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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Människor som inkluderas i varandras liv har stor påverkan på varandra. Varje 

gång ett barn insjuknar i cancer drabbas således hela barnets familj. Familjerelationer och 

vardagen blir turbulent jämfört med den trygghet familjen vanligtvis erbjuder och de friska 

syskonen hamnar ofta i skymundan. Syskonen drabbas, till följd av situationen, utav såväl 

somatiska som psykologiska problem och kan behöva hjälp av stödinsatser för att kunna ta sig 

igenom vardagen. Syfte: Att beskriva resultatet av stödinsatser som finns för syskon till 

cancersjuka barn. Metod: En litteraturstudie baserad på 10 vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ (2), kvantitativ (6) och mixad (2) ansats. Resultat: Effekter från tre typer av 

stödinsatser presenteras. Stödgrupper, syskonläger och individuella stödinsatser visar alla en 

signifikant minskning av ångestsymtom, PTSD, psykisk stress, depressiva symtom, rädsla och 

isolering. Stödinsatserna resulterade i ökad livskvalitet, självkänsla, självuppfattning och 

kunskap om sjukdomen. Syskonenen upplevde samhörighet med övriga grupp- och 

lägerdeltagare samt sin egen familj. Grupptillhörighet visade sig vara betydelsefull. Slutsats: 

Studien visar att stödinsatser har en positiv effekt på syskon till cancersjuka barn där ökad 

kunskap, sammanhållning och grupptillhörighet var bidragande faktorer. Resultatet speglar 

vikten av familjefokuserad omvårdnad. Klinisk betydelse: Sjuksköterskor har en viktig roll i 

den familjecentrerade vården. Sjuksköterskor bör kunna identifiera syskon som mår dåligt och 

rekommendera dem till lämpliga stödsatser. 

Nyckelord: Barncancer, Syskon, Stödinsatser   



ABSTRACT 

Background: People who are included in each other's life, have a great influence on one 

another. Every time a child is diagnosed with cancer the child's whole family is affected. 

Family relationships and everyday life becomes turbulent compared to the security the family 

usually offers and the healthy siblings often end up neglected.  Because of this, these siblings 

face both somatic and psychological problems and may need support to get through everyday 

life. Aim: To describe the outcome of supporting interventions available for siblings of 

children with cancer. Methods: A literature review based on 10 scientific articles with a 

qualitative (2), quantitative (6) and mixed (2) approach. Results: The outcome of three types 

of support interventions is presented. Support groups, sibling camps and individual support 

actions all show a significant decrease in anxiety symptoms, PTSD, mental stress, depressive 

symptoms, fear and isolation. These supportive interventions resulted in increased quality of 

life, self-esteem, self-perception and knowledge about the disease. Siblings experienced 

connectedness with the other group and camp participants and also with their own family. 

Group membership showed to be meaningful. Conclusion: The study shows that support 

interventions have a positive effect on siblings of children with cancer where knowledge, 

cohesion and group belonging were contributing factors.  The result reflects the importance of 

family-focused nursing. Clinical Implications: Nurses have an important role in family-

centered care. The nurse should identify siblings who feel bad and consequently recommend 

suitable support interventions.  

 

Keywords: Childhood Neoplasms, Siblings, Intervention   
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1. INLEDNING  

Vi har valt att göra en litteraturstudie om syskon till cancersjuka barn.  Det finns en ansenlig 

mängd studier som visar på familjens betydelse för ett barns liv, då trygghet eller otrygghet 

ofta speglar sig i hur ett barn mår. Syskonens vardag förändras i många avseenden då familjen 

drabbas av barncancer. Syskonen är de till synes friska barnen i familjen och då 

uppmärksamhet ofta ges det cancersjuka barnet, tenderar syskonen att hamna i skuggan och 

därmed riskeras deras behov att glömmas bort. Valet av studien bottnar i vårt intresse av att 

arbeta med barn. Vi menar att det är viktigt att försöka se hela barnets livsvärld för att kunna 

möta och förstå hur ett barn egentligen mår, friskt eller sjukt. Vi vill att resultatet av 

litteraturstudien skall belysa syskonens situation och vara till hjälp i arbetet med 

familjefokuserad omvårdnad.  
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2. BAKGRUND  

2.1 Familjekonstellation 

Benzein, Hagberg och Saveman (2012a) beskriver att människor har stor inverkan på 

varandra då de inkluderas i varandras liv. Därför bör en familj ses som ett system där de olika 

delarna, individerna, påverkar varandra i både positiv och negativ bemärkelse. Vad som anses 

vara en familj har förändrats över tiden (ibid). En familj definieras enligt Benzein et al. 

(2012a) som: ”en självdefinierad grupp av personer, som inte är förbundna genom blodsband 

eller lag, men som känner sig som en familj” (s. 25). En bred definition innefattar många olika 

familjekonstellationer, exempelvis styvfamiljer, men även att familjemedlemmar kan väljas 

bort om de inte längre anses tillhöra familjen (Benzein et al. 2012a). Enligt Förenta 

Nationerna (FN, 1989) är varje människa mellan 0-18 år ett barn. Begreppet syskon syftar i 

studien till biologiska eller icke biologiska syskon som ingår i det cancersjuka barnets 

familjekonstellation (Benzein et al. 2012a) och är barn eller tonåringar i åldrarna 0-19 år. 

 

2.2 Familjefokuserad omvårdnad 

Familjen har genom tiderna varit en viktig del i omvårdnaden av sina närstående (Benzein, 

Hagberg, Saveman & Syrén, 2010). I början av 1900-talet flyttades vården sakta men säkert 

från hemmet till institutioner. På grund av nedskärningar inom vård och omsorg har trenden 

börjat vända igen. Det blir allt vanligare att närstående till den sjuke blir delaktiga i 

vårdarbetet. Detta kan till en början bli en positiv vinst för samhället men i det hela kan det 

däremot leda till mer ohälsa för de närstående på grund av ökad psykisk och fysisk belastning. 

Författarna menar att det därför är viktigt att familjefokuserad omvårdnad utgörs av både 

närstående och sjuksköterskor. Om hierarkin utplånas kan vårdarna, sjuksköterskor och 

närstående, bidra med olika kunskaper som alla är lika viktiga (ibid.). När närstående får en 

vårdgivarroll som de känner delaktighet med utgör det en vård där allas kompetens kan tas till 

vara på (Benzein et al., 2012a). I familjefokuserad omvårdnad ingår familjerelaterad och 

familjecentrerad omvårdnad (Benzein et al. 2012b). Familjerelaterad omvårdnad innebär att 

patienten eller närstående sätts i fokus och de övriga bildar kontext (ibid.). I Familjecentrerad 

omvårdnad ses familjen som en enhet, där varje medlem i familjen utgör en del vilket kan 

bringa glädje till närstående då de kan bli delaktiga i hur vården och vardagen ska bli 

(Benzein et al., 2012a). 
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2.3 Barncancers påverkan hos syskon 

Barncancerfonden (2013) konstaterar att barncancer varje år drabbar 300 barn i Sverige 

mellan 0-18 år och att sjukdomen är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år. 

Då 300 barn insjuknar i cancer drabbas således 300 familjer. Många syskon till cancersjuka 

barn enas om att familjerelationer och vardagen blir turbulent jämfört med den trygghet 

familjen vanligtvis erbjuder, i och med förändringar i familjens roller och relationer då 

barncancer drabbar dem (Alderfer et al., 2010; Edwinson Månson & Enskär, 2008; Lehna, 

1998; Murray, 1998).  

