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Abstrakt 
Bakgrund: Varje år drabbas ca 300 barn av cancer. När en familjemedlem drabbas 

av sjukdom påverkas hela familjen. Både föräldrar och syskon kan uppleva känslor av 

behov som inte blir uppfyllda. Syskon känner sig ofta åsidosatta av sina föräldrar. 

Känslor som oro, ångest och ensamhet är känslor som kan vara vanligt 

förekommande. Sjuksköterskan har en viktig roll i den vård som bedrivs kring ett 

cancerdrabbat barn och dess familj. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att 

belysa hur syskon till barn som drabbats av cancer påverkas på ett psykosocialt plan. 

Metod: Vi har gjort en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar med 

kvantitativ ansats inom det valda området. Litteratursökning i databaserna CINAHL 

och PubMed resulterade i 11 artiklar, dessa har sedan granskats och analyserats. 

Resultat: Syskon till barn med cancer påverkas på ett eller annat sätt. Syskonen har 

visat mer förändringar relaterat till det emotionella än det beteendemässiga planet. 

Syskonen har rapporterat lägre livskvalitet jämfört med referenter. Slutsats: Även 

syskon har behov som behöver tillfredsställas, detta i form av till exempel 

information och stöd. Vi som sjuksköterskor har en viktig roll i att se syskonen som 

en del av omvårdnaden och att uppmärksamma deras behov. 

 

Nyckelord: Syskon, Barncancer, Psykosocial påverkan 

 

  



 

 
 

Abstact 
Background: About 300 children gets diagnosed with cancer each year. When a 

familymember suffers from a disease, the whole family gets involved. Both parents 

and siblings can experiece feelings of needs not fulfilled. Siblings often feel omitted 

by their parents. Feelings like worry, anxiety and loneliness were common. The nurs 

plays an important role in the care of the child with cancer and its family. Aim: The 

purpose of this studie was to enlighten the psycosocial impact in siblings of children 

with cancer. Method: We have conducted a litterature review based on scientific 

articles with quantitativ apporoach within the chosen subject. In the search of 

litterature the databases CINAHL and PubMed was used which resulted in 11 articles. 

These were examined and analyzed. Results: Siblings of children with cancer is 

affected in one or another way. Siblings have shown more changes in emotional than 

behavioral problems. Siblings reported lower quality of life than the reference group. 

Conclusion: Even siblings have needs to be satisfied, for example in form of 

information and support. We as nurses plays an important role to see siblings as part 

of the care and to identify their needs. 

 

Keywords: Siblings, Childhood cancer, Psychosocial impact 
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Bakgrund 
Varje år drabbas ca 300 barn i Sverige av cancer. Det sker en incidensökning av 

cancer hos barn med ca. 1 % varje år, denna ökning har varit konstant under de 

senaste fyra till fem årtiondena. Under 70- och 80-talen skedde en drastisk 

prognosförbättring av alla former av barncancer då kombinationer av 

behandlingsmetoder förbättrades. Sedan 90-talet verkar förbättringen av prognosen 

ha planat ut. De vanligaste cancersjukdomarna som drabbar barn är leukemi, 

lymfom, hjärntumörer, samt tumörer i njurar, lever, ben och mjukdelar (Heyman, 

Gustafsson & Kogner 2013). Bland barn över ett år är cancer den näst vanligaste 

dödsorsaken efter skador och förgiftningar (Socialstyrelsen 2011).  

 

I en familj ingår ofta inte bara föräldrar och det barn som drabbats av sjukdom utan 

även syskon till barnet. Dessa syskon hamnar i en utsatt position då även de påverkas 

av den sjukdom som drabbat familjen. 

 

För att förstå hur familjen påverkas när ett barn drabbas av sjukdom kan man utgå 

från familjeteorin som Calgarymodellen beskriver. Calgarymodellen har sin grund i 

flera teorier, varav en är systemteorin. Enligt denna ser man familjen som en enhet 

eller ett system. Familjen kan ses som en mobil där olika delar rör sig individuellt 

men bildar en enhet tillsammans. Vissa delar rör sig snabbare, andra kan nästan stå 

stilla. I och med den konstanta rörelsen kommer delarna att komma olika nära 

varandra. Om en del påverkas och sätts i gungning kommer dess rörelse att påverka 

de andra delarna, vissa mer än andra. Familjen som helhet är större än summan av 

delarna och en förändring av en individ i familjen påverkar alla familjemedlemmar 

(Wright & Leahey 2013, s. 23-48). 

 

Barlow och Ellard (2006) tog i sin studie upp hur familjen påverkades när ett barn 

drabbats av kronisk sjukdom. De nämnde att syskonen till det drabbade barnet 

utsattes för mer introverta påfrestningar såsom depression, oro och ångest samt 

nedsatt kognitiv förmåga.  

 

I en studie gjord av Derouin och Jessee (1996) studerades syskons perspektiv på 

förändringen av familjesituationen i samband med att en bror eller syster drabbats av 
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cystisk fibros. De kom fram till att 60 % upplevde att deras bror/syster fick extra 

uppmärksamhet. 40 % uppgav att de kände sig som den mest oroliga och olyckliga 

familjemedlemmen samt 20 % uppgav att de fått offra mest i familjen. Ett syskon gav 

som råd att ”Prata om vad som pågår, annars kommer du att spricka. Ställ många 

frågor. Du kommer annars tro att saker är värre än vad de egentligen är”. 

 

Alderfer et. al. (2010) fann i sin systematiska litteraturstudie att ett genomgående 

tema var att föräldrar upplevde det svårt att uppfylla sina barns behov, både det sjuka 

och de friska samt att vissa föräldrar kände att de åsidosatte de friska barnen. De 

fann även att syskonen till barnen med cancer upplevde familjesituationen förändrad 

genom att vardagens rutiner inte längre var de samma, den gick inte att förutse samt 

att rollfördelningen i familjen förändrades. De upplevde en förlust av trygghet. 

 

Vissa föräldrar till ett cancerdrabbat barn upplever att de glider ifrån varandra 

medan vissa upplever att de får en starkare relation. Många föräldrar får svårt att 

uppfostra det cancerdrabbade barnet som tidigare. Bortskämdhet, mer 

uppmärksamhet och svårigheter att sätta gränser är saker föräldrarna nu får kämpa 

med (Enskär et al. 1997, Enskär 1999, s. 187). 

 

Syskon till barn med cancer upplevde ofta känslor av sorgsenhet, ensamhet, 

avvisande, oro, ilska, avundsjuka och skuld (Wilkins & Woodgate 2005, Nolbris 

2009). Vardagen utgjordes av en ständig oro. Denna oro kretsade kring tankar som 

om det cancerdrabbade barnet inte skulle överleva, vad undersökningsresultat skulle 

visa samt om de själva eller någon i dess närhet skulle drabbas av cancer (Nolbris 

2009). Syskonen upplevde att deras behov av uppriktig kommunikation, adekvat 

information, att involveras i vården av det cancersjuka barnet samt stöd för att 

upprätthålla egna intressen och aktiviteter inte tillfredsställdes. Syskonet erfor en 

förlust av sina föräldrar och saknad av det liv som var. Vardagen var inte längre 

densamma och skulle heller aldrig bli igen. Det vardagliga livet var inte något de 

kunde ta för givet då allting, när som helst, kunde förändras. De kunde känna 

ensamhet då de ej fann någon att prata med om sina känslor och avundsjuka då de 

sällan fick sina föräldrars uppmärksamhet (Wilkins & Woodgate 2005, Nolbris 

2009). De fick ofta tolka förälderns beteende för att få reda på hur syskonet mådde. 

