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Sammanfattning 
 
Bakgrund: När barn drabbas av sjukdom påverkas hela dess familj. Flertalet syskon till långvarigt 
sjuka barn upplever sig inte delaktiga i vården. En barnsjuksköterska ska arbeta familjecentrerat vilket 
innebär att planera vården utifrån hela familjen. Barnsjuksköterskan ska också möta varje individ i 
familjen. För att kunna utföra familjecentrerad vård, är det viktigt att samverka i team i omvårdnaden.  
Syftet: Beskriva barnsjuksköterskans erfarenhet av att involvera syskon till långvarigt sjuka barn i 
vården.  
Metod: Tre fokusgruppsintervjuer har utförts med totalt tolv deltagare. Intervjuerna har analyserats 
med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats.  
Resultat: Studien kom fram till att barnsjuksköterskorna erfar att syskonens delaktighet i vården är 
betydelsefull och att information till syskon ger en ökad förståelse och kunskap. Även hur miljön på 
vårdavdelningen är utformad har betydelse för om syskon involveras. Barnsjuksköterskor erfar att för 
att syskon ska involveras krävs en teamsamverkan.  
Slutsats: Barnsjuksköterskorna anser att det är viktigt att syskon involveras i vården men de tycker 
att det är svårt att göra det då de ofta prioriterar det sjuka barnet. Syskon kan involveras genom 
kommunikation och att barnsjuksköterskan visar praktiskt vad de gör och ibland låter de syskonen får 
hjälpa till med små omvårdnadsåtgärder.                                                                         
 
Nyckelord: barnsjuksköterska, delaktighet, långvarig sjukdom, syskon, teamsamverkan 
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Summary 
 
Background: When a child suffers from a long-term illness, it impacts their entire family. However, 
many siblings of these children often do not feel involved in their health care. Pediatric 
nurses should work in a family-centered way, which means planning care with the entire family in 
mind, often coming in contact with all members of the family. Furthermore, cooperation within 
nursing teams is imperative for facilitating this family-centered care.   
Purpose: To describe pediatric nurses’ experiences with involving siblings in the care of children with 
long-term illnesses.  
Method: Three focus group interviews were conducted, with a total of twelve participants. The 
interviews have been analyzed with a qualitative content analysis using an inductive approach.  
Result: This study found that nurses consider sibling participation to be important, and that 
including them increases their understanding of their siblings’ conditions. Additionally, their level of 
involvement depends on the structure of the care environment. The nurses interviewed generally agree 
that cooperation and teamwork are necessary for involving siblings.  
Conclusion: Pediatric nurses see the importance of including siblings in care but find it difficult to do 
so as they must prioritize the sick child. Siblings can be involved through communication, or by nurses 
explaining what they are doing, sometimes even allowing the siblings to help with some basic nursing 
tasks.  
  
Keywords: involvement, long-term health conditions, pediatric nurse, siblings, teamwork  
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Inledning 

Att vara syskon till långvarigt sjuka barn i vården är en påfrestning och det innebär en förändrad 
livssituation för hela familjen. Den vardag som syskonet är van vid förändras när barnet insjuknar och 
den nya situationen kan vara svår att hantera. Det krävs information och kunskap om det sjuka 
barnets vård för att syskon ska känna att de är delaktiga och vill närvara i vården. För 
barnsjuksköterskor inom barnsjukvård och inom barnhälsovård är det viktigt i mötet med syskon att 
involvera dem i vården för att de ska känna sig delaktiga. Barnsjuksköterskorna måste ta hänsyn till 
deras behov utifrån ålder, erfarenheter och utvecklingsnivå. Med barn avses varje människa under 18 
år i enlighet med FN:s barnkonvention. Barnsjuksköterskan samverkar i team med andra professioner 
för att omvårdnaden av hela familjen ska bli så bra som möjligt.  

Bakgrund  

Omvårdnad av barn 

Omvårdnaden består av fyra centrala konsensusbegrepp; människa, vårdande, miljö och hälsa. 
Tillsammans står dessa begrepp i relation till varandra för att skapa ett livssammanhang (Eriksson & 
Bergbom, 2017). Konsensusbegreppet människa syftar på barnet och dess rätt att vara hos sina 
föräldrar dygnet runt samt ta aktiv del i omvårdnaden (NOBAB, 2017). I denna studie är människa och 
barnet likställda. Relationen mellan barnet och sjuksköterska kan ses som en vårdrelation där 
människan är i beroendeställning gentemot vårdgivaren. Att vara i beroendeställning kan innebära en 
sårbarhet där möjligheten till självbestämmande minskar (Kasén, 2017). Människan är till sin natur en 
unik enhet, där kropp, själ och ande går i varandra utan att kunna skiljas åt. Att behandla människan 
som en enhet har relevans för hur barnet upplever hälsa och lidande (Lindwall, 2017). Lidande kan 
knytas till sjukdom, diagnos och behandling (Kasén, 2017). Kroppen bär människans tankar, minnen 
och erfarenheter, och människan ställer krav på sin kropp att vara en helhet. Vid sjukdom eller skada 
kan människans integritet minskas då kroppens funktion inte är som det tidigare varit (Lindwall, 
2017). Alla barn har rätt att behålla sin identitet och alla barn är lika mycket värda och har samma 
rättigheter. Barn ska inte skiljas från sina föräldrar mot deras vilja och barn som är skilt från 
föräldrarna har rätt att träffa dem regelbundet (Unicef, 2009). 
  
Konsensusbegreppet hälsa är något som barnet själv upplever och är målet för all omvårdnad. Hälsa 
kan ses som frånvaro av sjukdom men också som att hälsa föds via de val människan gör i vardagen 
och formar sin egen hälsa utifrån sina val. Hälsan ses som en helhet och handlar om att uppleva sitt liv 
som meningsfullt och att hitta balans i tillvaron (Wärnå-Furu, 2017). Om hälsa ska råda ska både 
kroppens fysiska förmåga vara tillgodosedd och även människans sinne vara i harmoni, även en 
meningsfullhet i livet ska uppnås (Lindwall, 2017). Hälsa uppfattas olika från människa till människa 
och kan även variera för samma person vid olika tillfällen (Wärnå-Furu, 2017). För barn kan hälsa vara 
att känna sig trygg, att få ha sina föräldrar närvarande, att personalen lyssnar på barnet och att hela 
familjen får den information som de har rätt till (NOBAB, 2017). Människan har en värdighet och 
ohälsa kan göra så upplevelsen av värdigheten kränks. Om människan gör något som går emot dess 
värden så kränks integriteten. Om andra människors handlingar gör människan förminskande så blir 
upplevelsen ohälsa och lidande (Wärnå-Furu, 2017). 
  
Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning ska barnsjuksköterskans arbeta för en så bra vårdmiljö 
för barnet som möjligt. Vårdmiljön ska individ och åldersanpassas för barnen på ett psykiskt, fysiskt 
och socialt sätt. Vårdmiljön ska vara stimulerade för lek, lärande och återhämtning (Riksföreningen 
för barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2016). En vårdmiljö kan påverka hälsan, 
skapa trygghet och välbefinnande hos barnen men miljön kan också skapa ensamhet och otrygghet för 
familjen (Ylikangas, 2017). 
  
En definition av långvarig sjukdom är att sjukdom har påverkat det dagliga livet under minst tre 
månader under det senaste året. En annan definition av långvarig sjukdom är en medicinsk diagnos 
som pågår under sex månader eller längre, och där det sker små förändringar eller som har långsam 
progress (Williams, 1997). 
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Familjecentrerad vård 

Då barn drabbas av sjukdom påverkar detta hela dess familj, både föräldrar och syskon. En familj är 
ett system och i system påverkar alla delarna varandra (Wright & Leahey, 1998). För att involvera hela 
familjen i vården av barnet som är sjukt bedriver sjukvården familjecentrerad vård. Familjecentrerad 
vård handlar om att sjukvårdspersonalen planerar vården utifrån hela familjen och inte endast det 
enskilda sjuka barnet (Coyne, Hallström & Söderbäck, 2016). Det är viktigt att även syskonens behov 
ses som en del i den familjecentrerade vården (Lane & Mason, 2014). Varje familjemedlems perspektiv 
är av intresse eftersom sjukdom påverkar relationen i familjen och balansen mellan 
familjemedlemmarna kan variera och skifta under en sjukdomsperiod (Wright & Leahey, 2005). 
  
Paliadelis, Cruickshank, Wainohu, Winskill och Stevens (2005) beskriver hur familjecentrerad vård 
kan bedrivas utifrån sjuksköterskans erfarenheter. Enligt deras studie handlar den familjecentrerade 
vården om att familjen får en roll och uppgifter att göra. Som till exempel att diskutera och utföra det 
sjuka barnets dagliga vård eller att hjälpa till att fatta beslut, vilket Coats et al. (2018) beskriver. 
 Sjuksköterskan delar upp ansvaret mellan föräldrar och sjuksköterskan själv, vem som gör vad kring 
det sjuka barnet men sjuksköterskan får inte lägga över ansvaret av omvårdnaden på föräldrarna utan 
det är fortfarande sjuksköterskans uppgift. Att skydda föräldrar från stress vid akuta situationer och 
vissa procedurer är också ett sätt att bedriva familjecentrerad vård. Detta för att föräldrarna ska 
fokusera på att ge det sjuka barnet tröst (Paliadelis et al., 2005). Coats et al. (2018) beskriver 
sjuksköterskors upplevelser av att involvera familjen i vården med fördelar men det finns också 
utmaningar. Det kan handla om att olika vårdpersonal ger olik information till familjen och 
sjuksköterskan får förklara och förena de olika synpunkterna. Familjens närvaro kan störa och 
sjuksköterskan kan bli trött på grund av många frågor. Paliadelis et al. (2005) beskriver att det kan 
vara svårt att utföra och engagera sig i den familjecentrerade vård som sjuksköterskan vill göra på 
grund av tidsbrist, brist på personal och stor arbetsbelastning. Coats et al. (2018) beskriver att 
barnsjuksköterskan tycker det är svårt att ge uppmärksamhet till både familjen och det sjuka barnet 
vid vissa tillfällen. 