I studier beskrivs att syskon till ett barn med cancer upplever flera negativa känslor under 

sjukdomsperioden (Alderfer et al., 2010; Barlow & Ellard, 2006; Edwinson Månson & 

Enskär, 2008; Lehna, 1998; Murray, 1998; Tveiten, 1987/2000; Williams et al., 2009). 

Syskon kan exempelvis uppleva avundsjuka då föräldrarna ofta måste vara med det 

cancersjuka barnet på sjukhuset (Lehna, 1998; Murray, 1998; Williams et al., 2009). De kan 

även uppleva rädsla (Lehna, 1998; Murray, 1998; Tveiten, 1987/2000), skam (Williams et al., 

2009), ensamhet, övergivenhet (Edwinson Månson & Enskär, 2008) och ångest (Barlow & 

Ellard, 2006; Tveiten, 1987/2000). Enligt Tveiten (1987/2000) kan även syskonen lida av 

psykosomatiska problem som kan liknas vid det cancersjuka barnets symtom. Vissa studier 

tyder även på att syskon till cancersjuka barn i större grad lider av post traumatisk stress 

syndrom [PTSD] och har mer skolrelaterade problem (Barlow & Ellard, 2006). 

Andra studier visar enligt Alderfer et al. (2010) att syskon till cancersjuka barn inte har ökade 

nivåer av psykiatriska symtom såsom beteendeproblem, ångest och depression men att de är 

en riskgrupp. Författarna menar att syskonen faller i riskzonen för dessa index, vanligen i 

samband med att det sjuka barnet får sin cancerdiagnos. Sällan är sociala problem 

rapporterade men i de fall det rapporterats är det vanligtvis i anslutning till diagnostiserandet 

(ibid.). Lähteenmäki, Sjöblom, Korhonen och Salmi (2004) postulerar att situationen ofta blir 

bättre med tiden, att syskonen ett år efter fastställande av diagnosen mår lika bra som sina 

klasskamrater även då de mått sämre i nära anknytning till att diagnosen ställts. 

Syskonen beskriver en rad effekter som trots allvaret i sjukdomen påverkat dem positivt 

(Lehna, 1998; Murray, 1998). Bland annat upplever syskonen ökad empati för andra, större 

förståelse, syskonen är mer omhändertagande för personer i deras närhet och mer 

ansvarsfulla. De beskriver utveckling av deras egna personliga mognad, att de är mer 

oberoende av andra och vana att klara sig själva (ibid.).  
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Murray (1998) och Murray (1999) beskriver syskons känsla av ökad samhörighet mellan sig 

själva och sin cancersjuka bror eller syster samt ökad förståelse och empati för övriga 

familjemedlemmar, ökad självuppfattning och kände större uppskattning för livet. 

Houtzager, Grootenhuis, Hoekstra-Weebers och Last (2005) belyser i sin studie att vissa 

egenskaper hos syskon påverkar hur de hanterar situationen. Författarna menar att ju mer 

syskonen kan lita på positiva förändringar, desto bättre blir deras kognitiva förmåga och de 

upplever fler positiva och färre negativa känslor (Houtzager et al., 2005). En optimistisk 

attityd kan ge syskonen en känsla av kontroll som kan skydda dem från negativa känslor 

(ibid.). Ju fler nätter det cancersjuka barnet spenderar på sjukhus påstår von Essen och Enskär 

(2003) är den största riskfaktorn för hur syskonen klarar av anpassningen inför den nya 

situationen 

 

2.4 Information  

von Essen och Enskär (2003) belyser vikten av att informera syskonen om cancersjukdomen 

och dess behandlingar då det kan ge syskonen en känsla av kontroll och hjälp att förstå 

situationen.  Det kan därtill hjälpa dem att undersöka situationen noggrant och tolka den mer 

korrekt vilket kan bidra till att skingra farhågor eller missuppfattningar. Houtzager et al. 

(2005) beskriver att det är viktigt med öppen kommunikation samt att ge informationen 

tillsammans med föräldrarna för att möjliggöra diskussion och reflektion. Informationen bör 

enligt Murray (2000) inbegripa sjukdomen, behandlingen, bieffekter, prognoser och hur 

familjekonstellationen kan komma att förändras under sjukdomsperioden. 

 

2.5 Stödinsatser  

Enligt Ballard (2004) erbjuds sällan hjälp till det friska syskonet. Olika typer av stödinsatser 

som finns tillgängliga för syskon till cancersjuka barn är bland annat stödgrupper, speciellt 

utformade syskonläger (ibid.) och individuella samtal (Øvreeide, 2001/2010). En stödgrupp 

kan enligt Malone och Price (2012) innebära att syskonen träffas i mindre grupper 

kontinuerligt exempelvis i ett rum på sjukhuset. I en stödgrupp träffas syskon till cancersjuka 

barn där det ges utrymme för syskonen att uttrycka sig om sina känslor och tankar. Genom 

Ballard (2004) beskrivs syskonläger där syskon ges möjlighet att träffa jämnåriga barn i 

liknande situation som dem själva. Ett läger kan innebära att syskonen kan få tillhöra en grupp 

där möjlighet ges att ha roligt tillsammans genom sportaktiviteter och utmaningar. I grupperna 

ges möjlighet att få stöttning från kamraterna och gruppledaren som kan dela med sig av tips 
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och idéer om olika copingstrategier (Ballard, 2004). Malone och Price (2012) menar att ett 

syskonläger ger syskonen möjlighet att slappna av i en skyddad miljö med människor 

omkring dem som förstår deras situation. Øvreeide (2001/2010) beskriver olika typer av 

individuella samtal som en stödinsats för barn. Det finns olika typer av samtal, exempelvis 

informerande, bearbetande och stödjande samtal. Informerande samtal är till för att förklara 

viktiga förhållanden i den situation barnet befinner sig i (Øvreeide, 2001/2010). Bearbetande 

och informerande samtal syftar till att barnen ska kunna hantera och förstå sin situation och 

därmed täcka omedelbara och långsiktiga behov. Stödjande samtal syftar till att ge barnet 

större trygghet i en påfrestande eller krävande situation och kan vara ett led i fortsatt 

bearbetning då ett barn fått information som kan vara svår att hantera eller förstå. Ett 

stödjande samtal syftar även till att bekräfta barnets upplevelser och förståelse, att sätta ord på 

händelser och känslor (ibid.). 

 

2.6 Teoretisk referensram 

2.6.1. Familjefokuserad omvårdnad - Ett systematiskt förhållningssätt 

Familjefokuserad omvårdnad är vård och omsorg när fokus ligger på familjens betydelse för 

individens upplevelse av ohälsa och sjukdom (Benzein et al., 2012a). Benzein, Hagberg och 

Saveman (2012b) beskriver att familjerelationer kan ses som ett system där olika delar strävar 

efter jämnvikt. Författarna menar att det snarare är viktigare att se familjen som helhet än 

individerna för sig. Om en del i systemet börjar svaja kommer även de andra delarna att 

påverkas. På så sätt belyser författarna att sjukdom och ohälsa kan ses som en social 

företeelse då det inte enbart är en personlig angelägenhet utan att det även påverkar andra 

människor. Vidare menar Benzein et al. (2012b) att antagandet att människor uppfattar 

verkligheten på olika sätt, är en viktig del i ett systematiskt förhållningssätt relaterat till 

sociala processer. Författarna förklarar att familjen är ett interpersonellt system, där varje 

persons beteende påverkar de andra i familjen och där återkoppling om vad som sker mellan 

de olika delarna i systemet är det bästa sättet att få kunskap om vår omgivning (ibid.).  
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3. PROBLEMFORMULERING 

Forskning visar att syskon till cancersjuka barn kan må sämre än andra barn då de drabbas 

sekundärt av de omständigheter som cancersjukdomen medför. Syskonen drabbas av såväl 

somatiska som psykologiska problem. Dock erbjuds sällan hjälp till det friska syskonet. 

