

Hög 
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(År). Titel, 

tidskrift och 

land 

Etisk reflektion. 

Sidhu, R., 

Passmore, A och 

Baker, D.  

2008 

The effectiveness 
of a peer support 
camp for siblings 
of children with 
cancer 

Pediatric Blood 

Cancer 

2006;47:580–

588 

Australien 

Att undersöka 

effekten av ett 

interventionsprogram 

i lägermiljö, med 

fokus på minskad 

emotionell stress, 

ökad social 

kompetens och ökad 

kunskap om cancerns 

påverkan och 

behandlingsmetoder. 

Ett program/en mall för att minska 

emotionell stress, öka social 

kompetens och ökad medicinsk 

kunskap, anpassat till ett 4-

dagarsläger, skapades. Syskon till 

barn med cancersjukdom fick 

självskatta ovan nämnda faktorer 

före och efter interventionen/ lägret 

samt 8 veckor efter deltagande i 

lägret.  Tre mätinstrument/enkäter 

användes. 

26 st.  

8–13 år 

Studien är etiskt 

granskad. 

Jämfört med normalnivån hade gruppen 

mer känslomässig stress Efter lägret 

uppgav syskonen minskad känslomässig 

stress i form av mindre ångest och ökat 

självförtroende/självkänsla, ökad 

medicinsk kunskap i form av minskad 

rädsla för sjukdomen och ökad social 

kompetens. 

Medel 

 
 
 

 

 