De upplevde också att de inte fick tillräckligt med stöd från varken sina föräldrar eller 
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av sjukvårdspersonalen. Tankar på döden var ständigt närvarande men det fanns 

även tacksamhet över livet och att ha en familj (Nolbris 2009). 

 

I varje möte med människor och deras familj är det viktigt att som sjuksköterska visa 

att jag ser familjen, bekräftar dem och ger dem den uppmärksamhet och omtanke de 

behöver. Som sjuksköterska kommer jag nära den drabbade personen på ett fysiskt 

plan och inom vården av ett barn blir denna kontakt intim med hela familjen och alla 

dess medlemmar (Kirkevold & Strömsnes Ekern 2003, s. 232). Anpassning är ett 

resultat av en familjs copingprocess. När det uppstår en kris, i form av ett icke 

förväntat inslag i livet, eller ohållbar situation kan detta leda till obalans inom 

familjen. Detta kan innebära att integriteten inom familjen minskar samt att 

medlemmarna kan börja må dåligt och riskerar att sätta sin hälsa på spel (Kirkevold 

2003, s. 40). Enligt Strömsnes Ekern (2003, s. 252-253) möter vi som sjuksköterskor 

ständigt familjer som på grund av lidande, sjukdom och död står inför en förändring. 

Denna förändring innebär att strukturen i familjen ändras samt att utveckling av nya 

sätt att hantera situationen krävs för att kunna gå vidare i livet. Denna 

förändringsprocess är sjuksköterskan en del av och ska främja förändring för att 

familjen ska kunna gå vidare.  

 

von Essen & Enskär (2003) menar att både föräldrar och sjuksköterskor är eniga om 

vilka vårdaspekter och insatser som är viktiga för syskon till barn som drabbats av 

cancer. Dessa är bland annat deltagande, information, psykosocial omsorg i form av 

emotionellt stöd, lika uppmärksamhet och ensamtid med föräldrarna. Malone & Price 

(2012) anser att familjecentrerad vård inom vården av cancerdrabbade barn inte 

endast bör vara föräldracentrerad utan även inkludera syskon. Sjuksköterskan spelar 

en viktig roll i att möta de individuella syskonens behov. De kan utbilda och hjälpa 

föräldrar att hitta strategier för att uppmuntra syskon att uttrycka sina känslor och 

inbjuda dem till att ställa frågor. Genom detta gör man det möjligt för föräldrar att 

inkludera syskonen i behandlingsprocessen och att stötta dem. Sjuksköterskan bör 

skapa en relation med syskonet genom till exempel användandet av lek och generellt 

se till att de känner sig välkomna och inkluderade i vården.  

 

Cancer är en sjukdom som drabbar många barn varje år, nästan ett barn per dag. 

Med sjukdomen följer förändringar som kan drabba hela familjen. Enligt SCB (2013) 



 

4 
 

fanns i Sverige år 2012 1,9 miljoner barn vilka bor i 1,1 miljoner familjer. Detta 

medför att många personer riskerar att involveras om något barn i familjen drabbas 

av sjukdom. Som vi nämnt ovan hade både föräldrar och syskon en känsla av behov 

som inte blev uppfyllda. Syskon som närstående kände sig ofta åsidosatta av sina 

föräldrar. Känslor som oro, ångest, skuld, skam och ensamhet var vanligt 

förekommande. Även den kognitiva förmågan kunde i vissa fall vara nedsatt. 

Sjuksköterskan spelar en viktig roll i den vård som bedrivs kring ett drabbat barn och 

dess familj. Det är viktigt att sjuksköterskan har ett helhetsperspektiv i omvårdnaden 

men ska även kunna se delarna som bildar helheten. Att kunna identifiera syskonens 

behov är viktigt för att därigenom kunna ge föräldrarna stöd och verktyg för att 

uppmuntra syskonen att ge uttryck för vad de känner samt involvera dem i vården. 

För att detta ska vara möjligt måste vi som sjuksköterskor först få kunskap om och 

hur ett syskon påverkas när ett barn i familjen drabbas av cancer. Avsikten med 

denna litteraturstudie är att kunna bidra till ökad förståelse för hur syskon påverkas 

av att leva i en familj med ett barn med cancer. Detta för att skapa underlag för och 

möjliggöra en bättre omsorg och omvårdnad av syskon till cancerdrabbade barn och 

dess behov.  

 

Syftet med litteraturstudien är att belysa hur syskon till barn som drabbats av cancer 

påverkas på ett psykosocialt plan. 

Metod 
Litteraturstudien är baserad på vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats inom 

det valda området. Dessa artiklar har analyserats och kritiskt granskats för att på ett 

djupare plan kunna belysa problematiken som återfinns för ett syskon när ett barn 

drabbats av cancer. 

Sökmetoder 
Sökningar har gjorts i databaserna CINAHL with Full Text och PubMed eftersom 

dessa indexerar litteratur relevant för studien. 

 

De sökord som använts är (siblings OR sibling relations) AND (neoplasms OR 

childhood neoplasms) NOT Death. De avgränsningar som gjordes för att urskilja de 

väsentliga artiklarna till litteraturstudien var att artiklarna skulle vara peer-reviewed 
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och skrivna på engelska samt Nursing Journals i PubMed. Detta redovisas i Tabell 1 

(bilaga 1). 

 

Urval 
Urvalet av artiklar till litteraturstudien har gjorts stegvis. Först valdes artiklar ut efter 

titlar som fångade vårt intresse, dessa artiklars abstrakt lästes igenom för att kunna 

avgöra eventuell relevans för vår litteraturstudie. Efter bedömning av abstrakten 

lästes de artiklar som fortfarande ansågs vara relevanta för litteraturstudien igenom 

och utifrån inklusions- och exklusionskriterier valdes de som bäst svarade mot 

studiens syfte. Denna process resulterade i 18 vetenskapliga artiklar.   

 

Inklusionskriterier 

Utöver att artiklarna skulle vara kvantitativa så var ett kriterium för inklusion i vår 

litteraturstudie att studierna skulle innefatta syskon till ett cancerdrabbat barn. Med 

barn avser vi personer mellan 0-18 år, enligt socialtjänstlagens definition i 1 kap. 2 § 

(SFS 2001:453). Enbart studier som belyst psykosocial, emotionell och 

beteendemässig påverkan har inkluderats för vidare analys. Ett annat kriterium för 

att artiklarna skulle ingå i litteraturstudien var att de var originalstudier.  

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som däremot exkluderades ur vår litteraturstudie var artiklar där barnet led 

av andra sjukdomar än cancer samt studier där huvudsyftet var att undersöka känslor 

som uppkommer i samband med att det cancerdrabbade barnet dött. 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning gjordes utifrån de frågor som Friberg (2012, s. 139) ger förslag 

på för granskning av kvantitativa studier. De utvalda artiklarna granskades av 

författarna var för sig, och besvarade frågorna samt tog ställning till studiernas 

kvalitet. Konsensusdiskussioner ledde fram till en bedömning av artikelns kvalitet. 