Familjefokuserad omvårdnad syftar till att involvera hela familjen. Fokus ligger dock oftast på 

patienten vilket gör att syskonen riskerar att hamna i skymundan. Det finns stödinsatser för 

syskon till cancersjuka barn samt att det finns ett behov för stödinsatser då syskonen är en 

riskgrupp. Vi vill därför synliggöra vilket resultat stödinsatserna har. 

 

4. SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva resultatet av de stödinsatser som finns för syskon till 

cancersjuka barn.  
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5. METOD  

5.1 Design 

Denna studie är en litteraturstudie. Det innebär att på ett systematiskt sätt gå igenom 

publicerad forskning för att finna svar på syftet genom den kunskap som redan finns inom det 

valda området (Segesten, 2006). 

 

5.2 Urval 

Enligt Polit och Beck (2013) är det viktigt att ha ett specifikt urval för att underlätta att svara 

på studiens syfte. I studien ingår artiklar publicerade mellan år 1995 till 2013. Artiklarna är 

vetenskapliga, peer-reviewed och publicerade i en vetenskaplig tidskrift på engelska. 

Artiklarna handlar om syskon till cancersjuka barn. Fokus i litteraturstudien ägnas syskon till 

cancersjuka barn. Ett fåtal artiklar innehållande både sörjande och icke-sörjande syskon har 

inkluderats i studien då dessa svarade mot studiens syfte. Syskonen till de cancersjuka barnen 

är mellan 0 och 19 år då några artiklar sträcker sig att inkludera barn under hela 

tonårsperioden. Syskonens, sjuksköterskornas och föräldrarnas perspektiv har inkluderats men 

fokus har dock varit på syskonens upplevelser. Artiklar med både kvalitativ och kvantitativ 

ansats har inkluderats. Artiklar innehållande syskon till kroniskt sjuka barn har exkluderats. 

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Inför studien gjordes en bred sökning på området för att kontrollera utbudet av artiklar. Då det 

fanns många artiklar inom området smalnades sökområdet av och sökord valdes. De sökord 

som valdes var en blandning mellan egenvalda sökord och databasernas tesaurus. Orden var 

SIBLING, CHILDHOOD NEOPLASMS, INTERVENTION och NURSE. Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2011) rekommenderar en Boolesk söklogik där framförallt operatorn AND 

användes vid sökningarna. Trunkering användes för att få ut så mycket som möjligt av 

sökningarna, vilket Willman et al. rekommenderar. Sökningar gjordes i CINAHL. 

Databassökningarna sparades i databasen och redovisades i en sökmatris för att påvisa vilka 

sökningar som gjordes och vad som lästes (tabell 1). Då den tredje sökningen gav många 

träffar var de artiklar vi valt ut från den sökningen ofta påträffade i de resterande sökningarna. 

Efter sökningarna lästes rubrikerna igenom för att kontrollera innehållet samt huruvida 

artiklarna kunde tros svara på syftet. Tre av de inkluderade artiklarna letades upp genom 

andra artiklars referenslistor.  
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Vidare lästes sammanfattningen/abstractet som enligt Polit & Beck (2013) kan ge en bra 

överblick av relevansen för artikeln till studien. Det som ansågs vara relevant i artiklarna var 

vilka stödinsatser som finns samt vilka effekter som fås genom stödinsatserna. Vidare 

kontrollerades artiklarna med hjälp av Röda Korsets Högskolas (RKH, 2005) granskningsmall 

för att säkra att de var vetenskapliga och för att gradera kvaliteten (bilaga 1). Artiklarna 

graderades enligt nivå hög, medelhög, medel och låg. Antal artiklar som fick kvalitetsnivå 

hög var 2, medelhög 4, medel 4 och låg 2. Artiklar med låg kvalitetsnivå samt låg relevans för 

studiens syfte exkluderades (2).  Då artiklarna kvalitetsgranskats dokumenterades de i en 

litteraturmatris (bilaga 2).  

 

Tabell 1. Sökmatris 

Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

Artikel-

nummer 

på inkl. 

artikel 

CINAHL 

1995-2013 

Peer-

Reviewed 

2013-08-

27 

Childhood Neoplasms 1876     

CINAHL 

1995-2013 

Peer-

Reviewed 

2013-08-

27 

Sibling* 3680     

CINAHL 

1995-2013 

Peer-

Reviewed 

2013-08-

27 

Childhood Neoplasms 

AND Sibling* 

111 65 16 7 #1, #3, 

#4, #5, 

#6, #7, 

#8 

CINAHL 

1995-2013 

Peer-

Reviewed 

2013-08-

27 

Childhood neoplasms 

AND sibling* AND 

intervention* 

18 6 2  0  

CINAHL 

1995-2013 

Peer-

Reviewed 

04-09-

2013 

Childhood neoplasms 

AND intervention* 

AND nurse* 

10 8 2  0  

Specifika 

sökningar i 

artiklar från 

referenslistor 

04-09-

2013 

 

23-09-

2013 

  8 5 3 #2, #9, 

#10 

 



9 

 

5.4 Dataanalys  

Efter datainsamlingsfasen, i analysdelen, ska resultaten summeras och tolkas (Polit & Beck 

2013). Ett engelskt-svenskt ordlexikon användes för att kunna översätta så noggrant som 

möjligt. De valda artiklarna skrevs ut i två kopior och lästes enskilt. På så vis kunde 

materialet, resultat från varje artikels studie om stödinsatser, läsas och tolkas oberoende av 

eventuell förförståelse inom området samt åsikter. Delarna i artiklarna som tycktes vara 

relevanta markerades och jämfördes. Det som ansågs relevant var den information som 

svarade till syftet, stödinsatsernas effekter. Artikelsökningar syftade inte till några specifika 

stödinsatser men i funna artiklar framkom tre olika typer av stödinsatser. Artiklarna delades in 

i tre grupper beroende på vilken typ av stödinsats de handlade om. De tre grupperna blev; (a) 

Stödgrupper, (b) Läger och (c) Individuella stödinsatser. Inom de olika grupperna (a, b och c), 

markerades alla effekter med olika färger. Exempelvis de som handlade om ångest med rosa, 

grupptillhörighet/samhörighet med gult och de som handlade om depression med blått. 

Utifrån de tre grupperna (a, b och c) sammanställdes resultatet. 