Syskonrelation 

Att vara syskon är en relation mellan två individer med ett unikt band mellan sig. Det är inte en 
frivillig relation men den förväntas vara livet ut. Under barndom och tonårstid kan det innebära daglig 
kontakt i hemmet. Detta kan påverka den personliga utvecklingen. Syskon lär varandra saker och äldre 
syskon kan vara förebild till yngre syskon. Syskon kan vara förtroliga med varandra och tillsammans 
bekämpa motstånd. Bandet mellan syskon fortsätter att existera även om syskonen separeras genom 
avstånd eller tid (Giovanola, 2005). I studien av Nolbris, Enskär och Hellström (2007) beskriver 
deltagarna att vara syskon är en väldigt nära vänskap, en närhet som inte finns vänner emellan. De 
beskriver också att de är beroende av varandra som syskon, det går att lita på syskon när det verkligen 
gäller. 
  
När ett barn blir sjukt kan familjen separeras från varandra. Syskon får ta mer ansvar hemma då en av 
föräldrar ofta är på sjukhuset tillsammans med det sjuka barnet. Syskon får hjälpa till med 
hushållsarbetet i större utsträckning än tiden innan syskonet blev sjukt och får även hjälpa till att ge 
stöd till det sjuka barnet (Wennick & Huus, 2012). Syskon kan känna sig bortglömda och de kan ha 
svårt att få uppmärksamhet från föräldrarna (Lane & Mason, 2014; O`Shea, Shea, Robert & 
Cavanaugh, 2012). Det kan vara ett dilemma för föräldrar då de behöver fokusera på det sjuka barnet 
utan att utesluta dess syskon (O`Shea et al., 2012). Att vara syskon till ett sjukt barn kan upplevas 
stressande men de kan också känna känslan av att komma i andra hand. Flertalet syskon upplever att 
de får leva annorlunda efter att det sjuka barnet insjuknat. De beskriver att de får anpassa sig i större 
grad än tidigare och leva ett mer strukturerat liv. Oro finns hos syskon till ett sjukt barn. De är oroliga 
för hur det sjuka barnet mår och de upplever större oro om de inte fått information om sjukdomen 
(Wennick & Huus, 2012). Denna oro kan leda till sömnsvårigheter och även fysisk smärta såsom 
huvudvärk och magsmärta kan syskon uppleva när de får besked om att barnet insjuknat i långvarig 
sjukdom utan att de fått någon ytterligare information. Däremot kan både sömnsvårigheter och fysisk 
smärta minskas om syskon får information och kunskap (Jenholt Nolbris & Hedman Ahlström, 2014). 
Syskon önskar att de får delta i större grad än de gör på sjukhus för att lära sig mer om sjukdomen och 
på detta sätt blir de mer involverade i det sjuka barnets vård (O`Shea et al., 2012; Wennick & Huus, 
2012). 
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Syskon till långvarigt sjuka barn beskriver att de måste ta hand om sig själva mer, ta mer ansvar, då 
föräldrar tar hand om det sjuka barnet. De kan känna skuld för att deras syskon är sjukt och inte de 
själva (Lane & Mason, 2014; Woodgate, 2006). Känslor som svartsjuka, ilska, oro och rädsla kan 
komma fram och de uttrycker sorg över hela upplevelsen (Woodgate, 2006). Det är viktigt att 
barnsjuksköterskor är medvetna om att syskon kan ha dessa känslor och vara beredd att möta dem. 
Syskonens känslor och erfarenheter, både positiva och negativa måste lyssnas på, normaliseras och 
bekräftas (Lane & Mason, 2014). Barnsjuksköterskor har uttryckt att syskon inte blir sedda, att de vill 
veta vad som sker i vården och vara involverade. Syskon känner sig mer uteslutna ur familjen om de 
inte är delaktiga och får kunskap om sjukdom, symtom och behandling. Ovissheten om hur 
familjesituationen kommer påverkas gör syskon oroliga och de känner sig utanför. Därför är det viktigt 
att göra syskon delaktiga i vården. De vill hjälpa och få veta sin roll till det sjuka barnet. De har också 
önskan om att få tillbaka normala rutiner i vardagen (O`Shea et al., 2012). 

Barnsjuksköterskans roll 

Teicher, Crawford, Williams, Nelson & Andrews (2001) beskriver barnsjuksköterskans roll som att det 
handlar om att kunna ge kostnadseffektiv vård med bra kvalitet till både barn i kritiska tillstånd och 
långvarigt sjuka barn. Barnsjuksköterskan ska också arbeta för utveckling av deras yrkesområde, 
utbildning, forskning och samarbete med andra professioner för att kunna ge så bra vård till barnet 
som möjligt. Jackson et al. (2001) beskriver att barnsjuksköterskans arbete ofta innehåller uppgifter 
såsom att ge omvårdnad, fullfölja behandlingar, jobba för förebyggande hälsa, identifiera och hantera 
psykosociala frågor, jobba med utvecklingsfrågor och utbildning. De får också ge vägledning och 
rådgivning. Enskär (2012) redogör vad barnsjuksköterskor som jobbar inom onkologi säger om sin 
specialitet. De beskriver att som specialist har de förtroende för sin kunskap. De vet vad de kan och 
hur de ska använda sig av kunskapen, genom detta kommer mer ansvar inom omvårdnaden. 
Barnsjuksköterskan ger hög kvalitet på vården och som specialist ges det möjlighet till att växa i sin 
yrkesroll genom samverkan med andra professioner, de lär sig av varandra. 
  
Barnsjuksköterskan har en nyckeluppgift i att möta varje individ i familjen. Syskon har speciellt behov 
av att bli lyssnad på, bli bekräftad och förstå att det de känner är normalt. Vårdgivare möter de känslor 
och upplevelser som förekommer hos syskon till långvarigt sjuka barn. Friska syskon behöver sina 
föräldrar liksom det sjuka barnet behöver dem men behoven kan skilja sig åt (Lane & Mason, 2014). 
Som barnsjuksköterska är det av stor vikt att förtroende byggs och att alla familjemedlemmar blir 
lyssnade på och att intresse och respekt gentemot alla medlemmar i familjen visas (Coyne et al., 2016; 
Wright & Leahey, 2005). 
  
Barnsjuksköterskan har avancerad kunskap inom pediatrisk omvårdnad och det yttrar sig genom 
praktisk omvårdnad av patienter, närstående och samverkan i team. Den fördjupade nivån gör att 
barnsjuksköterskans kunskap ökar och därmed ansvaret kring omvårdnaden (Edberg et al., 2013). 
Som barnsjuksköterska är det viktigt att samverka i team kring barnet tillsammans med andra 
professioner och närstående till barnet, utifrån en av de sex kärnkompetenserna (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2017). 

Samverkan i team 

Sjuksköterskor ska arbeta utifrån sex olika kärnkompetenser, personcentrerad vård, samverkan i 
team, evidensbaserad vård, säker vård, förbättringskunskap och information. Inom barnsjukvården är 
det viktigt med samverkan i team kring det sjuka barnet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Samverkan i team handlar om att komplettera varandras kunskaper i teamet för gemensamt 
beslutsfattande så att god och säker hälso- och sjukvård uppnås. Teamarbete är det mest idealiska 
arbetssätt inom vård och omsorg. För att det ska bli det behövs bra samarbete från alla i teamet och 
intensivt samarbete för att uppnå goda resultat. När arbete i team sker förväntas det att prestationen 
blir något utöver det vanliga för deltagarna i teamet. Det behövs bra förutsättningar för god 
kommunikation då den är helt avgörande om teamarbetet fungerar eller inte (Carlström, Kvarnström 
& Sandberg, 2013). Samverkan i team handlar om att planera, prioritera, samordna och utvärdera 
teamarbetet utifrån patientens behov och resurser (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Alla som 
ingår i teamet delar mål och engagerar sig i beslutsfattande som rör patienten. Att gemensamt planera 
och sätta upp delmål och mål säkerställer att alla medlemmar i teamet arbetar mot gemensamma 
resultat (Bookey Bassett, Markle Reid, Mckey & Akhtar Danesh, 2017; Carlström et al., 2013). Att 
arbeta i team handlar inte om att ta över någon annans arbetsuppgifter utan att ha kunskap om de 
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övriga teammedlemmars kompetens och ha en öppen dialog tillsammans. Det är viktigt att veta sin 
egen kärnkompetens och att arbetsrollen är tydlig (Carlström et al., 2013). 
  
En stor del inom barnsjuksköterskans yrke är att kommunicera med patienten men också dess familj 
på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Det är viktigt att sjuksköterskan kan ge vidare 
information till alla delar i teamet kring det sjuka barnet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Hela 
familjen ska vara inblandad när information ges för att förstå vilka teamet består av, vad som 
förväntas av teamet och vilken expertis de olika professionerna arbetar utifrån (Bookey Bassett et al., 
2017). Barnsjuksköterskor ska även kunna möjliggöra delaktighet för både det sjuka barnet och dess 
närstående i omvårdnadsarbetet. Barnsjuksköterskan ska ha fördjupad kunskap i att samverka med de 
närstående. Likaså ska barnsjuksköterskan kunna ge information, stöd och utbildning kring 
sjukdomen till barnet och de närstående. Denna information och utbildning ska vara relevant och 
anpassad till de närståendes utveckling. Det är viktigt att barnsjuksköterskan försäkrar sig om att 
given information har blivit förstådd (Riksföreningen för barnsjuksköterskor & Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). Varje barn har också rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor 
som rör dem. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till deras ålder och mognad (Unicef, 2009). 
  
På de sex barncancercentrum som finns i Sverige och även på Lilla Erstagården som är Sveriges enda 
barnhospice, finns det syskonstödjare. Dessa syskonstödjare är resurspersoner som har till uppgift att 
stödja syskonen till det sjuka barnet. Syskonstödjare försöker tillföra något vanligt i en situation som 
är allt annat än vanlig (Barncancerfonden, 2017). Lekterapi finns också som stöd för syskon och är en 
lagstadgad rättighet. Lekterapin är en plats för möjlighet till återhämtning i trygg, igenkännande och 
pedagogisk miljö, både för de sjuka och friska barnen. På lekterapin finns det sjukhusclowner som är 
till för både det sjuka barnet och dess syskon (Föreningen Sveriges Lekterapeuter, 2017). 
 