Efter denna granskning exkluderades totalt 6 artiklar på grund av låg kvalitet. 

Därefter återstod 11 artiklar, då en av artiklarna fanns i dubbelt exemplar. 
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Analys 
Friberg (2012, s. 140-142) beskriver olika steg i analysen av studier där man först ska 

läsa igenom studierna ett antal gånger för att bilda sig en förståelse för innehåll och 

sammanhang, söka likheter och skillnader samt göra en sammanställning av 

studierna där en tydlig presentation av artiklarna finns. 

 

De artiklar som samlades in till litteraturstudien analyserades, granskades och har 

presenterats i Tabell 2 (bilaga 2). Denna tabell innehåller bedömningen av kvalitet 

samt sammanfattar varje artikels resultat. Författarna har därefter sållat ut varje 

artikels relevanta resultat och efter upprepad genomläsning och analys kunde data 

sammanföras till huvudkategorier. Under dessa huvudkategorier har sedan 

resultaten från de utvalda artiklarna på nytt lästs igenom och analyserats för att 

sedan inordnas i underkategorier. 

 

Forskningsetik 

Det finns riktlinjer för hur forskning som involverar människor ska bedrivas. För att 

få forska på en utsatt grupp som till exempel barn krävs en etisk prövning och ett 

godkännande från en etikkommitté. Forskning godkänns endast om den kan utföras 

med respekt för grundläggande friheter och mänskliga rättigheter, detta för att 

upprätthålla individens integritet och autonomi (Olsson och Sörensen 2011, s. 86, 

WMA 1964). I Helsingforsdeklarationen (WMA 1964) tas det även upp att om studien 

istället kan utföras på mindre utsatta individer ska detta göras. 

 

Det ovan nämnda gäller för originalstudier. Utifrån detta har de artiklar som 

inkluderats och bedrivit forskning direkt på barn/syskon kunnat redogöra för en etisk 

prövning och/eller godkännande från en etikkommitté. 

 

Resultat 

Beteenderelaterade förändringar 
Under denna kategori föll fem artiklar. Av dessa rapporterade fyra studier mer 

beteenderelaterade förändringar hos syskonet än hos de som ingick i den matchade 
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kontrollgruppen. En studie fann däremot inga skillnader mellan syskon och 

referensgrupp. 

 

I en studie där mammor till barn med cancer fick svara på frågor om syskonet uppgav 

51,1 % (n=10) beteendeförändringar hos det friska syskonet. Av dessa var 42,9 % 

(n=5) nya beteenden. Mammorna uppgav förändringar hos syskonen som huvudvärk, 

humörsvängningar, mer tystlåtna eller pratsamma än vanligt, mer aggressiva, mer 

respektlösa, mer uppmärksamhetssökande och mer omtänksamma än tidigare. I 

samma studie uppgav mer än hälften av de friska syskonen förändringar som att de 

fått större aptit, gråter utan anledning, uppskattar lek med andra barn, hamnar i bråk 

mer ofta, får huvudvärk i skolan och har tankar på att rymma hemifrån (Heffernan & 

Zanelli 1997).  

 

Lähteenmäki et al. (2004) har i sin studie undersökt vikten av tidigt stöd till syskon 

till barn med cancer. De fann beteendeförändringar hos syskon i skolåldern vid lek 

och andra aktiviteter där det visade sig att syskonen uppgavs ha mer negativa 

beteenden än de jämnåriga barn som medverkade i kontrollgruppen. Av ett formulär 

som föräldrarna fick svara på framkom även en tydlig skillnad mellan syskon i 

skolåldern och kontrollgruppen i tre kategorier, uppförandeproblem, psykosomatiska 

problem samt impulsivt- och hyperaktivt beteende. Det sistnämnda tenderade att 

minska med tiden.  

 

Wang & Martinson (1996) rapporterade att de friska syskonen har mer 

beteendeproblem än normalpopulationen när formuläret Child Behavior Checklist 

(CBCL) fick fyllas i av deras föräldrar. Inåtriktade beteenden och nedsatt social 

kompetens var de mest framträdande beteendena. I en annan studie där samma 

instrument användes framkom däremot att de friska syskonen inte uppvisade fler 

beteendeproblem än den matchade kontrollgruppen, varken inåtriktade eller 

utåtriktade beteendeförändringar. I studien fann de heller ingen skillnad i varken kön 

eller ålder (Cordaro et al. 2012).  

 

För syskon till barn med cancer har det visat sig att de som fått ökat socialt stöd 

uppvisar färre beteendemässiga problem än de som erhållit litet socialt stöd. När det 



 

8 
 

kom till skillnader mellan könen så visade det sig att flickor rapporterades ha fler 

beteendeproblem än pojkar i samma ålder (Barrera, Fleming & Khan, 2003). 

 

Emotionella problem 
Under denna kategori föll nio artiklar. Sju studier rapporterade syskons upplevelse av 

ångest och oro. En studie hade undersökt posttraumatisk stress bland syskon till barn 

med cancer. Tre av studierna tar upp känslan av ensamhet. Tre studier tar upp ämnet 

depression. Slutligen visar tre av dessa på en förändring i de allmänna emotionella 

problemen. 

 

Ångest 

Syskon (7-11 år) till barn med cancer fick själv skatta sin nivå av ångest. Det visade att 

de skattade högre nivå i följande påståenden, “Jag känner mig väldigt rädd”, ”Jag 

känner mig inte alls glad, “Jag känner mig väldigt orolig”, “Jag känner mig väldigt 

förvirrad”, “Jag vill ofta gråta”, “Jag känner att det är svårt att hantera mina 

problem”, “Onödiga tankar stör mig ofta” samt “Jag känner ofta att mitt hjärta slår 

för fort”, medans äldre syskon skattade högre på “Jag har svårt att somna” och “Mina 

händer blir lätt svettiga” (Lähteenmäki et al. 2004). 

 

I en studie av Houtzager et al. (2004b) där syskon själva fått skatta sin oro i ett 

frågeformulär fann man att ångest var associerat till ålder, kön, antal dagar på 

sjukhus samt familjens anpassningsförmåga och sammanhållning. Ju fler dagar det 

sjuka barnet spenderade på sjukhus, desto mindre ångest rapporterade syskonet. Det 

visade sig även att ju mer positivt inställda syskonen var desto mindre ångest 

upplevde de. Däremot de syskon som litade till den medicinska expertisen uppgav 

något högre nivå av ångest. 

 

Angående kön, rapporterade flickor relativt mer ångest än pojkar (Houtzager et al. 

2004b, Hamama, Ronen & Rahav 2008). När det kommer till ålder rapporterades 

äldre syskon ha mer ångest än yngre (Houtzager et al. 2004b, Cordaro et al. 2012), 

äldre syskon som hade hög självkontroll rapporterade mindre ångest (Hamama, 

Ronen & Rahav 2008). I Hamama, Ronen & Feigin´s studie (2000) framkom dock 

inget samband mellan ålder och ångest. Däremot fann de ett samband mellan 
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sjukdomens varaktighet och syskonets nivå av ångest, hos barn som varit sjuka en 

kortare tid visade syskonen en högre nivå av ångest. I en studie framkom att de 

syskon som levde i en familj med många barn upplevde en högre nivå av ångest 

(Hamama, Ronen & Rahav 2008). 