 

5.5 Etiska aspekter 

Enligt Wallengren och Henricson (2012) bör etiskt övervägande göras för att öka det 

vetenskapliga värdet av en studie. Olsson och Sörensen (2011) belyser fyra grundläggande 

etiska principer; autonomiprincipen, godhetsprincipen, rättviseprincipen och principen att inte 

skada. Principerna innebär att forskare exempelvis bör respektera människors autonomi, 

behandla alla lika, sträva efter att göra gott och inte skada samt att vetenskapliga normer ska 

stå till grund för urvalsprocessen. För att möjliggöra urvalsprocessen bör forskarna handla 

efter fem etiska krav vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, begriplighetskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.). Informationskravet innebär att de deltagare 

som ombeds delta i studien ska få heltäckande information om studien, både muntligt och 

skriftligt och att informationen som ges måste vara begriplig. Samtyckeskravet innebär att 

försökspersonen ska ha gett sitt samtycke till att delta i studien. Informationskravet och 

samtyckeskravet inbegriper även att försökspersonen får lov att avbryta medverkan när som 

helst. Begriplighetskravet innebär att försökspersonen självständigt ska kunna bestämma 

huruvida de vill delta i studien. Informationskravet måste därför vara helt uppfyllt. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som lämnas måste behandlas så konfidentiellt det 

går samt att personuppgifter skyddas. Nyttjandekravet inbegriper att de uppgifter som samlas 

in enbart får användas för forskningsändamålet (ibid.).  
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De artiklar som analyserats i denna studie innefattar barn under 20 år vilket gör att det är 

föräldrarna som ger sitt godkännande till deltagande. Majoriteten av de inkluderande 

studierna har haft inklusionskriterier som inneburit att godkännande från barnen krävts. Valda 

artiklar skulle uppfylla de fem etiska kraven i största möjliga mån. Kjellström (2012) menar 

att begränsad språkkunskap samt erfarenhetsbrist inom forskningsarbete kan leda till brister i 

artikelgranskning. Därför valdes RKH’s granskningsmall för vetenskapliga studier då den går 

att applicera på både kvantitativa och kvalitativa ansatser i vetenskapliga artiklar (Bilaga 2). 

Brist på erfarenhet inom forskningsområdet gjorde granskningsmallen lämplig då 

noggrannhet och ambition om korrekt artikelgranskning var eftersträvansvärd. För att 

eliminera risk om förvanskning av befintlig data, vilket Kjällström (2012) beskriver som 

oredligheter i vetenskapliga arbeten, var korrekt referenshantering viktig. Det har även varit 

av vikt att ha ett kritiskt förhållningssätt i studiens process för att minimera feltolkningar och 

fel framställning av data. Vid granskning och analys av artiklarna fanns ambitionen att 

personliga åsikter samt eventuell förförståelse skulle läggas åt sidan och objektivitet 

förespråkades.   
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6. RESULTAT 

Syftet med denna studie var att beskriva resultatet av stödinsatser som finns för syskon till 

cancersjuka barn. De stödinsatser som gick att finna i artiklarna var stödgrupper, syskonläger 

och individuella stödinsatser. Resultatet presenteras utifrån dess tre grupper.  

 

6.1 Stödgrupper 

Barerra, Chung och Fleming (2004), Barerra, Chung, Greenberg och Fleming (2002), 

Houtzager, Grootenhuis och Last (2001) och Nolbris, Abrahamsson, Hellström, Olofsson och 

Enskär (2010) hävdar att deltagande i en stödgrupp har positiv inverkan hos syskon till 

cancersjuka barn. Studier visar att medelvärdet på ångestsymtom minskade efter att syskonen 

deltagit i en stödgrupp (Barerra et al., 2002; Barerra et al., 2004; Houtzager et al., 2001). 

Ångestsymtom minskade hos hälften av de syskon som deltog i en stödgrupp (Houtzager et 

al., 2001) och majoriteten av syskonens föräldrar rapporterade minskade symtom på ångest 

hos syskonen (Barerra et al., 2002; Barerra et al., 2004). Efter stödgruppsdeltagande hade 

ångest hos pojkar, 7-18 år, återgått till normal nivå (Houtzager, et al., 2001).  Hos yngre 

flickor, 7-12 år, minskade medelvärdet för ångest efter stödgruppsdeltagandet, medelvärdet 

var dock fortfarande signifikant högre jämfört med den normativa gruppen. Äldre flickor, 13-

18 år, hade före och efter deltagande i stödgruppen jämförbara ångestnivåer med den 

normativa gruppen. Syskon till barn med leukemi eller lymfom minskade sin ångest i högre 

grad i jämförelse med syskon till en bror eller syster med en hjärntumörsdiagnos eller solida 

tumörer (ibid.). Barerra et al. (2002) och Barerra et al. (2004) visar att depressionssymtom 

minskade signifikant efter stödgruppsdeltagande. Enligt rapporter från syskonen visade 

flickor i tonåren fler depressionssymtom, före och efter stödinsatsen, än yngre flickor samt att 

yngre killar hade den största minskningen av depressiva symtom efter deltagandet i en 

stödgrupp (Barerra et al., 2004).  

Syskonens förståelse och kunskap om barncancer ökade efter att de deltagit i stödgrupper 

(Barerra et al., 2002; Barerra et al., 2004). Enligt Barerra et al. (2004) minskade även 

syskonens oro för barncancer. Majoriteten av syskonen tyckte att stödgruppen hade hjälpt 

dem att komma bättre överens med andra familjemedlemmar och att de fått hjälp med att 

hantera sitt syskons sjukdom (Barerra et al., 2002; Barerra et al., 2004). Författarna beskriver 

att majoriteten av föräldrarna upplevde att stödgrupperna var till hjälp för syskonen. 

Föräldrarna belyste syskonens förbättring av att uttrycka känslor, beteendeförbättring hos 

syskonen samt minskad familjär stress. Syskonen uppskattade att få vara en del av en grupp 
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och att få möjlighet att uttrycka sina känslor tillsammans med andra (Barerra et al., 2002; 

Barerra et al., 2004; Nolbris et al., 2010). Att tillhöra och vara en viktig del av en grupp 

tillsammans med terapeutiskt stöd hjälpte syskonen att förstå sina minnen och känslor samt att 

hantera situationen de genomgick (Nolbris et al., 2010).  

 

6.2 Syskonläger 

Packman et al. (2004), Packman et al. (2005), Murray (2001) och Sidhu, Passmore och Baker 

(2006) menar att syskonläger gagnar välmående hos syskon till barn med cancer. Studier där 

syskon till cancersjuka barn skattat sitt mående innan samt efter lägret visar att de upplever 

minskat PTSD (Packman et al., 2004), minskad ångest (Packman et al. 2004; Sidhu et al. 

2006) samt minskad rädsla, psykisk stress och isolering (Sidhu et al. 2006). Vidare visar 

studier att syskonen genom att delta vid läger upplevde stärkt självkänsla (Packman et al. 

2004; Packman et al. 2005), ökad självuppfattning (Murray 2001; Packman et al. 2005; Sidhu 

et al. 2006), ökad livskvalitet [QoL] (Packman et al. 2004; Packman et al. 2005), förbättrad 

psykisk och emotionell hälsa, förbättrade sociala funktioner (Packman et al. 2005; Sidhu et al. 

2006), upplevelse av större social acceptans samt ökad kunskap om sjukdomen (Sidhu et al. 

2006). 

Bland återkommande lägerdeltagare, de som deltagit 2 eller fler gånger, sågs förbättring 

oberoende av antalet gånger de deltagit (Packman et al., 2004). Störst förbättring och inverkan 

hade läger hos förstagångsdeltagare där PTSD och ångestsymtom förbättrades något mer än 

hos återkommande lägerdeltagare.  

Packman et al., (2005) belyser sex kärnteman ur intervjuer med syskon vilka var 

gruppsammanhållning, umgänge, universalitet, infinnande av hopp, interpersonellt lärande 

och katharsis. Syskon och föräldrar uttryckte genom intervjuer att lägret haft en positiv effekt 

på syskonet. Deltagarna beskrev känslan av gruppsammanhållningen som sin nya familj då 

syskonen i lägrets kontext fick känna sig normala med sina erfarenheter.  