Barnsjuksköterskan samverkar tillsammans med andra professioner inom barnsjukvård för att det 
sjuka barnet och dess familj ska få en god omvårdnad. Det är viktigt att låta familj och syskon vara en 
del av teamet. Dock saknas ofta stöd till syskon och det är vanligt att syskon inte får den hjälp som de 
har rätt till. När syskon inte är involverade i vården kan de känna sig utanför och inte delaktiga i det 
sjuka barnets situation. Information till syskon ger en ökad förståelse och kunskap som leder till en 
större delaktighet och involvering. Som barnsjuksköterska är det väsentligt att ha kunskap om och 
förstå syskons situation utifrån barnsjuksköterskors erfarenheter. Många studier handlar om syskons 
upplevelser av att ha sjukt barn i familjen. Få studier fokuserar på barnsjuksköterskans upplevelser 
kring syskon till långvarigt sjuka barn, hur de involveras i vården och hur teamet samarbetar med 

familjen.   

Syfte 

Syftet är att beskriva barnsjuksköterskans erfarenhet av att involvera syskon till långvarigt sjuka barn i 
vården. 

Material och metod 

Design 

En kvalitativ design har används till studien. Kvalitativ design är passande då erfarenheter och 
upplevelser skall beskrivas. För att förstå sjuksköterskors erfarenheter har intervjuer gjorts 
(Danielson, 2012a). Kvalitativ innehållsanalys är vanligt att använda sig av vid forskning inom 
omvårdnad (Graneheim & Lundman 2004). Den används med fördel då texterna skall tolkas och 
beskrivas (Danielson, 2012b). Valet gjordes att analysera med induktiv metod då innehållet i texten av 
intervjuerna är i fokus (Danielson, 2012b). Induktiv metod rekommenderas också om det inte finns 
tillräckligt med kunskap kring fenomenet sedan tidigare (Elo & Kyngäs, 2008). 

Urval och datainsamling 

Verksamhetschefen för barnkliniken på ett sjukhus i södra Sverige har fått information om studien 
(Bilaga 1) och har godkänt att studien genomförs.  Alla sjuksköterskor på barnvårdsenheten har genom 
mail som skickats av avdelningschefen, fått förfrågan om att vara med i studien. I mailet fanns ett 
informationsbrev om studiens innehåll (Bilaga 2). Vid intervju med öppna frågor är 20 personer ett 
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riktmärke att tillfråga (Danielson, 2012b). Av de 55 tillfrågade har åtta tackat ja till att delta. Då åtta 
personer bedömdes vara för få deltagare, tillfrågades avdelningschefen på neonatalvårdsenheten om 
tillstånd att få intervjua personal på avdelningen. De fyra deltagarna från neonatalvården fick 
förfrågan muntligt och samtidigt som de fick tillfrågan om deltagande i studien, fick de 
informationsbrevet. Alla deltagarna i studien har skrivit under informationsbrevet och sparat 
informationen. Underskrifterna är sparade av författarna, vilket rekommenderas av Kjellström (2012). 
 
Deltagarna i studien är nio specialistsjuksköterskor med inriktning mot barn och ungdom, två 
grundutbildade sjuksköterskor som har påbörjat vidareutbildning inom barn och ungdomar och en 
grundutbildad sjuksköterska. Vidare i denna studie kommer alla sjuksköterskor benämnas som 
barnsjuksköterskor. Totalt har tolv kvinnliga sjuksköterskor intervjuats. Alla deltagarna arbetar på en 
barnklinik och har svenska som modersmål. Deltagarna har mellan ett till 38 års erfarenhet med att 
jobba på barnklinik. Deltagarna är mellan 26-62 års ålder.   
 
Intervjuerna är gjorda i fokusgrupper. Fokusgrupper är en passande metod att använda sig av då 
ämnen som är nya och komplexa ska undersökas. Interaktionen i samtalet kan användas på ett positivt 
sätt. Fokusgrupper ger också frihet för deltagarna att lyfta de aspekter som de finner viktiga (Wibeck, 
2012). Grupperna består av tre-fem deltagare i varje grupp (Tabell 1-3). Deltagarna i fokusgrupp ett 
och två arbetar på barnvårdsenhet. Fokusgrupp tre arbetar på neonatalvårdsenhet. Fokusgrupperna 
benämns som 1-3 i resultatet.  

 

Tabell 1. Fokusgrupp 1 

Deltagare Ålder Erfarenhet på 
barnklinik 

Specialistutbildning 

1 32 år 8 år Ja 

2 42 år 11 år Ja 

3 43 år 13 år Ja 

4 43 år 15 år Ja 

5 62 år 38 år Ja 

  

Tabell 2. Fokusgrupp 2 

Deltagare Ålder Erfarenhet på 
barnklinik 

Specialistutbildning 

1 33 år 7 år Ja 

2 29 år 4 år Påbörjad 

3 42 år 8 år Ja 

  

Tabell 3. Fokusgrupp 3 

Deltagare Ålder Erfarenhet på 
barnklinik 

Specialistutbildning 

1 47 år 22 år Ja 

2 36 år 2 år Påbörjad 

3 26 år 1 år Nej 

4 51 år 22 år Ja 
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Genom intervjuer ges det möjlighet till att förstå deltagarnas erfarenheter. De kan med egna ord 
berätta deras syn på situationer (Danielson, 2012a). Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor 
gjordes. På så sätt kan frågorna anpassas utifrån vad som kommer upp i intervjun. En intervjuguide 
(Bilaga 3) användes vilket rekommenderas av Patton (2002). Det har även ställts följdfrågor för 
möjlighet till utveckling. Intervjuguiden innehåller även stödord. Intervjuerna avslutades alltid med 
frågan ”Har ni något mer ni vill tillägga?”, vilket rekommenderas av Danielson (2012a).  Intervjuerna 
gjordes under februari och mars 2018 på en barnklinik. De spelades in på två enheter och alla 
deltagare tillfrågades och godkände att intervjuerna spelades in. Danielson (2012a) rekommenderar 
att frågan om inspelning ställs. Tiden för intervjuerna har varit mellan 17-27  minuter. Wibeck (2012) 
beskriver att en uppdelning genom vem som är moderator och vem som för anteckningar under 
intervjun ska göras. Detta gjordes mellan de två författarna. Direkt efter intervjuerna transkriberades 
intervjuerna ordagrant vilket rekommenderas av Wibeck (2012). Intervjuerna och transkriberingarna 
har gjorts av två författare som läser till specialistsjuksköterskor inom barn och ungdom. 

Dataanalys 

Analysen har skett genom kvalitativ innehållsanalys vilken beskrivs av Elo och Kyngäs (2008). Den 
bygger på tre olika steg, förberedelse, organisering och redogörelse. Förberedelsen började med att 
välja analysenhet vilket består av tre fokusgruppsintervjuer i denna studie. Nästa steg som gjordes var 
att lyssna igenom intervjuerna flera gånger för att korrigera texten och få bättre förståelse av texten så 
som Danielson (2012a) beskriver och för att texten ska bli tydlig (Danielson 2012b). Texten lästes 
också flertalet gånger för att syftet skulle bli synligt och att få en känsla av helheten (Elo & Kyngäs, 
2008). Analysen har gjorts induktivt där innehållet i texten är det centrala och som analysen har utgått 
ifrån. Andra fasen i innehållsanalysen var organisation. Intervjutexterna lästes igenom tillsammans 
och meningsenheter som svarade på barnsjuksköterskornas erfarenheter togs ut ur texten. 
Meningsenheter är beskrivningar av liknande situationer. Dessa meningar samlades sedan i ett 
worddokument där de kondenserades och sedan sattes en kod med några få ord (Tabell 4). När 
koderna var satta gjordes underkategorier (Danielson 2012b) genom att liknande koder parades ihop. 
Koderna granskades vid flertalet tillfällen för att hitta likheter och skillnader för att få så beskrivande 
underkategorier som möjligt. De nio underkategorierna som framkom delades in i fyra olika 
kategorier. Syftet med att skapa kategorier är att få fram ett sätt att beskriva fenomenet, öka 
förståelsen och skapa kunskap (Elo & Kyngäs, 2008). Den sista delen av analysen var redogörelsen. 
Den gjordes genom att analysprocessen finns beskriven och resultatet är sammanställt i text. 
  

 
Tabell 4. Exempel på hur koder har skapats 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod 

Dom kan ju mata också, hjälpa till 
att bada och byta blöja (3) 

Syskon hjälper till med att mata, 
bada och byta blöja 

Syskon hjälper till med 
omvårdnad 

Vi kan ju inte släppa allt vi har för 
att ta hand om syskon som kanske 
står vid sidan av (1) 

Sjuksköterskans primära fokus är 
det sjuka barnet 

Syskonen kommer i andra 
hand 

  
Intervjuerna är numrerade från ett till tre. Analysen har fokuserat på att analysera gruppen snarare än 
att analysera individen eller vad varje deltagare har sagt. Detta har gjorts för att innehållet har kommit 
fram med hjälp av interaktionen mellan deltagarna i intervjuerna enligt vad Wibeck (2012) beskriver.  

Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (u.å.) finns det fyra huvudprinciper som ska tas hänsyn till då forskning utförs. 
Det är informationskravet, samtyckeskravet, kofidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alla dessa fyra 
krav har det tagits hänsyn till genom att deltagarna har fått informationsbrev angående syftet av 
studien och att det är frivilligt att delta. Deltagarna har gett sitt samtycke till att delta, inga känsliga 
uppgifter om deltagarna har tagits och materialet har endast används till studiens syfte och lämnas 
inte vidare. 
  
För att deltagarna inte ska utnyttjas, skadas eller såras så har etiska principer tagit hänsyns till. Detta 
ökar sannolikheten för att deltagarnas rättigheter, välbefinnande och säkerhet garanteras. Etisk 
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egengranskning har gjorts inför studien. Personuppgiftslagen (1998:204) och Lag om etikprövning av 
forskning som avser människor (2003) har beaktats. Dessa har till syfte att skydda den enskilda 
människan och att forskning skall utföras med respekt och att den personliga integriteten inte skall 
hotas. Genom att deltagandet kan avslutas när som helst och att deltagandet är konfidentiellt beaktas 
lagarna. Alla människors lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och 
funktioner i samhället (SOU, 1995:5) har beaktats då alla deltagarnas åsikter och uppfattningar är 
värdefulla för studien. Deltagarna får säga det de vill och den personliga integriteten har inte hotats. 
  