 

I en studie av Houtzager et al. (2004a) rapporterade nästan en tredjedel av de äldre 

syskonen att de upplevde inåtriktade problem så som ångest. Ett anmärkningsvärt 

litet antal av syskonen rapporterade hög ångestnivå jämfört med normalpopulationen 

enligt studiens hypotes. I en annan studie fann forskarna, en månad efter diagnosen 

fastställts, att syskonets ångestnivå kunde likställas med personer av samma ålder 

och kön. Vid sex månader var nivån av ångest lägre än kontrollgruppen och var 

fortsatt låg vid de följande uppföljningstillfällena (Houtzager et al. 2004b). Vid ett 

bedömningstillfälle tre månader efter det att det sjuka barnet fått sin diagnos visade 

det sig att syskon hade högre nivå av ångest än kontrollgruppen, denna bestående av 

357 friska barn i samma åldersspann. Ångesten minskade dock signifikant till 

uppföljningstillfället 12 månader senare. Denna trend var mest framträdande hos 

yngre syskon (Lähteenmäki et al. 2004). 

 

Enligt Hamama, Ronen & Rahav (2008) fanns det ett positivt samband mellan ångest 

och psykosomatiska symtom samt ett negativt samband mellan självkontroll och 

tilltro till sig själv. Det vill säga, ju högre känsla av ångest desto mer psykosomatiska 

symtom, samt ju mindre självkontroll och tilltro till sig själv desto högre nivå av 

ångest upplevde syskonen. Syskon som känner att de har ett ansvar som är större än 

vad de klarar av upplever högre nivå av ångest samt ett större antal psykosomatiska 

symtom. 

 

Syskon som erfor större socialt stöd hade färre symtom på ångest. Detta uppfattade 

även föräldrar när de fick skatta sina barns ångest (Barrera, Fleming & Khan 2003). 

 

Posttraumatiskt Stress (PTS) 

I en studie där man undersökt stressreaktioner hos syskon till barn som drabbats av 

cancer fann forskarna att hela 60% av de syskon som deltog i studien upplevde 

måttliga till svåra symtom på posttraumatisk stress. En tredjedel av syskonen (34%, 

n=42) uppnådde DSM-IV:s kriterier för symtom på posttraumatisk stress syndrom 



 

10 
 

(PTSD) och en femtedel (22%, n=28) av dessa uppnådde alla kriterier för PTSD. Mer 

än tre fjärdedelar, 77% (n=96), av syskonen trodde att deras sjuka syskons liv var i 

fara när de fick höra om diagnosen, 48% (n=59) uppgav att de kände stark rädsla, 

skräck eller hjälplöshet relaterat till sjukdomen (Kaplan et al. 2013). 

 

Nästan samtliga syskon, 90% (n=112), som deltog i studien rapporterade minst ett 

symtom på återupplevande av den traumatiska händelsen (kriterium B i DSM-IV för 

PTSD). Mer än hälften, 56% (n=70), uppnådde tre symtom eller mer för kriterium C 

(undvikande av stimuli) samt att 82% (n=102) uppnådde minst två symtom för 

kriterium D, överspändhet (Kaplan et al. 2013). 

 

I samma studie visade det sig att syskon som uppnådde alla kriterier för PTSD även 

rapporterade högre ångest och depression. Nästan hälften så många killar (16%) 

jämfört med tjejer (29%) uppnådde alla kriterium för PTSD, däremot fann de ingen 

skillnad i ålder på de som uppnådde kriterierna. 

 

Av de syskon som deltog i studien uppgav 74% (n=90), som hade minst ett symtom 

av posttraumatisk stress, att symtomen utgjorde hinder inom minst ett område för 

deras fungerande i det dagliga livet. Nästan hälften (47%, n=57) tyckte att 

stresssymtomen påverkade deras generella glädje, samt att 36%-42% uppgav att 

symtomen hindrade deras fungerande i följande områden, roliga aktiviteter (42%, 

n=51), skolarbete (41%, n=50), sysslor i hemmet (37%, n=45), kompisrelationer 

(37%, n=45) och familjerelationer (36%, n=43) (Kaplan et al. 2013).  

 

Ensamhet 

I en studie gjord av Hamama, Ronen & Feigin (2000) förekom ett positivt samband 

mellan ångest och ensamhet, högre nivå av ångest var relaterat till starkare känslor av 

ensamhet hos det friska syskonet. Mellan syskonets ålder och deras känsla av 

ensamhet fanns ett negativt samband, äldre syskon uppgav lägre känsla av ensamhet 

än yngre, även syskon som var äldre än det cancerdrabbade barnet upplevde lägre 

känslor av ensamhet. Flickor som var yngre än det sjuka barnet hade signifikant 

högre känsla av ensamhet i jämförelse med flickor som var äldre än det sjuka barnet, 

även jämfört med äldre och yngre pojkar.  
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Upplevd ensamhet var associerat med syskonets ålder, kön och familjens 

anpassningsförmåga. Äldre syskon rapporterade mer känslor av ensamhet jämfört 

med yngre syskon. Flickor rapporterade mer känslor jämfört med pojkar samt i 

familjer med hög anpassningsförmåga var känslor av ensamhet mer framträdande 

(Houtzager et al. 2004b). 

 

I en studie av Heffernan & Zanelli (1997) uppgav strax under två tredjedelar (61%, 

n=13) av syskonen att om de hade problem kunde de ta upp problemet med någon i 

dess närhet. 

 

Så länge syskonen höll sig positivt och optimistiskt inställda till sjukdomen upplevde 

de mindre känsla av ensamhet (Houtzager et al. 2004b). 

 

Depression 

I studien gjord av Lähteenmäki et al. (2004) undersöktes den depressiva aspekten av 

ett syskons beteende. Följande påståenden var de som skiljde syskonen och 

kontrollgruppen emellan. Yngre syskon rapporterade att “saker går aldrig min väg”, 

“Jag är alltid orolig över smärta och värk”, “Jag måste alltid tvinga mig till att göra 

läxorna” och “Jag kan aldrig bli så duktig som de andra barnen”, de äldre syskonen 

uppgav att “Ingen tycker om mig”, “Allt det hemska har jag orsakat”, “Jag har svårt 

att sova varje kväll” och “Jag har ofta huvudvärk”. Dessa skillnader var dock inte 

signifikanta.  