 

6.3 Individuella stödinsatser 

Syskon som deltagit i individuella stödinsatser har rapporterat minskad ångest (Hamama, 

2010; Prchal, Graf, Bergstraesser & Landolt, 2012). I Jämförelse med en kontrollgrupp hade 

syskon som fått individuella stödinsatser högre Health Related Quality of Life [HRQoL], än 

de som inte deltagit i stödinsatsen även om båda gruppernas HRQoL ökade (Prchal et al., 
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2012). Syskonen rapporterade även att de upplevde sig omges av ett större socialt stöd tack 

vare stödinsatsen (Prchal et al., 2012). 

Hamama (2010) beskriver ett syskons upplevelse av ha deltagit i en individuell stödinsats. 

Syskonet upplevde sig mindre benägen till negativa tankar, men i de fall negativa tankar 

uppkom hade syskonet lättare att vända de till positiva igen. Vidare beskriver syskonet ökad 

kraft till att hantera dagliga svårigheter då dessa nu kan konfronteras genom upplärd 

självbehärskning. Syskonets föräldrar rapporterade en märkbar skillnad efter den individuella 

stödinsatsen då syskonet upplevts mindre spänt, förnärmat och argt. Vidare beskrivs syskonet 

av sina föräldrar som mer verbalt gällande känslor, med ökad möjlighet att använda positiva 

beteendealternativ istället negativa beteendealternativ (ibid.). 

 

7. DISKUSSION 

Samtliga resultat visar att stödinsatser, såsom stödgrupper, individuella stödinsatser samt 

syskonläger, har en positiv effekt på syskon till cancersjuka barn. Majoriteten av studierna 

visar minskning av ångestsymtom samt ett ökat välbefinnande hos syskonen. I resultatet 

framkom vikten av grupptillhörighet där gruppen eller lägerdeltagarna beskrevs som en ny 

familj bestående av syskon till cancersjuka barn som sammanstrålats genom olika 

stödinsatser. 

 

7.1 Metoddiskussion  

Bryman (2008/2011) beskriver att målet för en systematisk litteraturgenomgång syftar till att 

kunna ge råd till verksamheter baserat på all tillgänglig evidens inom området. Om målet för 

en studie är att förstå om en intervention haft förväntad positiv påverkan, är en 

litteraturbeskrivning ett bra tillvägagångssätt. Eftersom syftet med studien var att undersöka 

resultatet av stödinsatser som finns för syskon till cancersjuka barn, ansågs en litteraturstudie 

vara ett lämpligt tillvägagångssätt. Vidare menar Bryman att en litteraturgenomgång ska 

innehålla ett tydligt och konkret syfte. Studiens syfte besvaras i resultatdelen vilket tyder på 

ett väl avgränsat syfte och hög validitet. Enligt Henricson (2012) innebär hög validitet i ett 

arbete dels att syftet har svarats på, dels att urval, sökord, granskning och dataanalys har 

kvalitetssäkrats. I studien valdes artiklar publicerade mellan åren 1995 till 2013 att inkluderas 

då det är viktigt att följa utvecklingen och att se huruvida stödinsatser för syskon till barn med 

cancer har förändrats, en sådan utveckling kunde dock inte skönjas ur resultatet. Då några 
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artiklar sträcker sig att inkludera barn och tonåringar, 0-19 år, inkluderades dessa då det 

innebar ett rikare forskningsresultat och för att artiklarna var relevanta för studiens syfte. 

Bryman (2008/2011) belyser vikten av att förstå den ämnesmässiga kontexten litteraturen är 

en del av.  Det är viktigt med kritisk bedömning av litteratur, att ha förmåga att urskilja 

litteratur som kan leda till intressanta eller nya perspektiv (ibid.). Kvalitativa och kvantitativa 

studier har inkluderats då personliga åsikter från syskonen, förutom resultat från 

mätinstrument, var önskvärda. Bryman (2008/2011) beskriver att vid användning av kvalitativ 

och kvantitativ data kan de båda metoderna styrka varandra förutsatt att de svarar till samma 

syfte, vilket kan ses som en styrka i litteraturstudien. Användning av olika mätinstrument kan 

dock vara en svaghet (Henricson, 2012), vilket bör beaktas. Studien fokuserar på syskon till 

cancersjuka barn. Artiklarna exkluderades om de enbart innehöll sörjande syskon, där de 

cancersjuka barnen hade avlidit. I de fall då majoriteten av syskonen ej var sörjande 

inkluderades artiklar om de var relevanta för studiens syfte. Artiklar innehållande syskon till 

kroniskt sjuka barn exkluderades då området blev för stort relaterat till tidsplanen.  

Då sökord väljs inför datainsamling ska de vara relevanta för studiens syfte (Bryman, 

2008/2011). Orden SIBLING, CHILDHOOD NEOPLASM och INTERVENTION går alla att 

finna i studiens syfte. Ordet NURSE valdes då önskan fanns att finna stödinsatser gjorda av 

sjuksköterskor, dock fanns inga sådana artiklar. Detta till trots fick ordet NURSE finnas kvar 

då det var viktigt att belysa ambitionen att finna stödinsatser initierade av sjuksköterskor. 

Enligt Polit och Beck (2013) är CINAHL den viktigaste databasen för sjuksköterskor 

innehållande vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsvetenskap, varför den valdes att 

användas. Vid tredje sökningen gick fler artiklar än de inkluderade att finna. Studiens syfte 

förändrades dock i processen vilket gjorde att dessa exkluderades. Henricson (2012) förklarar 

att det kan ses som en svaghet att enbart artiklar från en databas inkluderas. 

 Ett flertal artiklar hittades via andra artiklars referenslistor varpå sökorden kan ses som ej helt 

täckande. Det hade varit önskvärt att ha med fler artiklar, framförallt om de innehöll 

information om individuella stödinsatser. Då studien kom att inkludera 4 artiklar som 

handlade om stödgrupper och 4 artiklar som handlade om syskonläger kunde 2 artiklar om 

individuella stödinsatser tyckas ojämnt fördelat för studiens resultat. I studien finns en artikel 

inkluderad där artikelns studie innefattar endast en person. Efter granskning och 

kvalitetsbedömning valdes artikeln att inkluderas då det fanns få artiklar om individuella 

stödinsatser för syskon till cancersjuka barn, samt att artikeln uppfyllde inklusionskriterierna. 

Inklusionskriterierna innefattade inte vilket land artiklarna kom ifrån vilket kan ses både som 
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en styrka och en svaghet. Då denna studie inkluderar artiklar från hela världen ger det en 

bredd som är svår att få om artiklar enbart kommer från samma land men det är också enligt 

Henricson (2012) en svaghet i det avseende att det är svårt att dra några generella slutsatser. 

Det har även uppmärksammats i litteraturstudiens befintliga data att samma författare ofta 

publicerar ett flertal artiklar samt att författarna ofta refererar till varandra och sig själva. 

Detta kan ses som en svaghet då det inte visar på någon bredd inom området. 

Studiens artiklar är granskade med hjälp av RKH’s (2005) granskningsmall (bilaga 1) då den 

kan appliceras på kvantitativ och kvalitativ forskning samtidigt. Kvalitetsnivåerna på 

inkluderade artiklar bestämdes genom hur väl de svarade på granskningsmallens innehåll. Att 

beakta är dock att en kvalitetsgranskning till viss mån är subjektiv. För att öka validiteten 

gällande kvalitetsgranskningen kan artiklarna granskas av flera personer, vilket gjordes. 