Etiska principer som respekt för personer, göra gott och rättviseprincipen har följts 
(Belmontrapporten, 1978). Deltagarna har fått behålla sin autonomi genom att deltagandet är frivilligt 
och inga känsliga personuppgifter har tagits. De har fått information angående syftet med studien. 
Inga svar har tvingats fram utan deltagarna har sagt det de vill. Alla åsikter har beaktats. Citat från 
intervjuerna är med i studien men ingen data kan härledas till en viss person. Citaten är numrerade 
från vilken intervju de är tagna ifrån och inte vilken person som har sagt vad. Det finns minimal risk 
att delta (Polit & Beck, 2012). Att delta i studien anses inte skada deltagarna. Nackdelen är att de 
behöver avsätta tid för att vara med på intervjuerna. Fördelen med att delta är att medvetenheten om 
ämnet kan öka och även kunskapen hos deltagarna. Alla deltagarna har behandlats lika med 
rättviseprincipen i beaktande. Ingen av deltagarna är i beroendeställning av någon annan. 
  
Genom att ta hänsyn till deltagarnas integritet, deras egna val och att visa respekt och lyhördhet har 
ICN:s etiska kod beaktats. ICN har fyra områden som sammanfattar de etiska riktlinjerna, 
Sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och 
professionen och sjuksköterskan och medarbetare (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Deltagarna i 
studien har fått informationsbrev angående syftet med studien och att deltagarna får avbryta att vara 
med när som helst utan några negativa konsekvenser. Detta för att skydda deltagarnas frihet och 
autonomi (Kjellström, 2012). Det står hur intervjuerna kommer gå till och hur kontakt kan tas vid 
eventuella frågor. Deltagarna har fått viss betänketid för underlättning av autonomin. Detta 
samtyckesdokument har deltagarna fått skriva under (Kjellström, 2012).  Det insamlade materialet 
kommer att sparas i tio år i ett brandsäkert, låst skåp. En etisk egengranskning är gjord för att bli 
medveten om det finns några risker med studien.  
 
Båda författarna har viss förförståelse inom ämnet då de arbetar som sjuksköterskor sedan fyra- sex år 
tillbaka. En av författarna har arbetat inom vuxen akutvård och där träffat barn som anhöriga. Den 
andra författaren arbetar inom barnsjukvården sedan flera år tillbaka och har då förförståelse om 
ämnet syskons involvering och långvarigt sjuka barn. Under specialistutbildningen har kunskap 
samlats som gett författarna ytterligare förförståelse inom ämnet. Då litteratur inom ämnet har läst av 
båda författarna innan studien påbörjades har kunskap och information samlats. 
 

Resultat 

Fyra kategorier och nio underkategorier hittades i den samlade datan (se figur 1). Den första kategorin 
är Syskons delaktighet i vården är betydelsefull. Den andra kategorin är Information till syskon ger 
en ökad förståelse och kunskap. Den tredje kategorin är Hur miljön är utformad har betydelse för 
involvering av syskon. Den fjärde och sista kategorin som hittades är Teamsamverkan behövs för att 
öka syskons delaktighet.   
 

Underkategori Kategori 

Viktigt med uppmuntran till syskons närvaro  

Genom omvårdnadshandlingar kan syskons delaktighet 
främjas 

Syskons delaktighet i vården är 
betydelsefull 

Involvering vid speciella tillfällen ökar syskons delaktighet  
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Anpassad information utifrån ålder, mognad och tillfälle 
behövs 

 

Information till syskon ger en ökad 
förståelse och kunskap 

Genom kommunikation kan syskon involveras i vården  

Arbetsmiljön inverkar på syskons involvering på grund av 
organisationens struktur 

 

Hur miljön är utformad har 
betydelse för involvering av syskon 

Anpassad miljö för syskon är viktig  

Behov finns av att samverka med andra professioner för att 
främja syskons delaktighet 

 

Teamsamverkan behövs för att öka 
syskons delaktighet 

  Familjen har behov av att samverka i team för involvering 
av syskon 

 

 Figur 1. Sammanställning av kategorier och underkategorier 

Syskons delaktighet i vården är betydelsefull 

Att syskonen är närvarande på avdelningen är en viktig del för att de ska kunna bli involverade i 
vården. Barnsjuksköterskorna anser att de har en uppgift i att uppmuntra syskonen att komma till 
sjukhuset. Syskon kan genom praktiska handlingar vara med i vården och vid speciella tillfällen 
involveras syskon mer än vanliga dagar. Dock finns det vissa situationer där det inte är passande att 
syskonen är delaktiga. 
 
Viktigt med uppmuntran till syskons närvaro 

För att involvera syskonen beskriver barnsjuksköterskorna att de uppmuntrar syskonen till att komma 
till avdelningen. De tycker att det är viktigt att syskonen får vara på avdelningen för att förstå det sjuka 
barnets situation och för att de ska se och förstå vad som händer. Det är viktigt att syskon kommer till 
avdelningen för att de inte ska vara oroliga hemma och inte veta vad som händer. 

 
“Då kan ett syskon hemma må väldigt dåligt av att ett annat syskon har fått åka [till 
sjukhuset], så då får man se till att de får komma en liten stund” (1) 

  

Samtidigt säger några barnsjuksköterskor att det inte är alltid som de kommer ihåg att uppmuntra 
syskonen att komma till avdelningen. 

  

Det finns vissa tillfällen som barnsjuksköterskorna tycker att syskon inte ska närvara. Det kan handla 
om det sjuka barnet har någon smittsam sjukdom, vid akuta situationer eller vid jobbiga procedurer 
när det sjuka barnet gråter och är upprört. Vid dessa tillfällen kan det vara svårt att ha syskonen där 
men barnsjuksköterskorna tycker inte att de kan förbjuda syskonen till att få vara med. 
Barnsjuksköterskorna påtalar att vid akuta situationer så bör inte syskon vara involverade. 

 

”om någon är riktigt dålig, det är ju klart, i den akuta situationen kan det vara svårt att ha 
syskon där, när det är extra mycket folk” (2) 

  
Barnsjuksköterskorna upplever att det inte är alltid som syskonen är med på avdelningen. Att de inte 
träffar dem och kan därför inte interagera med dem. Ofta kan orsaken vara syskonen går i skolan. 
  
 
 
Genom omvårdnadshandlingar kan syskons delaktighet främjas 

Syskon kan involveras genom att delta i omvårdnaden kring det sjuka barnet anser 
barnsjuksköterskorna. För att syskon ska känna sig delaktiga kan de hjälpa till att utföra praktiska 
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handlingar. Barnsjuksköterskorna beskriver att de kan involvera genom att bjuda in syskon att 
engagera sig i vården. Syskon kan hjälpa till att hämta mat till det sjuka barnet och göra sådant som 
den visar intresse för. Äldre syskon till sjuka barn som vårdas på neonatalvårdsavdelningen kan 
involveras genom att hjälpa sina föräldrar att mata det sjuka barnet, byta blöja eller att sitta hud mot 
hud med barnet i famnen så kallad kängurumetod. Yngre syskon som närvarar deltar inte direkt i 
omvårdnaden av det sjuka barnet utan syskonet kan göra något annat som att rita eller titta på när 
bebisen badar men inte hålla på med det nyfödda sjuka barnet. 

 

“vi kan hjälpa föräldrarna att passa, leka och prata lite så att de får sin stund… men då blir 
det ju mer att syskonet får göra något annat, sitta och rita eller vara med på salen men 
kanske inte hålla på med den lilla bebisen” (3) 

  
Några barnsjuksköterskor beskriver att yngre syskon endast orkar vara delaktiga i korta stunder i 
vården sedan behöver de göra något annat än att delta i omvårdnaden kring det sjuka barnet, därför 
kan det vara svårt att involvera yngre syskon.   

 

“det är ju väldigt svårt att involvera för de [syskonen] kanske tycker det är kul i två minuter 
att sitta och titta bredvid, sen tycker de ju inte att det är så roligt längre” (3) 

  

Barnsjuksköterskorna beskriver att syskon kan vara rädda för att besöka sjukhuset. Genom att de är 
närvarande, kan se och känna på det sjuka barnet så kan det avdramatisera situationen för syskonet. 
De kan praktiskt få hålla i en saturationsprob eller leka med tomma sprutor för att få en verkligare bild 
av vården. 

 

“ta hit de [syskonen] så får de vara här och titta och se att det ändå är rätt okej… 
avdramatisera att vara på sjukhus, det kan ju bli så stort. Fantasierna kan bli stora” (1) 

  

Under vissa procedurer anser barnsjuksköterskorna att syskon inte bör närvara. När det sjuka barnet 
är ledsen eller upprörd under en procedur så bör inte syskon delta i vården. Syskonen uppmuntras att 
inte vara inne på vårdrummet utan gå till lekrum när det sjuka barnet exempelvis ska ta blodprov. 

  

Barnsjuksköterskorna beskriver att ibland är syskon involverade innan det sjuka barnet ska genomföra 
en procedur. Det finns förberedelsematerial som även syskon kan ta del av för att förbereda sig inför 
vad det sjuka barnet ska göra. Förberedelsematerial som visar med bilder hur det ser ut att sövas eller 
genomgå operation, gör att vården blir mer verkligt för syskon. 

  
Involvering vid speciella tillfällen ökar syskons delaktighet 
Barnsjuksköterskornas erfarenhet är att under speciella tillfällen involveras syskon mer än under 
vardagen. Speciella tillfällen kan vara under julen, påsken, födelsedag i familjen eller en lördagskväll. 
Under julen tänker barnsjuksköterskan extra på syskonen och de får träffa tomten tillsammans med 
det sjuka barnet och de får även julklappar. Sjuka barn som får behandling under en längre period 
eller är kroniskt sjuka kan få ta del av upplevelser tillsammans med sina syskon. Ett sådant tillfälle kan 
vara att de får gå på hockeymatch eller att få biobiljetter. 