 

I en studie där man jämfört syskon till barn med cancer som varit remitterade till 

gruppterapi och syskon som ej varit det, kom man fram till att flickor som var 

remitterade uppgav signifikant fler symtom på depression än vad remitterade pojkar i 

samma ålder angav. De kom även fram till att syskon som fått mer socialt stöd 

uppvisade mindre symtom på depression (Barrera, Fleming & Khan 2003). I studien 

av Houtzager et al. (2004a) rapporterade nästan en tredjedel av de äldre syskonen 

inåtriktade problem som depression.  
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Allmänna emotionella problem 

Mer än hälften av de yngre syskonen (56,6%, n=33, 7-11 år) och ungdomarna (57%, 

n=13, 12-18 år) i en studie av Houtzager et al. (2005) uppgav att de upplevde få 

positiva känslor i och med syskonets sjukdom. Dessutom uppgav 40% (n=9) av 

ungdomarna att de hade ökade negativa känslor. Syskonets ålder var positivt 

relaterat till negativa känslor, det vill säga att ju äldre syskonet var desto mer 

negativa känslor upplevde det. Ju mer ett syskon kunde lita till positiva förväntningar 

desto mer positiva känslor och mindre negativa känslor upplevdes. 

 

I en studie där forskare utvärderat syskonet vid fyra tillfällen (1, 6, 12 och 24 

månader) efter att cancerdiagnosen ställts visades att syskonet efter den första 

månaden uppgav mer emotionella beteendeförändringar än referensdata (barn med 

samma ålder och kön) vid samma tidpunkt. Kort efter diagnosen ställts framkom att 

de inåtriktade emotionella problemen var mer påtagliga hos syskon än referensdata. 

Det visade sig dock att dessa minskade till en normal nivå under 

uppföljningstillfällena. Flickor visade sig uppleva mer känslor av otrygghet, 

detsamma gällde äldre syskon. De äldre syskonen kände sig mer känslomässigt 

involverade i det sjuka barnets tillstånd än de yngre. Även syskon som levde i en väl 

sammanhållen familj eller i en familj med hög anpassningsförmåga upplevde sig, i 

hög grad, vara känslomässigt involverade och uppgav även generell ökning av 

psykosociala problem (Houtzager et al. 2004b). I en studie av Houtzager et al. 

(2004a) fick syskon (11-18 år) fylla i ett formulär där de själva skattade sina 

emotionella beteendeproblem. Där framkom att nästan en tredjedel (29%, n=24) av 

syskonen upplevde försämrade emotionella problem två år efter diagnos jämfört med 

16-17% (n=162-172) i normalpopulationen. 

 

Enligt Houtzager et al. (2005) rapporterade föräldrar i studien att 52% (n=43) av 

syskonen hade problem med sömn, matvanor och fysisk funktion två månader före 

det att det sjuka barnet fått sin diagnos. En tredjedel (n=27) av syskonen klagade på 

huvudvärk, magont, allmän sjukdomskänsla och andra symtom. Det kom att visa sig 

att syskon som hade problem innan insjuknandet av det cancerdrabbade barnet hade 

fortsatta besvär även efter att diagnosen ställts samt att problem som motoriska och 

kognitiva funktioner ofta tillkom, de uppgav även mer negativa känslor. 
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Enligt Houtzager et al. (2004b) korrelerade föräldrarnas rapportering av barnets 

emotionella beteendeproblem med föräldrarnas egna självrapporterade svårigheter. 

Ju mer egna svårigheter föräldrarna rapporterade desto fler psykosociala problem 

rapporterade de hos det friska syskonet. 

 

Upplevd livskvalitet 
Under denna kategori föll fyra artiklar. Av dessa rapporterade samtliga artiklar en 

minskning av den upplevda livskvaliteten.  

 

En månad efter det cancerdrabbade barnet diagnostiserats var syskonens 

självupplevda livskvalitet avsevärt lägre jämfört med referensdata (barn med samma 

ålder och kön). Under uppföljningarna ökade syskonens värden men var fortsatt lägre 

än kontrollgruppen tills de uppnådde en normal nivå två år efter det att diagnosen 

ställdes (Houtzager et al. 2004b). 

 

Syskon i åldern 7-11 år uppgav lägre livskvalitet än referensgruppen (barn i samma 

ålder) i följande områden: motorik, kognition, positiva och negativa känslor. Lägre 

livskvalitet relaterat till motorik innebär begränsningar i rörelseförmåga och energi, 

relaterat till kognition innebär detta minnes-, inlärnings- och 

koncentrationssvårigheter. Lägre livskvalitet relaterat till negativa känslor innefattar 

avundsjuka, ilska, aggression, ledsamhet, oro och dysterhet, relaterat till positiva 

känslor menas svårigheter att känna glädje, tillfredsställelse, avslappning och 

entusiasm. Precis som de yngre syskonen upplevde de äldre syskonen (12-18 år) lägre 

livskvalitet än jämlikar (Houtzager et al. 2005). Ju äldre syskonen var desto lägre 

livskvalitet upplevde dem (Houtzager et al. 2004b). 

 

Minskad livskvalitet uppgavs av 26-56% (n=21-46) av syskonen i Houtzager et al. 

(2005) studie, vilket är avsevärt högre än referensgruppen. I studien framkom att 

könet korrelerar med den sociala livskvaliteten, flickor uppgav mer problem än 

pojkar. Flickor uppgav att de var mindre tillfredsställda med relationer till familj, 

jämngamla och andra jämfört med pojkar. 

 

Syskon i ålder 7-11 år uppgav en relativt stor andel en lägre emotionell, social, total 

och fysisk livskvalitet på en självskattningsskala angående livskvalitet. På denna skala 
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hade 42% (n=20) av syskonen upplevt minskad emotionell livskvalitet och 34% 

(n=16) minskad social livskvalitet, vilket var det dubbla jämfört med 

normalpopulationen (Houtzager et al. 2004a). Syskonens självskattning på denna 

skala var associerat med ålder, familjens anpassningsförmåga och föräldrarnas 

psykologiska oro (Houtzager et al. 2004b). 

 

På en självskattningsskala för livskvalitet där bland annat fysiska åkommor, motorik, 

autonomi, kognitiv och social funktion samt positiva och negativa känslor bedömdes 

svarade 26% (n=12) av 7-11 åriga syskon att de hade påtagliga fysiska åkommor, 

vilket var nära dubbelt så mycket som normalpopulationen. I denna studie framkom 

inga signifikanta skillnader gällande äldre syskon (12-18 år) i deras upplevelse av 

livskvalitet jämfört med normalpopulationen (Houtzager et al. 2004a). 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att utforska hur syskon till barn som drabbats 

av cancer påverkas psykosocialt. Resultatet har visat att syskonen uppvisat mer 

förändringar relaterat till det emotionella än det beteendemässiga planet. Analysen 

visar förändringar inom dessa områden vilket yttrat sig i förändrat beteende, ångest- 

och stressrelaterade reaktioner, ensamhet och depression. Även påverkan av 

syskonens upplevda livskvalitet har framkommit.  

 

Resultatdiskussion 
Under analysarbetet av artiklarna som ingick i vår analys framkom flera faktorer som 

har kunnat påverka syskonens upplevelse av att leva med ett cancerdrabbat barn. 