Sedan jämfördes resultatet och kvalitetsnivån bestämdes. För att styrka validiteten i 

dataanalysen lästes samtliga artiklarna individuellt, delades in i tre olika typer av stödinsatser 

och sedan färgkodades resultaten utefter vad de visade. Enligt Henricson (2012) innefattar 

reliabilitet litteraturstudiens pålitlighet och huruvida det är möjligt att reproducera den. 

Reliabiliteten kan anses vara god då urval, sökord och datainsamling och dataanalys är väl 

beskrivna i metodavsnittet samt diskuterade i diskussionsavsnittet. Pålitligheten grundas till 

stor del i de för studien utvalda artiklarna.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

I studiens resultat visade majoriteten av stödinsatserna positiva effekter hos syskonen då 

ångest- och depressionsproblematiken minskade signifikant hos de deltagande syskonen. 

Studiens positiva effekter av stödinsatserna kan delvis härledas till grupptillhörighet och 

samhörighet. Syskonen uttrycker sina nya stödgrupps-/lägervänner som sin nya familj. Björk, 

Jenholt Nolbris och Hedman Ahlström (2012) menar att samhörigheten kan leda till att 

syskonen får en ökad inre styrka och att barnen kan ge varandra stöd för att orka gå vidare i 

livet. Hur väl syskonen anpassar sig till situationen har enligt Houtzager et al. (2005) visat sig 

vara av betydelse för hur väl deras kognitiva förmåga kan förbättras. Enligt studiens resultat 

gav syskonen uttryck för att stödgruppsvännerna upplevdes som sin nya familj vilket kan 

relateras till Benzein et al. (2012b) syn på familjen som en enhet. Benzein et al. (2012b) 

belyser att en viktig del i den familjefokuserade omvårdnaden är familjens betydelse för 

individens upplevelse av ohälsa och sjukdom. När andra lägermedlemmar upplevs som 

syskonets nya familj har likaså dem stor betydelse för hur syskonet upplever sin ohälsa 
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(Benzein et al., 2012b). Samhörighet har en positiv påverkan på den psykologiska 

anpassningen enbart genom att syskonen förstår att de inte är ensamma och får möta andra 

barn i samma situation som deras egna (Prchal & Landolt, 2009). Syskon beskriver ensamhet 

i hemmiljön vilket kan bero på att många syskon enligt Kiernan, Gormley och MacLachlan 

(2004) återvänder från lägret till situationer och till vänskaps- och familjerelationer där 

samma grad av stöd inte tillhandahålls. Familjen som en enhet i ett systematiskt 

förhållningssätt strävar efter jämvikt (Benzein et al., 2012b). Att syskonen beskriver de nya 

lägerdeltagarna som sin nya familj kan bottna i skapad jämvikt dem emellan. Finner syskonet 

samhörighet med den nya familjen kan det leda till en förbättrad hälsa för syskonet vilket 

styrks av Prchal och Landolt (2009) och Björk et al. (2012). 

Effekterna kan delvis härledas till att syskonen, genom de stödinsatser resultatet presenterat, 

fått ökad kunskap om cancersjukdomen. Den information syskon erhåller kan vara till hjälp 

att tolka situationen mer korrekt och därigenom minska missuppfattningar (von Essen & 

Enskär, 2003). Björk et al. (2012) belyser den rädsla syskonen kan känna över att inte veta 

vad undersökningar ska visa eller vad operationer och medicinering medför. Syskon kan bli 

både ledsna och rädda genom att se det cancersjuka barnet förändras genom att exempelvis bli 

magra, tjocka, bleka och eller att de tappa sitt hår. Därav måste information om bieffekter, 

behandling, prognos och familjepåverkan komma fram till syskonen (Murray, 2000), då 

kunskap om cancersjukdomen enligt Prchal och Landolt (2009) kan leda till att syskonen 

känner sig mer säkra och upplever mindre ångest. Stödgruppsdeltagande, menar Björk et al. 

(2012), kan hjälpa syskonen att få en bättre förståelse för situationen genom att låta dem tala 

om hur de uppfattar och upplever sin situation och hjälpa dem att sätta ord på sina känslor 

(Björk et al., 2012). Benzein et al. (2012b) förklarar en familj som ett interpersonellt system 

där alla i systemet påverkar varandra och där återkoppling mellan de olika delarna skapar 

kunskap om vår omgivning. Att syskon får diskutera och dela upplevelser och känslor med 

varandra kan därför vara ett bra sätt för syskon att få kunskap om hur de ska hantera 

situationen de hamnat i (ibid.). Björk et al. (2012) poängterar vikten av att beakta 

barnperspektivet och att försöka förstå syskonets syn på situationen i syfte att identifiera deras 

kunskap och ge lämplig information (ibid.). För att öka syskonens förståelse av händelser och 

förlopp, relaterat till cancerdiagnosen och syskonens vardag, är således kunskap en 

nyckelfaktor.  
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Studiens resultat visar att cancersjuka barns diagnos påverkar stödinsatsernas effekt hos 

syskon.  Syskon till barn med leukemi eller lymfom minskar sin ångest i större grad än vad 

syskon till barn med hjärntumörer eller solida tumörer. Då överlevnadschansen enligt Prchal 

och Landolt (2009) kan påverka hur väl stödinsatser hjälper kan resultatet således härledas till 

överlevnadsstatistiken för respektive sjukdom. Enligt Henter och Björk (2012) är 

överlevnadsprognosen sämre för de barn som drabbas av hjärntumörer än de barn som 

drabbas av leukemi (Akut Lymfatisk Leukemi) eller lymfom. Prchal och Landolt (2009) 

menar att det kan vara lämpligt att erbjuda individuella stödinsatser till syskon som behöver 

extra mycket stöd och inte endast är i riskzonen för försämrad psykisk hälsa. Vid individuella 

stödinsatser ges utrymme att utforma stödinsatsen på ett individuellt plan anpassat efter 

syskonets utvecklingsgrad, samt möjlighet att ge relevant information om den specifika 

cancerdiagnosen (ibid.). Därför är det av vikt att erbjuda individuella stödinsatser för de 

syskon vars bror eller syster drabbats av en cancerdiagnos med sämre prognos. Björk et al. 

(2012) betonar även vikten av att ta hand om syskonen då det cancersjuka barnen kan få ett 

större stöd genom sjukdomstiden om syskonet själv orkar, vågar och mår bättre. Benzein, 

Hagberg och Saveman (2012b) beskriver synen på familjerelationer som ett system där olika 

delar strävar efter jämnvikt. Med den synen på familjen är det viktigt att se familjen som en 

enhet där familjemedlemmarna påverkar varandra. Ju fler i familjen som mår bättre, desto 

bättre chans att de som mår sämre åter förbättras. Vidare menas att ohälsa och sjukdom är en 

social företeelse som påverkar fler än den som är direkt sjukdomsdrabbad (ibid). Därför är det 

av överhängande betydelse att vårdpersonalen ser syskonet som en del i omvårdnaden av det 

cancersjuka barnet (Björk et al. 2012).  