 
”jag tänker mest så som på julafton som har varit mest nyligen, då tänker vi ju på syskonen 
också. Att vi har presenter till dem också, att de också involveras och träffar jultomten” (1) 

  
Barnsjuksköterskorna beskriver att de försöker återskapa lite av vardagen som familjen hade innan 
barnet blev sjukt. För att inte glömma bort syskonen i deras vardag så är det viktigt att 
barnsjuksköterskan uppmärksammar syskonen. Det kan vara att om det sjuka barnet får glass så ska 
syskonet också erbjudas glass eller att personalen poppar popcorn på lördagskvällar som hela familjen 
kan ta det av.  

Information till syskon ger en ökad förståelse och kunskap 

Genom att prata med syskon om vad som händer i vården gör att syskonen blir mer delaktiga i det 
sjuka barnets vård. Informationen som ges är anpassad efter syskonen ålder och mognad. 
Informationen kan ges av både barnsjuksköterskan eller av en förälder.  
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Anpassad information utifrån ålder, mognad och tillfälle behövs 
Barnsjuksköterskorna erfar att om syskon ska involveras krävs det att informationen de ger är 
anpassad utifrån ålder och mognad. De yngre åldrarna informeras genom att bli visade mer praktiskt 
kring vården och de syskonen i äldre åldrar kan barnsjuksköterskorna förklara informationen för. 
Barnsjuksköterskorna får även avväga varje situation om hur syskon ska informeras och om det är 
lämpligt att de informeras av barnsjuksköterskan eller av föräldrarna. 

 
“jag tycker det är mycket utifrån hur syskonet själv frågar, visar de intresse /.../ de visar 
tydligt vad de orkar och är intresserade av sådär, så man får ta det på den nivån som de 
själva visar att de är mogna för” (3) 

  
Vissa barnsjuksköterskorna beskriver att det är föräldrarna som får avgöra om vad som ska informeras 
om till syskonen. För att kunna filtrera informationen utifrån syskonets ålder och mognad så är det 
lämpligare att föräldrarna informerar om det sjuka barnets tillstånd och behandling. 
  
Genom kommunikation kan syskonen involveras i vården 

Barnsjuksköterskorna beskriver att de kan involvera syskonen genom att de besvarar deras frågor och 
förklarar vad de gör och vad som händer. De involverar syskonen också genom att de visar vad de gör 
och de låter syskonen få hålla och känna på material. Barnsjuksköterskorna kan också förklara 
procedurer varför de behöver göra vissa saker. De pratar om det positiva och säger till syskonen att det 
är spännande att de får vara med och se vad som händer. Barnsjuksköterskorna upplever att de också 
ibland får ge information till syskonen om det sjuka barnets sjukdom. Det tycker vissa 
barnsjuksköterskor att det inte är deras uppgift utan att det är föräldrarnas roll att göra det. De erfar att 
det kan vara svårt att veta hur mycket eller hur lite de ska berätta och vad föräldrarna vill att de ska 
informera om, eller vad det sjuka barnet vill att de ska säga till deras syskon. 

 

“Jag försöker om det är något syskon som man märker är sådär /.../  orolig eller berörd av 
det som hänt. Då brukar jag berätta vad jag gör och varför” (1) 

  

”det är inte så att syskonet måste veta allt om hur, hur mår ditt sjuka syskon just idag… det 
är ju liksom om helheten som man i så fall ska involvera men man behöver ju inte informera 
om varenda vitalparameter (2) 

  

Hur miljön är utformad har betydelse för involvering av syskon 

Barnsjuksköterskans arbetsmiljö är inte alltid utformad för att kunna ta hand om syskon. Tidsbrist och 
att rutiner saknas är de vanligaste orsakerna till att syskonen inte involveras. Även miljön på 
avdelningarna är inte alltid utformad till att ha syskon på längre besök men om miljön är anpassad för 
syskon så kan de involveras bättre.  
   
Arbetsmiljön inverkar på syskons involvering på grund av organisationens struktur 
Barnsjuksköterskorna beskriver vid flertalet gånger att de inte har några rutiner och resurser för att 
syskonen ska involveras. De menar att på grund av det så glöms syskonen ofta bort. Det finns rutiner 
för att involvera syskon då barn har fått nydebuterad diabetes, då får de titta på film tillsammans och 
syskonen får också vara med och testa på att sticka sig i fingret bland annat men vid andra tillstånd då 
barn blir långvarigt sjuka finns det inga rutiner för att få med syskonen. 

 
“Vi har inga rutiner för det så det är lätt att glömma… är det väldigt lätt att 
glömma syskonen. Man vet ju inte ens nödvändigtvis vilka som har syskon och hur många” 
(2) 

  
Tidsbrist är också något som barnsjuksköterskorna nämner som en orsak till att syskonen inte 
involveras särskilt mycket på avdelningen. När inte tiden finns så prioriteras inte syskonen och 
barnsjuksköterskan tycker att ju mer de har att göra desto mindre engagerar de sig i syskonen. 
Syskonen engageras då det finns tid för det. Dock nämner de att det finns enkla saker som de kan göra 
för syskonen trots tidsbristen, sådant som inte tar så mycket tid eller kraft från barnsjuksköterskorna. 
  
Syskonen kommer i andra hand. Barnsjuksköterskan ser det som att deras första prioritet är att ta 
hand om och fokusera på det sjuka barnet, det är det sjuka barnet som är viktigast. De kan också 
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uppleva att det är jobbigt att ha syskon på avdelningen då de kan störa de sjuka barnen genom att de 
springer runt, skriker och stör. 

 
 “Vår primära uppgift, det måste ju vara att fokusera på det sjuka barnet. Så att det sjuka 
barnet får den omvårdnad och sina mediciner”(1) 

 
Barnsjuksköterskorna påtalar att de uppmärksammar, ser och hör syskonen. De syskon som är oroliga 
fångar de upp extra. För att syskonen ska bli involverade så får de ofta ta eget initiativ och visa att de är 
intresserade, att de vill veta vad som händer och vara med i omvårdnaden. 
  
Anpassad miljö för syskon är viktig 
Barnsjuksköterskorna uttrycker att för att kunna involvera syskon på ett bra sätt krävs en anpassad 
miljö. Miljön inne på vårdrummen är begränsad då rummet på en barnvårdenhet endast är till för det 
sjuka barnet och en förälder. Det finns plats för endast två sängar inne på rummet och aspekter som 
hygien och brandsäkerhet tas upp av barnsjuksköterskorna som anledningar till att miljön måste 
anpassas för att syskon ska kunna vara mer involverade. På neonatalvårdsenheten beskriver 
barnsjuksköterskorna att syskon involveras beroende av vilken vårdsal det sjuka barnet visats i. Det är 
lättare att involvera syskon om det sjuka barnet inte behöver intensivvård utan bor inne hos 
föräldrarna på familjeenheten. 
  
De beskriver även att föräldrarna inte vill att syskonen ska vara med när det sjuka barnet kräver 
intensivvård. 

 
”jag upplever att föräldrarna själva inte vill involvera alltså syskon om de är där borta 
[NIVA], då är de inte med så mycket, förrän de kommer ut hit [Familjeenheten]” (3) 

   
Vissa barnsjuksköterskor beskriver att om en familj innehåller flera syskon så kan det bli jobbigt för 
både det sjuka barnet och även för personalen på grund av att miljön inte är anpassad till flera 
familjemedlemmar samtidigt. Det är inte praktiskt smidigt att ha flera syskon på avdelningen utan det 
kan krångla till det. Samtidigt anser barnsjuksköterskorna att det är viktigt för hela familjen att skapa 
förutsättning till en anpassad miljö så att syskon ska kunna tillbringa tid med det sjuka barnet. För att 
syskon ska vilja närvara i vården finns det roliga grejer på rummen som tv-spel som är till för både 
syskon och det sjuka barnet. 

 
“de ska få känna att det är en bra miljö här och man vill ju främja så att inte sjukhus är 
något läskigt och tråkigt” (2) 

Teamsamverkan behövs för att öka syskons delaktighet 

För att syskon ska involveras i vården kring ett sjukt barn behövs teamsamverkan från flera 
professioner. Det behövs också teamsamverkan mellan barnsjuksköterskan och familjen. Hela teamet 
hjälper familjen att behålla en bra relation och vara en hel familj trots svåra omständigheter. 
  
Behov finns av att samverka med andra professioner för att främja syskons delaktighet 
Barnsjuksköterskorna beskriver att det finns flera professioner i vården som samverkar tillsammans 
för att involvera syskon. Den främsta tillgången för syskon är lekterapin där de aktiveras och 
stimuleras till lek, där är både syskon och det sjuka barnet välkomna. Barnsjuksköterskan kan påtala 
behovet och efterfråga hjälpen från lekterapin när de ser att syskon behöver stimulans med hjälp av 
lek. Den stunden som syskonet är på lekterapin kan göra att de tycker det är roligare att besöka det 
sjuka barnet på sjukhuset. Även clowner är till för både det sjuka barnet och syskon. Om det är yngre 
barn eller bebis som är sjukt så kan clownen underhålla de äldre syskonen. Barnsjuksköterskorna 
anser att deras uppgift är att informera clownen vilka familjer det passar att besöka 

 
“Ibland kan det ju vara en bebis som kanske inte har jättemycket ut att skoja med clownen, 
men man kan ju skicka in clownen för syskonets skull”(1) 

  
Barnsjuksköterskorna samverkar med läkaren och de involverar syskon genom bland annat 
läkarsamtal, det förekommer både tillsammans med hela familjen och enskilt. Om behovet finns hos 
syskonen så finns det inga hinder för enskilt samtal med läkare. Vid vissa diagnoser som nydebuterad 
diabetes typ 1 så finns det som rutin för barnsjuksköterskan att involvera syskon. De uppmuntrar hela 
familjen att delta under läkarsamtal, dietistsamtal, kurator och diabetessjuksköterska. Vissa 
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barnsjuksköterskor anser att det är lättare att tänka att bara föräldrarna och det sjuka barnet är 
välkomna på samtalen men de vill uppmuntra syskon att delta i större utsträckning. 