Dessa har bland annat varit ålder, kön och tid sedan diagnos. Vissa av artiklarna har 

kommit fram till att det finns ett samband medan andra inte sett något. Detta 

diskuterar även Alderfer et al. (2010) i sin systematiska litteraturstudie. De fann att 

unga vuxna syskon i åldern 12-18 hade den, generellt sett, sämsta 

anpassningsförmågan jämfört med andra åldersgrupper. De såg även tecken på att 

syskon av kvinnligt kön kunde erfara mer svårigheter än syskon av manlig kön, denna 

skillnad kan dock inte signifikant bevisas. De fann även ett mönster i att ju närmare 

diagnostillfället mätningarna gjordes desto mer skiljde sig syskonens resultat från 

kontrollgruppens samt att de minskade över tid.  
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Kultur är ett annat fenomen som kan påverka ett syskons upplevelse och hur dess 

beteende kan tolkas. Av de artiklar som analyserats har följande länder 

representerats Finland, Israel, Italien, Kanada, Nederländerna, Taiwan och USA. 

Puhphaibul & Muensa (1999) tar i sin studie upp hur den thailändska kulturen kan 

reflekteras i syskonets beteende. De menar att det ses som god ton att barnen ska 

lyssna och agera efter föräldrarnas direktiv. Detta gäller framförallt barnens 

uppträdande gentemot andra individer i sin omgivning, när barnet visade lydnad 

uppskattades det av föräldrarna. Utifrån detta kan man anta att de olika kulturerna i 

länderna kan relatera till hur till exempel föräldrar ser på sitt barns uppträdande och 

uttryck av känslor. Å andra sidan, i en studie av Dolgin et al. (1997) fann forskarna 

dock inga signifikanta skillnader i beteendemässiga problem rapporterat av föräldrar 

när de jämfört 35 israeliska syskon till barn med cancer med 35 matchade syskon 

från USA. Enligt denna studie finns inget belägg för att anta att syskon från olika 

länder och kulturer skiljer sig i beteende från andra. Vi som författare anser att 

beroende på vilka kulturer man jämför kommer man att få olika resultat då olika 

kulturer skiljer sig olika mycket från varandra. Detta anser vi är något som borde 

undersökas närmare.  

 

Något som diskuterats i de artiklar som analyserats är om resultaten kan vara 

pålitliga då till exempel barn har fått fylla i formulären självständigt i frånvaro av 

föräldrarna. De kan omedvetet ha angivit ett bättre svar än hur de egentligen är eller 

känner för att inte orora sina föräldrar i onödan. Detta då de kanske tycker att de 

redan har mycket att tänka på. Barlow & Ellard (2006) tog i sin studie upp en 

misstanke om ett underskattat resultat och menade att resultatet blev lägre än vad 

som förväntades. Detta troddes bero på att syskonet utvecklat en förnekande 

copingstrategi och inte förmedlat den egentliga påverkan som de utsatts för. 

 

Även trovärdigheten för svaren som föräldrarna uppger i de olika studierna kan 

ifrågasättas. Detta på grund av att föräldrar vill att deras barn ska framstå som 

duktiga eller att de helt enkelt inte vet hur dess barn mår eller beter sig utanför 

hemmet. Dessa faktorer kan utgöra en viss felmarginal i de resultat artiklarna visar. 

Cordaro et al. (2012) diskuterar detta problem i sin studie där de kan tänka sig att 

förnekelse kan påverka föräldrars uppfattning av sitt barns eventuella problem. De 
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tror inte att föräldrarna medvetet undervärderar sitt barns problem utan menar att 

förnekelsen gör att de helt enkelt inte ser problemen. Det kan även vara så att 

föräldrarna jämför sitt friska barn med det sjuka. Särskilt äldre syskon kan välja att 

utåt sett inte visa sina problem för föräldrarna. Att en person, annan än den person 

ämnet rör, svarar på frågor i dennes ställe kallas för proxyskattning. Proxyskattning 

är ett omdiskuterat fenomen och i en studie av Theunissen et al. (1998) har de 

jämfört barn och föräldrars rapportering gällande barnets livskvalitet. De kom fram 

till att barnet i genomsnitt rapporterade sin livskvalitet lägre än vad föräldrarna 

gjorde. Detta kunde dock inte stärkas av en signifikant skillnad, men fenomenet 

proxyskattning är fortfarande ett intressant och delvis outforskat ämne. 

 

I resultatet framkom av en studie att nivån av ångest var lägre hos syskon än hos de 

som ingick i kontrollgruppen samt att denna var fortsatt låg under uppföljningarna. 

Detta tror vi som författare skulle kunna förklaras med Posttraumatic Growth (PTG). 

Tedeschi & Calhoun (2004) beskriver PTG som ett begrepp som används när en 

person erfar en positiv förändring efter någon form av traumatisk händelse. Dessa 

förändringar kan visa sig på olika sätt, till exempel genom en större uppskattning av 

livet, mer meningsfulla nära relationer, ökad känsla av inre styrka, förändrade 

prioriteringar och ett rikare existentiellt och spirituellt liv. Om vi utgår från att 

syskonet upplever cancerbeskedet som en traumatisk upplevelse spekulerar vi som 

författare att syskonet istället för eller samtidigt som de utvecklar en stressreaktion 

kan erfara PTG. Detta stärks av en studie gjord av Kamibeppu et al. (2010) där 

författarna undersökt posttraumatisk stress och PTG hos personer som överlevt 

cancer i barndomen och deras syskon. Det visade sig att kvinnliga syskon uppgav 

högre totalresultat samt att de uppgav högre poäng inom kategorin “Relaterande till 

andra” än kontrollgruppen. Både manliga och kvinnliga syskon uppgav högre poäng 

inom kategorin “Tacksamhet över livet” än kontrollgruppen. 

 

Metoddiskussion  
Till litteraturstudie valdes kvantitativa artiklar. Detta val baserades på att vi som 

författare ville få fram siffror på hur syskon till ett cancerdrabbat barn påverkas. 

Hade vi däremot valt att göra en litteraturstudie med kvalitativ ansats hade tydligare 

beskrivningar av syskonens inre upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn 

framkommit. Svaren hade eventuellt blivit mer utförliga och syskonens enskilda 
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perspektiv på situationen hade framkommit i större utsträckning. Genom valet av att 

använda kvantitativa artiklar har jämförelser kunnat göras med andra syskon där 

likheter och skillnader kunnat påvisas. Skillnader har också kunnar påvisas rörande 

föräldrars uppfattning av syskonets påverkan samt hur bland annat kön och ålder 

korrelerar med upplevelsen. Däremot saknas en mer multidimentionell förklaring till 

hur syskon till barn med cancer upplever och påverkas av situationen. Därför skulle 

vi föreslå för framtida forskning att använda en mixad metod där ansatser av både 

kvalitativ och kvantitativ art granskas och analyseras. Detta för att få en bredare 

förståelse för ämnet. 

 

När litteratursökningen genomfördes användes sökord relaterade till syskon och 

cancer. Utifrån dessa sökord anser vi som författare att de artiklar som var relevanta 

för studien framkom. I början av detta arbete utfördes en bredare och mer 

omfattande sökning när det kom till antalet sökord. Detta innebar ett stort 

sökresultat som inte var överskådligt samt att artiklar ej relevanta för resultatet 

inkluderades i sökresultatet. I och med detta stora antal träffar hade många 

avgränsningar behövts vilket i sin tur skulle ha begränsat utfallet av antalet relevanta 

artiklar. När den slutgiltiga litteratursökningen sedan gjordes resulterade denna i 

relativt många träffar samt att nästan samtliga av dessa var relaterade till ämne och 

syfte.  