Sjuksköterskor har möjlighet att genom patienten, det cancersjuka barnet, komma i kontakt 

med familjen och således det cancersjuka barnets syskon. Genom att känna igen och se 

syskonens behov menar Hancock (2011) att sjuksköterskor kan delta i vården och hitta vägar 

att möta deras behov. Författaren poängterar att då kamratstöd har en positiv effekt på syskon 

till cancersjuka barn kan sjuksköterskor rekommendera syskonen till redan befintliga 

stödgrupper på avdelningen, organisera en egen stödgrupp eller informera om möjlighet att 

delta i syskonläger. På en stödgruppsträff eller på ett syskonläger kan sjuksköterskor bidra 

med att öka syskonens kunskap om cancersjukdomar, låta deltagarna leka med och lära sig 

om medicinsk utrustning och ställa frågor om deras bror eller systers cancersjukdom. Vidare 

har sjuksköterskor möjlighet att hänvisa familjen till en kurator som ofta har information om 

olika typer av stödinsatser (ibid.). Sjuksköterskor är på så sätt nyckelpersoner för syskon och 
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föräldrar att få den hjälp de behöver. Björk et al. (2012) menar att då syskon ofta saknar stöd 

från vårdpersonal och föräldrar är det till stor fördel för syskonens välbefinnande att komma i 

kontakt med en stödinsats. Om syskonet och det cancersjuka barnet får ett ökat välmående 

kan det enligt Benzein et al. (2012b) resultera i att hela familjen mår bättre då alla individer 

påverkar varandra. I ett systematiskt förhållningssätt, i strävan efter jämnvikt, är det viktigt att 

ta hand om varje del och att se familjen som en enhet. 

 

8. SLUTSATS 

Studier visar att stödinsatser har positiv effekt på syskon till cancersjuka barn vilket ger ökat 

välbefinnande hos syskonen. Syskonen upplevde bland annat minskade ångestsymtom till 

följd av att de i stödgrupper och syskonläger ökade sin kunskap och förståelse för barncancer 

samt kände samhörighet och gemenskap med andra syskon i samma situation. Syskonen 

beskrev känslan av att lägerdeltagarna blev en ny familj då syskonen i lägrets kontext fick 

känna sig normala med sina erfarenheter. Individuella stödinsatser kan ses som en bra 

stödinsats för de barn i behov av extra mycket stöd eller som har mer tydliga problem och inte 

enbart är i riskzonen för försämrad psykisk hälsa. Om syskonet mår bra med större kunskap 

och förståelse för situationen, kan det resultera i bättre familjerelationer och ökad kraft att ge 

det cancersjuka barnet ett större stöd. För att syskon till cancersjuka barn ska bli sedda och 

hjälpta krävs ett engagemang där syskonets behov blir identifierade. Om sjuksköterskor i 

mötet med patienten förstår vikten av familjefokuserad omvårdnad och ser omvårdnaden av 

patienten i ett bredare perspektiv har hela familjen möjlighet att må bättre.  

 

9. KLINISK BETYDELSE 

Sjuksköterskor har en viktig roll i den familjecentrerade vården. I mötet med patienter, 

cancersjuka barn, har sjuksköterskor möjlighet att uppmärksamma eventuella syskon och 

deras behov. Sjuksköterskor bör kunna identifiera de syskon som mår dåligt och 

rekommendera syskonen till lämpliga stödsatser. Vidare kan sjuksköterskor vara behjälpliga 

på syskonläger och på stödgruppsträffar i syfte att ge syskonen information rörande 

cancersjukdomen. Vidare kan sjuksköterskor själva starta stödinsatser. Framförallt 

stödgrupper kan vara lämpliga då de kan rikta sig öppet till flera syskon samtidigt och äga 

rum i anknytning till sjukhuset eller vårdinrättningen. 
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10. FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Fler studier behövs för att säkerställa hur stödinsatser för syskon till cancersjuka fungerar. Det 

finns idag ont om randomiserade kontrollerande studier och studier som visar effekten av 

individuella stödinsatser. Ytterligare en aspekt på nya studier är att det skulle behövas fler, 

nya, forskare som utför studier då det i nuläget ofta är samma forskare som publicerar artiklar 

inom ämnet.  
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Bilaga 1. Granskningsmall 

Mall för granskning av vetenskapliga artiklar 

 
Detta är ett hjälpmedel för att bedöma vetenskapliga artiklars kvalitet och användbarhet för 

Dina studiesyften. Besvara inte kriterierna med endast Ja eller Nej. Motivera alltid Din 

bedömning. Alla frågor är inte relevanta för alla artiklar. 

 

Börja med slutet! 

  1. Konklusion och/eller diskussion. 

(eng. Conclusion/discussion) 

Egna anteckningar 

Försök att inledningsvis skapa Dig en uppfattning om 

forskarens konklusioner och/eller diskussion. Det ger 

dig en utgångspunkt i den fortsatta läsningen. Det är 

viktigt att veta vad presentationen av artikeln ska leda 

till för att kunna bedöma relevansen i vad som 

representerar underlaget för forskarens argumentation. 

a) Vilka resultat dominerar diskussionen och/eller 

konklusionen?   

b) Formulera Din uppfattning om 

konklusionen/diskussionen. Det kommer att vara en 

värdefull utgångspunkt i Din vidare läsning. 

 

2. Syfte (eng.Purpose, Aim)  

a) Vad är syftet med studien/undersökningen?  

b) Finns det några specifika frågeställningar 

formulerade? 

c) Verkar det rimligt i förhållande till Din egen 

utgångspunkt? 

 

3. Bakgrund 
(eng. Introduction, Background, Literature 

review, Conceptual framework) 

 

a) Refererar författaren till tidigare forskning? Om ja, 

vilken?   

b) Presenteras en teori som utgör ramen för studien? 

Om ja, vilken/vilka? 

c) Finns viktiga termer och/eller begrepp definierade? 

Om ja, vilken/vilka?   

d) Förtydligas eller förklaras det i bakgrunden varför 

denna studie är nödvändig? Om ja, med vilka 

argument? 

e) Beskriver forskaren sin egen förförståelse eller sitt 

eget synsätt (viktigt i studier med kvalitativa data). Om 

ja, hur?   

f) Verkar bakgrunden rimlig i förhållande till Din egen 

utgångspunkt och författarens syfte? 
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4. Metod  (eng. Method: Study setting, Sample, 

Participants, Procedure, Intervention) 
 

a) Vilken typ av studie utfördes (ex. experiment. 

hermeneutisk textanalys)?   

b) I vilken miljö genomfördes studien ex. sjukhus, 

skola, laboratorium)? 

c) Urval (vem, vilka, vad undersöktes)? Beskrivs ev. 

försökspersoner, var de unika på något sätt eller 

“normaltyper”.   

d) Hur gick man tillväga för att välja 

deltagare/försökspersoner (ex. slumpmässigt urval, 

konsekutivt, strategiskt urval)? 

e) Hur många deltagare/försökspersoner ingick i 

studien?   

f) Erhölls godkännande från etisk kommitté? Beskrivs 

det hur försökspersonernas identitet skyddades och 

frivillighet garanterades?   

g) Hur gick datainsamlingen till (ex. mätningar, 

enkäter, intervjuer, observationer)?   

h) Verkar metoden för datainsamlingen och ev. val av 

försökspersoner rimliga och relevanta i förhållande till 

Din egen utgångspunkt och forskarens syfte?   

i) På vilket sätt analyserades materialet (statistiska 

metoder, begreppsanalys. viss tolkningsmetod etc.)?   

j) Användes beskrivande statistik (tabeller, figurer, 

stapeldiagram etc.) och/eller statistiska analyser? Om 

ja, vilka?   

k) Vid statistisk analys, vilka variabler undersöktes?   

l) Beskrivs hur validitet och reliabilitet (kvantitativa 

analyser), trovärdighet och överförbarhet (kvalitativa 

analyser) säkerställts?   

m) Tycker Du att metodavsnittet ger en tydlig 

beskrivning av tillvägagångssättet? Skulle det vara 

möjligt att göra om (replikera) studien genom att följa 

metodbeskrivningen?   

n) Verkar metoden som helhet rimlig i förhållande till 

Din egen utgångspunkt och forskarens syfte? Finns 

det svagheter av betydelse för just Dina syften? 