 
“man skulle kunna uppmuntra de [syskonen] till att vara här /.../att de skulle kunna lära sig 
mer om sjukdomen redan av oss… eller vara med på läkarsamtal också, vi vill ju alltid att 
båda föräldrarna ska vara här men vi uppmuntrar ju inte alltid att syskonen ska komma till 
just läkarsamtalen” (2) 

  
Även i fler diagnoser kan barnsjuksköterskorna bli bättre på att påminna syskon att delta vid specifika 
samtal. Om det finns behov av extra samtalsstöd för syskon så kan kurator eller psykolog erbjudas 
både till det sjuka barnet, till föräldrarna men även till syskon. 
  
Barnsjuksköterskor som arbetar på dagsjukvården och barnmottagning träffar de långvarigt sjuka 
barnen och deras familjer under längre tid och de skapar då djupare relation med familjerna anser 
barnsjuksköterskorna som arbetar på barnvårdenheten. De involverar hela familjen och flera 
närstående till det sjuka barnet så som syskonet. Det finns även en tro om att onkologsjuksköterskorna 
som arbetar på dagvården informerar syskon om det sjuka barnets sjukdom, behandling och så vidare. 
Det finns förväntan av att andra ska involvera syskon på ett annat sätt än vad som sker på 
vårdavdelningen. 

 
“Jag tänker på onkolog barnen, där tar man ju lite förgivet att dagvården och 
onkologsköterskorna håller i det lite runt om syskon. Men jag vet inte om det är så /.../ Hur 
mycket vet lillasyster 6 år om storebror som har leukemi /.../  jag tar ju aldrig upp något 
sånt med ett syskon.” (2) 

 
På en av avdelningarna berättar barnsjuksköterskorna att det finns en ansvarig undersköterska som 
har extra ansvar för syskonen. Att se och komma ihåg dem extra. Det kan handla om att dela ut 
målarbok, färgpennor eller biobiljetter till exempel.  
  
Familjen har behov av att samverka i team för involvering av syskon 
Barnsjuksköterskorna upplever att de vill ge familjecentrerad vård där hela familjen involveras och på 
så sätt också syskonen. De är positiva till att familjen och syskonen involveras. De försöker att ta hand 
om och bry sig om hela familjen som kommer till sjukhuset. Barnsjuksköterskan upplever att det är 
viktigt att skapa förutsättningar för att hela familjen får vara med. Att som barnsjuksköterska hjälpa 
hela familjen att behålla en bra relation och vara en hel familj trots svåra omständigheter, tycker de är 
deras uppgift.   
 

“Vårt jobb är ju att se till att familjen känner sig trygg och om man hjälps åt så blir ju det 
lätt… den som jobbar runt barnet tycker jag har en viktig uppgift att försöka skapa 
förutsättningar för hela familjen att vara med” (3) 

  
Barnsjuksköterskan kan ge tid till syskonen genom att vara tillsammans med de när föräldrarna kan 
behöva lite avlastning och kunna fokusera på det sjuka barnet. 
  
Vissa barnsjuksköterskor anser att det är familjen och föräldrarnas ansvar att se till syskonens behov. 
Det kan handla om att föräldrarna behöver säga till om syskonen är i behov av extra stöd. 
Barnsjuksköterskan söker inte aktivt upp syskonen utan beroende på vad familjen signalerar och hur 
de söker kontakt kan hon involvera syskonen. Ibland upplever barnsjuksköterskan att föräldrar inte 
vill involvera syskonen i det sjuka barnets vård. 
 

Diskussion 

Resultatet visar att barnsjuksköterskorna anser att deras viktigaste uppgift är att ta hand om det sjuka 
barnet. De upplever också att det är viktigt att syskon blir involverade i vården men att det inte alltid 
är deras prioritet att göra syskon delaktiga. Barnsjuksköterskorna samverkar med andra professioner 
för att inkludera syskon och hela familjen i vården av det sjuka barnet. Genom att ha en öppen 
kommunikation och kontinuerligt informera syskon om omvårdnaden gör att de involveras i vården. 
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Metoddiskussion 

Varje studie som görs ska vara så tillförlitlig som möjlig. Då kvalitativ metod och innehållsanalys har 
använts beskriver orden trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet olika sidor av tillförlitligheten. 
Med hjälp av orden har metoden och resultatet utvärderas som Graneheim och Lundman (2004) 
beskriver. 
 
För att svara på syftet och få fram deltagarnas erfarenheter har intervjuer gjorts. Fördel med att 
använda sig av intervju är att genom intervjuerna kan nyanser fångas. Det ger också djup i svaren. 
Deltagarna kan berätta sina erfarenheter med egna ord (Danielson, 2012a.). Genom att intervju 
gjordes med öppna frågor formulerade i en intervjuguide fanns det möjlighet till att vara flexibel i sina 
frågor och det fanns möjlighet till uppföljningsfrågor. Deltagarna kan beskriva deras erfarenheter på 
ett fritt sätt genom öppna frågor. För att öka pålitligheten är det viktigt att frågorna i de tre 
intervjuerna är inom samma område. Då en intervju är en utvecklande process som får olika 
infallsvinklar beroende på svar, ställdes olika uppföljningsfrågor, vilket Graneheim och Lundman 
(2004) beskriver. Intervjuguiden bör inte vara mer än en A4 med frågor (Danielson, 2012a). 
Intervjuguiden som användes var en halv A4 med frågor.  
  
Danielson (2012a) rekommenderar att det görs en eller flera provintervjuer för att testa frågorna och 
den tekniska utrustningen. En provintervju gjordes inte. Dock utvärderades intervjuguiden efter första 
intervjun av författarna som kom fram till att den var tillräckligt bra för att fortsätta att använda den 
till resterande intervjuer. Hade en intervju gjorts med fokus på att vara testintervju, hade det varit 
lättare att se om frågorna var adekvata och om justeringar borde ha gjorts. Detta hade i så fall ökat 
trovärdigheten och pålitligheten. Alla intervjuer spelades in och det gjorde att varje intervju kunde 
analyseras bokstavligen. Detta ökar trovärdigheten mer än om bara anteckningar hade tagits enligt 
Polit och Beck (2012). 
  
Intervjuerna gjordes i fokusgrupper. Fokusgrupper valdes då ämnet inte är så diskuterat kring 
barnsjuksköterskorna på avdelningen. Då kan det vara bra att få höra hur andra tänker och resonerar 
och på så sätt kan interaktionen användas på ett positivt sätt enligt Wibeck (2012). Detta blir till en 
styrka.  
  
Genom att beskriva deltagarna och kontexten där studien gjordes kan överförbarheten underlättas 
(Elo & Kyngäs, 2008). Alla som deltog var kvinnor då det inte fanns några manliga barnsjuksköterskor 
på avdelningarna. Detta kan göra det svårare att överföra resultatet på en avdelning med både manliga 
och kvinnliga sjuksköterskor. Resultatet kan dock överföras till liknande kontext. Att deltagarna hade 
olika ålder och olika mycket erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar, ger brett perspektiv och 
ökar trovärdigheten. Olika egenskaper hos deltagarna gör det möjligt att upptäcka deltagarnas 
erfarenheter från olika perspektiv (Henricson, 2012, Graneheim & Lundman, 2004). Detta gör att 
trovärdigheten ökar. Deltagarna var både vidareutbildade barnsjuksköterskor och grundutbildade 
sjuksköterskor. Att det inte bara är barnsjuksköterskor som är intervjuade kan ha påverkat resultatet i 
den meningen att grundutbildade sjuksköterskor inte har samma kunskapsnivå som de 
vidareutbildade barnsjuksköterskorna.  
   
Polit och Beck (2012) beskriver att deltagarna kan känna sig mer bekväma och säkra om de har 
möjlighet till att bestämma plats för intervjun själva. Intervjuerna utfördes på vårdavdelningar där 
deltagarna jobbar. Intervjun skedde då barnsjuksköterskan antingen hade precis börjat sitt pass eller 
precis avslutat det. Tiden för intervjuerna kan ha påverkat resultatet. De barnsjuksköterskor som 
avslutat sitt pass kan ha fokuserat på att de vill snabba på intervjun för att kunna gå hem. De 
barnsjuksköterskor som påbörjat sitt pass kan ha varit stressade över det som de arbetsuppgifter som 
väntade på dem. Dock upplevdes deltagarna lugna och inte stressade under intervjun. Det hade 
troligtvis varit svårt att få frivilliga deltagare om inte intervjuerna skedde under barnsjuksköterskornas 
arbetsdag. Så detta alternativ ansågs vara det bästa.  
 
En av författarna är kollega med vissa av deltagarna och det kan påverka trovärdigheten. Deltagarna 
har kanske sagt vad de tror att författaren vill höra. Något som kan styrka det är att deltagarna kände 
förtroende för någon som de redan känner och kunde öppna upp sig lättare. Enligt Vetenskapsrådet 
(u.å.) bör det inte finnas någon beroendeställning mellan deltagare och intervjuare. Med tanke att 
författaren är kollega med och inte gruppledare eller chef över deltagarna anses det inte vara någon 
beroendeställning dem emellan. 
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Genom att vara medveten om sin förförståelse ökar det pålitligheten och bekräftelsebarheten av 
studien (Wallengren & Henricson, 2012). Att författarna har förförståelse till ämnet kan också ha 
påverkat resultatet genom att datan kan ha överanalyseras och egna värderingar har lagts till. 
Författarna har olika mycket erfarenheter kring ämnet genom olika lång yrkeserfarenhet med barn i 
dessa situationer. Förförståelse kan påverka resultatet i studien.  
 
Genom att vara påläst i ämnet kan det ge problem i analysen då tankar, minne och ögon söker sig till 
sådant som är bekant sedan innan som Wallengren och Henricson (2012) beskriver. Det kan påverka 
pålitligheten. Frågorna som ställdes i intervjuerna kan vara inspirerade av de artiklar som var lästa 
innan intervjuerna ägde rum. Det kan vara en styrka genom att frågorna har varit relevanta för ämnet. 
Författarna har tillsammans diskuterar kring sin förförståelse och genom detta blivit medveten om 
den.  
 