 

I en studie med kvantitativ ansats ska den kunskap som framkommer vara 

allmängiltig. Undersökningen ska kunna genomföras upprepade gånger av andra 

forskare, det vill säga den ska vara reproducerbar (Forsberg & Wengström 2008, 

s.53). Ett litet deltagarantal kan påverka reproducerbarheten och 

generaliserbarheten. I studierna som ingår i denna litteraturstudie varierar 

deltagarantalet mellan 21-125 syskon. I studien med 21 deltagande syskon (Heffernan 

& Zanelli 1997) diskuterar författarna begränsningarna i sin studie och kom fram till 

att det låga deltagarantalet gjorde resultatet icke generaliserbart till en större 

population. Ett lågt deltagarantal utgör en svaghet och kan bidra till att resultatet inte 

blir tillförlitligt. Detta är något vi inte kan blunda för och därför är det viktigt att tolka 

dessa resultat med försiktighet. 
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Tre studier (Houtzager et al. 2004a, Houtzager et al. 2004b, Houtzager et al. 2005) 

som använts i resultatet har troligtvis använt sig av samma grupp syskon i sina 

studier. Detta har vi som författare inte ansett varit ett hinder då alla tre artiklar har 

undersökt olika variabler och samband mellan dessa.  

 

En svaghet som också kan tas i beaktning är att i de studier där föräldrar fått 

rapportera syskonets påverkan har mammor varit överrepresenterade. I sju av elva 

artiklar som inkluderats i litteraturstudien har föräldrar fått besvara frågeformulär. 

Av dessa sju var det fem artiklar där mammor var överrepresenterade eller där endast 

mammor besvarat formuläret. Polit & Beck (2009) har i en studie undersökt 

publicerade artiklar mellan åren 2005-2006 och har funnit att det är fler kvinnor som 

deltar i studier gällande omvårdnad än män. I genomsnitt var över 70% av deltagarna 

i studierna kvinnor, oavsett om de hade ett patient- eller sjuksköterskefokus. 

Kvinnliga forskare tenderade att inkludera fler kvinnor i studier (70%) än manliga 

forskare (52,1%). För att undvika könsrelaterat bias bör forskare ha detta i åtanke. 

 

När artiklarna i litteraturstudien granskades, fann vi att en studie (Houtzager et al. 

2004b) utförts på barn mellan 7-19 år. Detta var en longitudinell studie med fyra 

uppföljningstillfällen. Det framkommer att fyra av syskonen hunnit fylla 19 år till 

sista uppföljningstillfället. Detta anser vi som författare inte vara ett skäl nog för att 

exkludera artikeln från resultatet trots inklusionskriteriet angående barn upp till 18 

år.  

 

Forskningsetisk diskussion  
Avsikten var att de artiklar som inkluderades i analysen skulle kunna redogöra för en 

etisk prövning och eller etiskt godkännande från en etikkommitté. Vid 

kvalitetsgranskningen framkom dock att fyra av artiklarna inte kunde redogöra för 

någon etisk reflektion. Trots detta har artiklarna inkluderats i analysen då de var 

publicerade i ansedda tidskrifter. 

 

Vi som författare har stort inflytande över vad som inkluderas i litteraturstudien. 

Detta kan till exempel vara inflytande över vilka artiklar som tas med, vilka delar av 

artiklarnas resultat som anses vara relevanta samt hur resultatet vinklas. Det är 

viktigt att som författare vara objektiv och inte ryckas med i att styra resultatet i den 
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riktning man vill att det ska peka åt. Vi som författare anser att vi har förhållit oss på 

ett professionellt sätt till litteraturstudien under arbetets gång. Vi har undvikt att 

blanda in egna förutfattade meningar och föreställningar om fenomenet och istället 

låtit det tala för sig själv. 

 

Slutsats 
Varje år drabbas många barn av cancer, i genomsnitt ett barn per dag i Sverige. När 

ett barn drabbas påverkas hela familjen. För att återgå till Calgarymodellen (Wright & 

Leahey 2013) som beskriver hur en familj, en enhet, påverkas om en individ, del av 

enheten, drabbas av sjukdom. Alla medlemmar i familjen kommer att beröras, vissa 

mer än andra, vilket betyder att om ett barn drabbas av cancer så påverkas även 

syskonen. På grund av den förändring som cancerdiagnosen innebär påverkas 

syskonen på ett psykosocialt plan. Litteraturstudien har kunnat påvisa 

beteenderelaterade förändringar, emotionella problem som ångest, ensamhet och 

depression samt minskad livskvalitet. Det är lätt att glömma syskonen i 

omvårdnaden av det sjuka barnet. Syskon har även de behov som behöver 

tillfredsställas, detta i form av till exempel information och stöd. Sjuksköterskor har 

därför en viktig roll i att se hela familjen inklusive syskon som en del av omvårdnaden 

och uppmärksamma deras behov. Barncancerfonden har utvecklat en resurs som 

innebär att det finns syskonstödjare på alla barncancercentrum runt om i Sverige. 

Dessa har i uppgift att se syskonen till det cancerdrabbade barnet och ge dem den 

uppmärksamhet och stöd som de kan behöva, kanske bara någon att skratta 

tillsammans med (Barncancerfonden). I en studie av O´Shea et al. (2012) fick 

sjuksköterskor i uppgift att identifiera syskon till cancerdrabbade barns behov. De 

identifierade behov av mer uppmärksamhet, mer information, normala rutiner samt 

att få hjälpa till och få en roll i omvårdnaden av det sjuka barnet. Det som 

sjuksköterskor i första hand kan göra är att identifiera dessa behov. Det är även deras 

uppgift att involvera syskonen i vården, dela med sig av lämpig information från fall 

till fall, finnas som en resurs åt föräldrarna samt ge stöd genom att finnas till för 

syskonen. 
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Bilaga 1 

Tabell 1. Översikt över sökningar i databaser. 

Databas Sökord Filter 

  

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Kvalitets-

granskade 
artiklar 

Valda 

artiklar 

CINAHL ((MH "Siblings") OR 
(MH "Sibling 

Relations")) AND 
((MH "Neoplasms") 

OR (MH "Childhood 

Neoplasms")) NOT 
TX Death 

Engelska 122 58 35 15 10 

PubMed ("Siblings" [Mesh] or 
"Sibling Relations" 

[Mesh]) AND 
"Neoplasms" [Mesh] 

NOT “Death” [Mesh] 

Engelska, 
Nursing 

journals  

78 24 10 3 * 1 

* Varav 1 artikel var dubblett 

 

 

 

 



 

 
 

  

Bilaga 2 

Tabell 2. Presentation av artiklar som ingår i analysen samt kvalitetsgranskning.  

Författare, 

År, Tidskrift, 

Land 

Design Antal 

deltagare 

Instrument  Resultat Kvalitet 

Barrera, 

Flemming och 

Khan (2003), 

Child: Care, 

Health & 

Development, 

Kanada 

Komparativ 

tvärsnittsstudie 

N= 47 

syskon 

Children´s 

Depression 

Inventory (CDI), 

State- Trait Anxiety 

Inventory for 

Children (STAIC), 

Sibling Perception 

Questionnaire 

(SPQ), STAIC- 

Parent form, Child 

Behaviour Checklist 

(CBCL) och Youth  

Syskon som fick högre socialt stöd 

hade färre symtom av depression 

och oro/ångest samt mindre 

beteendeproblem än syskon som 

fick mindre socialt stöd. 