 

 

5. Resultat (eng. Results, Findings)  

a) Beskriv resultaten av undersökningen.   

b) Om statistiska analyser använts identifiera de 

resultat som är statistiskt signifikanta och ange 

signifikansnivån.   

c) Vid tolkande analyser, ange teman och/eller 

kategorier. Verkar resultaten logiska, tillförlitliga och 

trovärdiga? 
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6. Diskussion och/eller konklusion (eng. 

Discussion, Conclusion, Implications for further 

research) 

 

Läs nu diskussion och konklusion igen.   

a) Vilka slutsatser drar forskaren?   

b) Vilka begränsningar diskuterar forskaren?   

c) Räkna upp förslag på fortsatt forskning, forskarens 

och/eller egna.   

d) Verkar detta rimligt i förhållande till Din egen 

utgångspunkt och forskarens syfte? 

 

7. Innebörden av studien för den praktiska 

vården (eng. Clinical implications, Implications 

for practice 

 

a) Vilka resultat kan ha betydelse för den praktiska 

vården enligt forskaren?   

b) Anser Du att resultaten är lämpliga att omsätta i 

praktiskt vårdarbete? Om ja, i vilken miljö? 

c) Hur skulle användandet av dessa resultat förändra 

arbetet på Din avdelning? Beskriv utifrån tidsaspekter, 

arbetsbelastning, ekonomi, juridiska och etiska 

aspekter, kvalitet för vem/vilka grupper. 

 

8. Sammanfattande helhetsbedömning  

a) Syftet: varför har undersökningen gjort? 

b) Genomförandet: på vilket sätt har undersökningen 

gjorts? 

c) Kvaliteten: hur bra anser du att undersökningen är? 

d) Relevans: är denna studie relevant för dina 

patienter? 

 

 

Röda Korsets Högskola  

CF, ÅK  

November 2005 
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Bilaga 2. Artikelmatris  

Författare, år, 

land & art.nr. 
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bedömning 
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& Flemming, C. 

F.  

2004 
Canada 

 

#1 
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Siblings of 

Pediatric 
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depression och 

beteendeproblem. 
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barnonkologi 
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gruppintervention. 

Metod: Kvantitativ 
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cancersjuka barn som 

enligt föräldrar hade 

beteendeproblematik. 
Ålder 6-14 år. 

 

 

 

n= 42 

Resultatet baseras på 

depressions-

skattningar innan och 

efter interventionen 
utförda av barnen. 

I 3 av 4 fall mådde 

barnen bättre efter 

interventionen. QoL- 
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Medelhög 

Barrera, M., 

Chung, J.Y.Y., 

Greenberg, M. 

& Fleming, C. 
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Canada 

 

#2 

Preliminary 

investigation of 

a group 

intervention for 

siblings of 

pediatric cancer 
patients 
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manual-baserat 
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program och  
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preliminära resultat 
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lägre efter 
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cancer. Gruppen var 
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hjälpfull. 

Medel 

Hamama, L. 

2010 
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Therapy for a 

healthy sibling 

of a child 

diagnosed with 

cancer: a case 
study. 

Att presentera en 

kompetensinriktad 

stödinsats för att 
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Urval: En pojke, med 
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rekommenderad av 

sina föräldrar. 
 

n=1 
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Metod: Kvantitativ 
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Medelhög 
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Urval: Syskon till 
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syskon att minnas och 

förstå sina minnen. 10 

undergrupper 
kategoriserades även. 

Hög 

Packman. W., 

Fine. J., 

Chesterman, B., 

vanZutphen, K., 

Golan, R. & 

Amylon, M. D. 

2004 
USA 

#7 

Camp Okizu: 

Preliminary 

Investigation of 

a Psychological 

Intervention for 

Siblings of 

Pediatric 

Cancer 
Patients. 

Undersöka om 

deltagande vid 

sommarläger leder 

till förbättrad 

psykisk hälsa hos 

syskon till barn 

med cancer. 

Metod: Kvantitativ 

Urval: Syskon till 
cancersjuka barn, 

6-17 år, som ville 

delta i sommar 
läger. 

n: 77 

Alla deltagande barn 

visade minskad PTSD 

och ångest, ökad QoL 

och självkänsla vid 
mätningar efter lägret. 

Medelhög 

Packman, W., 

Greenhalgh, J., 

Chesterman, B., 

Shaffer, T., 

Fine, J., 

vanZutphen, K., 

… Amylon, 

M.D 

2005 
USA 

 

#8 

Siblings of 

pediatric cancer 

patients: the 

quantitative and 

qualitative 

nature of 
quality of life. 

Att bedöma den av 

barn hälsorelaterade 

livskvalitet hos 

syskon till 

cancersjuka barn 

som deltagit i 
sommar läger.  

Metod: En 

kvantitativ och 

kvalitativ studie. 

 

Urval: syskon till 

cancersjuka barn. 

Mellan 6-17 år och 

en av deras 

föräldrar. 

n=77 syskon. 

Syskonens 

hälsorelaterade 

livskvalitet förbättrades 

efter sommarlägret. I 

utvärdering av lägret 

visar det sig att både 

syskon och föräldrar 

tycker att lägret haft en 

positiv effekt på 
syskonet. 

Medelhög 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Författare, 

år & land 

Titel Syfte Metod, urval 

n=antal deltagare 

Resultat Kvalitets- 

bedömning 

Prchal, A., 

Graf, A., 

Bergstraesser

, E. & 

Landolt, M. 

A. 

2012 
Schweiz 

 

#9 

A two-session 

psychological 

intervention for 

siblings of 

pediatric cancer 

patients: a 

randomized 

controlled pilot 

trial. 

Att utvärdera 

effektiviteten av en 

två-sessions 

psykologisk 

intervention för 

syskon till 

nydiagnostiserade 

pediatriska 

cancerpatienter. 

Metod: 

Randomiserad 
kontrollerad studie.  

Urval: Syskon till 

cancersjuka barn. 

Syskonen var 

mellan 6-17 år. 

Även barnens 
moder deltog. 

n=29 

Syskonens psykiska 

välbefinnande kan 

förbättras om de deltar i 2 

individuella sessioner i nära 

anslutning till diagnosen. 

Medel 

Sidhu, R., 

Passmore, A. 

& Baker, D. 

2006 

Australien 

 

 

#10 

The effectiveness 

of a peer support 

camp for siblings 

of children with 

cancer. 

Att beskriva effekten 

av stödläger för 

syskon till 

cancersjuka barn för 

att utröna dess 

effektivitet som en 

hälsofrämjande insats 
för syskonen. 

Metod: Kvantitativ  
Enkäter 

Urval: Syskon till 

cancersjuka barn 

som ej var sörjande 
i åldern 8-13 år. 

n=26 

 

 

Syskonens mentala hälsa 

förbättrades efter lägret, 

även 8 veckor senare. 

Barnens ångest minskade. 

De kände sig viktigare och 

mindre isolerade efter 

lägret. Syskonens 

självuppfattning skiljde sig 

inte åt från andra i samma 

ålder innan lägret men hade 

förbättrats efteråt ändå.  

Hög 

 

 

 

 