För att skapa pålitlighet i arbetet är det viktigt att visa på en länk mellan resultatet och datan. Det fås 
genom att beskriva analysen i detalj enligt Elo och Kyngäs (2008). Syftet i studien är att ta reda på 
barnsjuksköterskors personliga erfarenheter, då är intervjuer en bra metod att använda enligt 
Danielson (2012b). Kvalitativ innehållsanalys har använts för att analysera resultatet från 
intervjuerna. Det är en bra metod med tanke på den mindre mängd data som finns, enligt Danielson 
(2012b). Viss tolkning kan ha skett omedvetet även om analysen har fokuserat på induktiv metod. 
  
Det faktum att båda författarna är noviser inom arbetet kring att intervjua och analysera 
intervjutexterna, kan ha påverkat resultatet och minska trovärdigheten. Det kan ha påverkat arbetet 
med att analysera och sammanställa all data korrekt. Vissa meningsbärande enheter kan ha missats. 
Det kan vara en styrka att vara noviser då det inte fanns några förutfattade meningar om hur arbetet 
skulle gå till och det fanns öppenhet kring förändringar i arbetsprocessen. 
  
Analysen har genomförts av båda författarna tillsammans. Det har varit en styrka då diskussioner har 
förts under hela analysprocessen. Analysen har gjorts om flertalet gånger. För att inte riskera att tappa 
syftet i den meningsbärande enheten under kondenseringen är det viktigt att de inte är för breda eller 
för smala (Graneheim & Lundman, 2004). Koderna har placerats och omplacerats i olika kategorier. 
Den data som inte svarar på syftet har tagits bort vilket Graneheim och Lundman (2004) och Elo och 
Kyngäs (2008) beskriver ska göras då det ökar trovärdigheten. Kategorierna har ändrats namn på för 
att svara på syftet och för att de inte ska vara för lika då två kategorier inte ska ha samma innehåll, som 
beskrivs av (Danielson, 2012b).   
 
För att trovärdigheten ska öka så används citat i texten som visar på från vilken originaldata som 
informationen kommer ifrån (Elo och Kyngäs, 2008). 

Resultatdiskussion 

Barnsjuksköterskans ansvar 
Studiens resultat visar att barnsjuksköterskorna anser att deras främsta fokus bör vara hos det sjuka 
barnet. Deras huvuduppgift är att ge omvårdnad till det långvarigt sjuka barnet. Syskonen glöms ofta 
bort och prioriteras inte men när det finns tid och möjligheter kan barnsjuksköterskorna involvera 
syskon. Några barnsjuksköterskor anser att det inte är deras ansvar att ta hand om syskonen, utan det 
är föräldrarnas ansvar och andra professioners uppgift. Vissa barnsjuksköterskor tycker att det är 
deras ansvar, men att det inte alltid finns tid till att ta hand om syskonen eller att det inte alltid är lätt 
att komma ihåg. Liknande resultat har studien av Coats et al. (2018) kommit fram till. Där beskriver 
barnsjuksköterskorna att det är svårt att ge uppmärksamhet till både familjen och det sjuka barnet vid 
vissa tillfällen.  
 
Barnsjuksköterskor ska arbeta familjecentrerat och det handlar bland annat om att möta varje individ i 
familjen. De friska syskonen har behov av att bli sedda och bli lyssnade på (Lane & Mason, 2014). 
Därför är det inte hållbart att barnsjuksköterskans uppgift inte är att ta hand om syskonen då denna 
bör ha ett familjecentrerat fokus. Coyne et al. (2016) menar dock att det är viktigt med barnfokuserat 
perspektiv. De anser att det är det sjuka barnet som ska vara i centrum och inte familjen. Det gäller för 
barnsjuksköterskan att hitta balansgång mellan att prioritera det sjuka barnet men ändå hitta tid för 
att se och lyssna på syskonen.  
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När konflikt uppstår om vems ansvar det är att ta hand om syskon är det viktigt att komma ihåg att 
syskonen påverkas mycket av det sjuka barnets sjukdom. Nolbris et al. (2007) beskriver att de friska 
syskonen kan gå omkring med ständig oro. De upplever att de har frågor kring det sjuka barnets liv 
och behandling. Barnsjuksköterskorna i studien beskriver att de oftast ser om ett syskon mår dåligt 
eller är oroligt och kan då bemöta syskonet. Dock vill de gärna att föräldrar eller syskonet själv 
påpekar eller visar att de vill ha extra stöd. Enligt Riksföreningen för barnsjuksköterskor och Svensk 
sjuksköterskeförening (2016) ska barnsjuksköterskan ha specifik kunskap, färdigheter och kompetens 
gällande betydelsen av god omvårdnad i samband med barnets, familjens och syskons upplevelser, 
önskningar och mål.  
  
Syskon som är med om att det sjuka barnet dör, beskriver deras känslor när de inte blir sedda av 
varken sjuksköterskor eller läkare. Vårdpersonalen pratar inte med dem eller ger tillräckligt med 
information om det sjuka barnets tillstånd. De känner att de inte får det stöd de behöver och de 
upplever att vara syskon inte är tillräckligt viktigt för att få information direkt från sjuksköterskan. Om 
information ges, kan den vara förvirrande men syskonen känner sig då inkluderade (Nolbris & 
Hellström, 2005). Syskon till barn med diabetes har efterfrågat utbildningstillfällen på sjukhus då de 
upplever att de har fått för lite information av vårdpersonalen (Wennick, & Huus, 2012). 
Barnsjuksköterskorna i studien upplever att det är svårt att veta vilket ansvar de har att informera om 
det sjuka barnets sjukdom och tillstånd. Flera deltagare anser att det är föräldrarnas uppgift och 
ansvar att göra det. De tycker att det är svårt att veta vad de ska informera om och vad de ska 
utelämna. Barnsjuksköterskorna anser att föräldrarna vet syskonets mognadsgrad och kan lättare ge 
den information som syskonen kan ta in. Ett samarbete mellan barnsjuksköterskorna och föräldrarna 
hade varit lämpligt för att ge syskon information och på så sätt bli delaktiga. Genom ett samarbete kan 
barnsjuksköterskan bli mer trygg i att anpassa informationen till syskonets utvecklingsnivå med hjälp 
av föräldrarnas stöd. Samtidigt blir det mer effektivt om barnsjuksköterskan informerar hela familjen 
tillsammans. Utmaningen blir att informera på en nivå som alla i familjen förstår. I studien av Sloper 
(2000) visar det att en av syskonens copingstrategi är att få tillräckligt med information och att den är 
anpassad för dem. Genom information kan de förstå situationen och varför den är som den är. De blir 
också involverade och är fortfarande en del av familjen.  
 

Alla i teamet behövs 
För att sjukvården ska kunna bedrivas krävs det att flera professioner samarbetar. Barnsjuksköterskan 
har kompetens att samverka med andra professioner i barnets vårdkedja och att samverka med 
personal som företräder andra yrken och verksamheter då det gäller barns omsorg och behandling 
(Riksföreningen för barnsjuksköterskor & Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Resultatet från 
studien visar att barnsjuksköterskorna beskriver att alla i teamet är ansvariga för att syskon känner sig 
delaktiga. Alla som ingår i team runt ett sjukt barn arbetar tillsammans mot samma mål. Wärnå-Furu 
(2017) beskriver att målet inom omvårdnaden är att uppnå hälsa och minska på lidandet. För att hälsa 
ska kunna uppnås både hos det sjuka barnet men även hos övriga familjemedlemmar så krävs det att 
alla samverkar i team (Carlström et al., 2013). Teamsamverkan är viktigt för att kunna möta de 
komplexa behoven hos barn som är långvarigt sjuka och deras familj (Yerbury, 1997).   
  
Resultatet visar att barnsjuksköterskorna tycker att det är allas ansvar i teamet att involvera syskon 
men att det inte är deras huvuduppgift. Däremot beskriver flera av barnsjuksköterskorna att det finns 
andra i teamet runt det sjuka barnet som bör fokusera mer på syskon än vad barnsjuksköterskan ska 
göra. De nämner lekterapin som den främsta platsen för syskon att få bli delaktiga genom lek och de 
får då tänka på annat. Personalen på lekterapin kan skapa en rolig stund för syskonet. 
Barnsjuksköterskorna nämner också sjukhusclownerna som viktiga personer som involverar syskonen. 
I Mansson Edwinsson, Elfving Nikula, Petersson, Wahl och Tunells (2013) studie berättar barn på 
sjukhus om deras möte med sjukhusclownen som roligt och underhållande. Clownen gör dem gladare 
och får dem att le. 
  
Det framkommer under intervjuerna att det finns en ansvarig undersköterska på en av avdelningarna 
som har extra ansvar för syskon. Undersköterskan uppmärksammar syskon i större grad än de andra i 
teamet. Det kan handla om att dela ut biobiljett till syskon eller att de blir inbjudna när något extra 
händer på avdelningen. I det dagliga arbetet på en barnklinik bör barnsjuksköterskan och 
undersköterskan samarbeta för att inkludera syskonen. Detta för att det inte ska bli oklart vems ansvar 
det är eller att syskon glöms bort. Syskonstödjare som finns på vissa sjukhus i Sverige, är en viktig 
extra resursperson som har till uppgift att stödja syskonen till det sjuka barnet (Barncancerfonden, 
2017). Om det finns syskonstödjare på alla barnkliniker så kan det underlätta för familjerna. 
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Syskonstödjaren ska fokusera på syskonen och då samtidigt ge tid åt föräldrarna att kunna lägga sitt 
fokus på det sjuka barnet. Nolbris och Nilsson (2017) har i sin studie kommit fram till att 
syskonstödjaren påminner de andra vårdpersonalen på avdelningarna om just syskonen, att tänka på 
och få med dem i omvårdnadsarbetet. Genom syskonstödjare blir det lättare för annan vårdpersonal 
att komma ihåg och träffa syskonen till de sjuka barnen. 
  
Trots att arbetet ska ske i team så får det inte bli för många inblandade i det sjuka barnets vård och 
runt omkring familjen. En balans mellan teamsamverkan och en mindre ansvarig grupp för det sjuka 
barnet är att sträva efter för en god omvårdnad. Björk, Wiebe och Hallström (2009) beskriver i sin 
studie att en begränsning av teammedlemmar underlättar för familjen då de inte behöver upprepa 
information och känner större trygghet när de skapar relation med personalen. När det är många olika 
personal som vårdar det sjuka barnet kan dialogen mellan familjen och vårdpersonalen bli 
innehållslös. När en meningsfull dialog inte finns så är risken att familjen känner sig mindre 
involverade i sammanhanget. 