Unga vuxna tjejer tenderar att ha 

mer symtom av depression än i 

jämförelse med unga vuxna killar.  

Medel. 



 

 
 

Författare, 

År, Tidskrift, 

Land 

Design Antal 

deltagare 

Instrument  Resultat Kvalitet 

   Self-Report (YSR).   

Cordaro et al. 

(2012), 

Cancer 

Nursing, 

Italien 

Komparativ 

tvärsnittsstudie 

N=30 

syskon, 

N=33 

referenter 

CBCL Parent 

Report Form, 

Frågeformulär till 

föräldrarna. 

Syskonen hade mer 

kompetensrelaterade problem än 

beteendemässiga. Äldre syskon 

hade en högre grad av 

observerbara svårigheter än 

yngre.  

Hög. 

Hamama, 

Ronen och 

Feigin (2000), 

Social Work in 

Health Care, 

Israel 

Tvärsnittsstudie N=62 

syskon 

State- Trait Anxiety 

Inventory for 

Children (STAIC), 

Frågeformulär om 

ensamhet och 

Children´s Self-

Control Scale 

(CSC). 

Syskon till barn som nyligen 

diagnostiserats erfor större 

oro/ångest än de som hade levt 

länge med sin brors/systers 

cancer. Äldre syskon uppgav 

mindre känsla av ångest och 

ensamhet.  

Ju högre självkänsla syskonet 

hade desto mindre ångest och 

ensamhet upplevde dem. 

Medel. 



 

 
 

Författare, 

År, Tidskrift, 

Land 

Design Antal 

deltagare 

Instrument  Resultat Kvalitet 

Hamama, 

Ronen och 

Rahav 

(2008), 

Health & 

Social Work, 

Israel 

Tvärsnittsstudie N=100 

syskon 

Modifierad Burden 

Interveiw, State-

Trait Anxiety for 

Children Scale, 

Frequent Symptom 

Scale, Children´s 

Self-Control Scale 

och en fråga om 

syskonets 

självkänsla. 

Resultatet visar att ju mer stress 

och ansvar syskonet tar på sig 

desto högre nivåer av oro och 

ångest samt andra 

psykosomatiska symtom uppvisar 

de. 

Medel. 

Heffernan och 

Zanelli 

(1997), 

Journal of 

Pediatric 

Oncology 

Nursing, 

Tvärsnittsstudie  N=21 

syskon, 

N=21 

mödrar 

Parental 

Assessment of 

Sibling Coping 

Strategies (PASCS) 

och The Sibling 

Coping Ability 

Assessment 

95,2% av mammorna och 85,7% 

av syskonen identifierade 

beteendeförändringar. Dessa 

förädringar kunde vara mer 

känslosamma, mer omtänksamma, 

men också huvudvärk, 

sömnsvårigheter, aggresivitet, 

Medel. 



 

 
 

USA 

Författare, 

År, Tidskrift, 

Land 

Design Antal 

deltagare 

Instrument  Resultat Kvalitet 

   (SCAA). humörsvängningar, slagsmål och 

respektlöshet. 

 

Houtzager, et 

al (2004a), 

Psycho-

Oncology, 

Nederländern

a 

Deskriptiv 

longitudinell 

studie 

(Prospektiv, 

Retrospektiv) 

N=103 

syskon 

State- Trait Anxiety 

Inventory for 

Children (STAIC), 

Youth Self-Report 

(YSR), Child 

Behaviour Checklist 

(CBCL), DucatQoL 

och TacQoL. 

Syskon 7-11 år upplevde 

signifikant låg livskvalitét två år 

efter diagnosen fastställts. Nästan 

en tredjedel av syskonen i åldern 

11-18, rapporterade emotionella 

beteendeproblem.  

Hög. 

Houtzager, et 

al (2004b), 

Journal of 

Pediatric 

Psychology, 

Nederländern

Longitudinell 

follow-up studie 

N=83 

syskon 

State- Trait Anxiety 

Inventory for 

Children (STAIC), 

DucatQoL, Youth 

Self-Report (YSR), 

Child Behavior 

Syskon hade mest svårigheter kort 

efter diagnostisering. Under de 

första veckorna var deras 

livskvalité och känslomässiga 

välmående avsevärt försämrat. 

Hög. 



 

 
 

a Checklist (CBCL) 

Författare, 

År, Tidskrift, 

Land 

Design Antal 

deltagare 

Instrument  Resultat Kvalitet 

   och The Situation-

Specific Emotional  

Reactions 

Questionnaire for 

siblings (SSERQ-s). 

  

Houtzager, et 

al (2005), 

Child: Care, 

Health & 

Development, 

Nerderländern

a 

Komparativ 

tvärsnittsstudie  

N=83 

syskon 

TAC-QOL och 

CCSS-s (Cognitive 

Coping Strategies 

Scale – for 

siblings). 

Syskon 7-18 år upplever mer 

kognitiva och särskilt mer 

emotionella problem än deras 

jämlikar. Syskon 7-11 år 

rapporterades ha mer motoriska 

problem.  

Hög. 

Kaplan et al. 

(2013), 

Families, 

Systems & 

Tvärsnittsstudie N=125 

syskon 

Child PTSD 

Symptom Scale 

(CPSS), Revised 

Children´s Manifest 

60 % av syskonen angav att de 

upplevde måttliga till svåra nivåer 

av PTS. En fjärdedel av syskonen 

uppnådde alla kriterier för PTSD.  

Hög. 



 

 
 

Health, 

USA 

Anxiety (RCMAS) 

och Children´s 

Författare, 

År, Tidskrift, 

Land 

Design Antal 

deltagare 

Instrument  Resultat Kvalitet 

   Depression 

Inventory-Short 

Form (CDI-Short 

Form). 

  

Lähteenmäki 

et al (2004), 

Arch Dis 

Child, 

Finland 

Case-controll 

studie 

N=33 

syskon, 

N=357 

referanter 

Children´s 

Depression 

Inventory (CDI), 

Conners´Parent 

Raiting Scale 

(CPRS), 

Huttunen´s test 

och State- Trait 

Anxiety Inventory 

for Children 

(STAIC). 

Syskon under skolålder uppgav, 

kort efter att diagnosen fastställts, 

problem med uppförande, 

psykosomatiska, impulsiva och 

hyperaktiva beteenden samt andra 

beteendemässiga problem. 

Medel. 



 

 
 

 

 

 

 

Författare, 

År, Tidskrift, 

Land 

Design Antal 

deltagare 

Instrument  Resultat Kvalitet 

Wang och 

Martinson 

(1996), 

Journal of 

Pediatric 

Nursing, 

Taiwan 

Deskriptiv 

longitudinell 

studie 

N= 45 

syskon 

Child Behavior 

Checklist (CBCL), 

Family Enviromental 

Scale (FES) och 

Piers-Harris Self-

Concept Scale. 

Syskonen visade mer 

beteendemässiga problem och 

mindre social kompetens än den 

normala populationen.  

Medel. 