Påverkad familjesituation 
Resultatet visar att för att syskon ska involveras måste en relation mellan barnsjuksköterskan och 
föräldrarna skapas. Familjesituationen påverkas då ett barn blir långvarigt sjukt. Lane och Mason 
(2014) beskriver att i den familjecentrerade vården är det viktigt att även se till syskonens behov. 
Barnsjuksköterskorna i studien beskriver att de vill skapa en miljö där familjen är trygg och där de kan 
vara tillsammans som en familj. Hela familjen inklusive syskon är involverade i det sjuka barnets vård 
och därför bör miljön vara anpassad så att alla har möjlighet till delaktighet. Barnsjuksköterskorna 
beskriver under intervjuerna att de har en önskan att kunna skapa en miljö som är bra för hela 
familjen på sjukhuset. Att skapa förutsättningar för att hela familjen kan vara tillsammans och hjälpa 
familjen så de blir trygga i deras nya situation.  
 
I studien av Wennick och Huus (2012)  beskriver syskon till barn med diabetes typ 1 att de känner sig 
bortglömda när deras föräldrar är på sjukhuset med det sjuka barnet. Familjen blir splittrad då den 
ena föräldern bor med det nyinsjuknade barnet på sjukhuset medan den andra föräldern är hemma 
med syskonen. Samtidigt beskriver barnsjuksköterskorna i studien att det är svårt att ha syskon kvar 
på avdelningen för länge. Det finns ingen möjlighet för dem att bo över och bli aktiverade under en 
längre tid. Om båda föräldrarna är på sjukhuset så får syskon flytta mellan olika platser till vänner och 
släktingar. Syskonen känner sig som att de kommer i andra hand och föräldrarna känner skuld i att de 
inte är närvarande för syskonen (Björk et al., 2009). Barnsjuksköterskor har en viktig uppgift i att 
försöka hjälpa föräldrarna att uppmärksamma syskonets behov och inte bara det sjuka barnet. I 
studien av Björk et al. (2009) beskriver familjer att endast när det sjuka barnets behov är 
tillfredsställda kan de fokusera på övriga familjemedlemmar som syskon. I studien av Wennick och 
Huus (2012) beskriver syskon att deras föräldrar ger det sjuka barnet mer uppmärksamhet när de 
insjuknar än vad de tidigare gjort.  
 
Barnsjuksköterskorna i studien upplever att syskonen inte är ofta på avdelningen. Det finns tillfällen 
då barnsjuksköterskorna inte vet om det sjuka barnet har syskon eller inte. När syskon inte är 
närvarande på avdelningen kan barnsjuksköterskan inte involvera och hjälpa dem. 
Barnsjuksköterskorna i studien säger att de försöker uppmärksamma när syskonen väl är på 
avdelningen. Det är motsägelsefullt mot tidigare beskrivet resultat då barnsjuksköterskorna låter 
annan personal eller föräldrar i första hand involvera syskonen. Syskon till cancersjuka barn berättar i 
Nolbris et al. (2007) studie att de upplever en konflikt i att vara hos det sjuka barnet på sjukhuset eller 
att vara i skolan. De har svårt att veta vad de ska prioritera och i studien av Sloper (2000) beskriver 
syskonen att de vill fortsätta med sina intressen och aktiviteter. Det hjälper dem att bevara ett normalt 
liv. 
 

Slutsatser 

Studiens resultat visar att barnsjuksköterskorna i studien anser att deras viktigaste uppgift är att ta 
hand om det sjuka barnet men de upplever också att det är viktigt att syskonen blir involverade i 
vården. Barnsjuksköterskorna anser att det inte alltid är deras ansvar eller prioritet att involvera 
syskonen. De samverkar med andra professioner för att inkludera syskonen och hela familjen i vården 
av det sjuka barnet. Flera andra i teamet runt det sjuka barnet bör fokusera mer på syskon än vad 
barnsjuksköterskan ska göra.  
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Barnsjuksköterskorna försöker uppmärksamma och ta hand om de syskon som kommer till 
avdelningarna, genom att prata med dem och förklara vad de gör. Dock är inte barnsjuksköterskornas 
arbetsmiljö och miljön på avdelningarna anpassade för att ta hand om syskon under längre perioder. 
För att syskon ska få uppmärksamhet från barnsjuksköterskorna behöver de vara intresserade och 
ställa frågor, då barnsjuksköterskorna inte vill vara påträngande. Genom att ha en öppen 
kommunikation och kontinuerligt informera syskon om omvårdnaden blir de involverade i vården.  

Kliniska implikationer 

Målet med denna studie var att uppmärksamma barnsjuksköterskors erfarenheter av att involvera 
syskon i vården. Denna kunskap kommer förhoppningsvis leda till att uppmärksamma 
barnsjuksköterskor inom både barnsjukvården och inom barnhälsovården att ge syskon stöd och att 
vårda utifrån ett familjeperspektiv. Studien leder förhoppningsvis till att barnsjuksköterskor får mer 
kunskap och förståelse för sin egen roll och ansvar gällande syskons behov. Att varje enskild 
barnsjuksköterska tar sitt eget individansvar gällande omvårdnad för hela familjen och deras situation. 
Studien kan eventuellt bidra till att syskon blir mer uppmärksammade i vården då 
barnsjuksköterskorna får ny kunskap av studiens resultat. Studien kan även bidra till att brister 
åtgärdas kring strukturer om vem som har ansvar att involvera syskon på vårdavdelningen. 
Samarbetet mellan olika professioner kan utvecklas då studiens resultat visar att syskon involveras 
med hjälp av att samverka i team. Detta skulle kunna ske genom att familjen får möjlighet att träffa de 
professioner som är involverade i det sjuka barnets omvårdnad och sätta upp en målsättning som är 
passande för alla. Syskonstödjare eller utsedd vårdpersonal på varje barnklinik som fokuserar extra på 
syskon hade varit en önskvärd målsättning, då studiens resultat visar att barnsjuksköterskorna främst 
fokuserar på det sjuka barnet.  
 
Förslag på vidare forskning är vad barnsjuksköterskorna upplever att de behöver för att kunna göra 
situationen för syskonen bättre, men också om syskons önskemål kring vad barnsjuksköterskorna 
behöver göra för dem och hur de ska må bättre. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
Brev till verksamhetschef 

 

Att involvera syskon i vården av ett sjukt barn 

Till … Verksamhetschef, Barnkliniken, … 

 

Bakgrund 
Dagens vård av barn ska till stor del vara familjecentrerad. Det handlar om att man planerar 

vården utifrån hela familjen och inte det enskilda sjuka barnet. Som barnsjuksköterska är det 

då viktigt att man bygger förtroende och lyssnar på alla familjemedlemmar. Att vara syskon 

till ett sjukt barn kan upplevas på flera sätt, både stressande och en känsla av att komma i 

andra hand. Syskon har berättat att de upplever att de får leva annorlunda, de är oroliga för 

deras syskon och de får ta mer ansvar hemma då en av deras föräldrar ofta är på sjukhuset. 

Syskon önskade också att de fick komma till sjukhuset oftare för att lära sig mer om 

sjukdomen. Många studier handlar just om syskons upplevelser av att ha ett sjukt syskon i 

familjen. Få studier fokuserar på barnsjuksköterskans upplevelser kring syskon på sjukhus 

och att involvera dem i vården. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva barnsjuksköterskor erfarenheter av att involvera syskon i 

vården. 

 

Tillfrågan om deltagande 
Önskemålet är att få komma till Er enhet och genomföra intervjuer med 12-16 

barnsjuksköterskor som har jobbat på kliniken i minst 2 år. Intervjuerna sker i fokusgrupper 

med 4-5 barnsjuksköterskor i varje grupp. Vi önskar att komma till barnkliniken vid 3 

tillfällen. 

Hantering av data 
Intervjun kommer att skrivas ut och användas till en examinationsuppgift i magisterkursen vid 

Hälsohögskolan i Jönköping. Resultatet kan komma att publiceras i vetenskaplig tidskrift. Då 

resultatet från studien publiceras kommer enskilda individer inte att kunna identifieras. 

 

Kontakt 
Vi kontaktar Er via telefon inom ett par dagar för att inhämta Ert tillstånd att genomföra 

intervjuer vid Er enhet. 

 

  



 

 

 

Bilaga 2 

Infomationsbrev till deltagare i studien 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Hälsohögskolan, Jönköping som studerar till Specialistsjuksköterskor 

med inriktning på barn och ungdom. Vi vill göra en studie inom ämnet omvårdnad där vi ska 

intervjua barnsjuksköterskor om deras erfarenheter kring att involvera syskon i vården. Ditt 

deltagande i studien är att delge dina erfarenheter kring att vårda och involvera syskon till ett 

sjukt barn. 

Deltagare är barnsjuksköterskor med minst 2 års erfarenhet av barnsjukvård. 

Vi kommer till er arbetsplats i Januari 2018 och intervjuar i grupp med 4-5 personer i varje 

grupp. Vi räknar med att varje tillfälle tar ca 30-45 minuter. 

Vi kommer att spela in samtalet och transkribera det sedan för analys. Materialet används 

sedan i studien. 

Intervjun är frivillig och inga namn kommer inte att nämnas men information kring hur länge 

du har arbetat på avdelningen kan användas i studien. 

 

Om ni vill vara med i studien så maila oss. 
Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 

Malin Knutsson 

Emma Karlsson 

 

  



 

 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide  
 

 

Involveras syskon i vården här på avdelningen?  

 

Tycker ni att de ska involveras?  

 

Hur involveras syskonen? Exempel 

 

På vilket sätt informeras syskon om det sjuka barnets vård? 

 

Har det någon betydelse vilken ålder syskonen har? Är det skillnader? 

 

Ska syskonen informeras var för sig eller tillsammans, 

 

Finns det tillfällen då syskon inte ska involveras? 

På vilket sätt kan situationen för syskon förbättras? 

Vilken roll har du som sjuksköterska i att involvera syskon i vården? 

 

Ämnen att ta upp: 

 team- samverkan 

 familjecentrerad vård 

 delaktighet 
 

 


