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Malin Borg 
 

Stamcellstransplantation är en behandling mot flera livshotande 
sjukdomar, exempelvis leukemi. Sjukdomsförloppet och behandlingen 
påverkar familjelivet under en lång tid och det finns begränsad 
kunskap om hur det påverkar unga syskon. Det övergripande syftet 
med studien var att undersöka hur donerande och icke-donerande 
syskon upplever och reagerar på transplantationsprocessen. Utifrån en 
kunskapsöversikt formulerades syfte och frågeställningar till en 
mindre intervjustudie, fyra retrospektiva kvalitativa intervjuer med 
tonåringar som donerat till ett syskon. Centralt i upplevelsen var det 
omtumlande beskedet om sjukdomen, oro för syskonet och att det var 
självklart att hjälpa sitt syskon. Översikten visade på att donatorer 
löper en ökad risk för negativa konsekvenser, samtidigt kan det 
upplevas som positivt att få bidra till syskonets tillfrisknande och ha 
en aktiv del i behandlingen. Donatorer kan dock uppleva att de inte 
har något annat val än att donera.  
 

 
Stamcellstransplantation, tidigare kallad benmärgstransplantation, är idag en 
väletablerad behandling för en rad sjukdomar (Centrum för Allogen 
Stamcellstransplantation, CAST, 2009b).  Sjukdomar som behandlas är leukemi, svåra 
immundefekter, blodbristsjukdomar, vissa tumörsjukdomar och svåra 
ämnesomsättningsrubbningar. Den största gruppen som behöver genomgå en 
stamcellstransplantation är personer med kronisk eller akut leukemi (CAST, 2009b). 
Den krävande behandlingen kan få allvarliga och långvariga konsekvenser och används 
ofta som en sista utväg efter att tidigare behandlingar inte gett önskad effekt eller när 
andra behandlingar anses verkningslösa (Andrykowski, 1994). Överlevnadschansen vid 
en transplantation varierar mycket beroende på grundsjukdom men rapporteras i flera 
studier generellt vara mellan 50 % och 70 %  (t ex Gustafsson, Remberger, Winiarski & 
Ringdén, 2000;!Meisel et al., 2005).   
 
Den allvarliga sjukdomen och den krävande behandlingen är en stor påfrestning för hela 
familjen och familjelivet påverkas under lång tid. Allt mer forskning har riktat in sig på 
att förstå vad familjerna går igenom men en grupp som ofta hamnar i periferin är 
syskonen. Syskonen måste anpassa sig till den nya situationen som ofta innebär att de 
får ta mer ansvar, att föräldrarna är mindre tillgängliga och risken att förlora ett syskon. 
När det gäller stamcellstransplantation är det dessutom så att syskon är aktuella som 
donatorer, det är 25% chans att syskon matchar genetiskt och kan donera (Wiener, 
Steffen-Smith, Fry, & Wayne, 2007). Vid transplantationsavdelningen vid Karolinska 
Universitetssjukhuset i Huddinge är ungefär hälften av donatorerna syskon (personlig 
kommunikation med Anki Hjelt, 2009-12-22). 
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Sammanställningar av forskning om syskon till barn med allvarliga sjukdomar, som till 
exempel cancer, visar att de löper risk för en lång rad symptom såsom ångest, 
depression, känslor av isolering och av att vara oviktig, ilska, svartsjuka, skuld, lägre 
självkänsla och rädsla för sin egen och syskonets död (Murray, 2000b; Wiener et al., 
2007). Fler negativa konsekvenser kan läggas till denna redan långa lista men också ett 
antal positiva konsekvenser som ökad känsla av mognad, att livet uppskattas mer och 
ökad empati (Murray, 2000b). En longitudinell studie med syskon till barn med cancer 
av Houtzager, Oort, Hoekstra-Weebers, Caron, Grootenhuis och Last  (2004) visade att 
även om det emotionella lidandet och beteendeproblemen är allvarligast precis i början 
av sjukdomsförloppet för att sedan minska över tid är det en mindre grupp syskon som 
inte återhämtar sig lika bra. Sådana konsekvenser för syskon till allvarligt sjuka barn ger 
anledning att fråga sig vad syskon till barn som genomgår en stamcellstransplantation 
upplever och hur det påverkar dem. När det gäller stamcellstransplantation kompliceras 
bilden ytterligare eftersom syskon är aktuella som donatorer. 
 
 
Syfte och upplägg 
 

Övergripande syfte 
Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur donerande och icke-
donerande syskon – barn och tonåringar – kan uppleva och reagera på 
transplantationsprocessen och vilket stöd de är i behov av.  
 
Det övergripande syftet undersöks med två delsyften i en kunskapsöversikt och fyra 
kvalitativa intervjuer. Från Astrid Lindgrens barnsjukhus Huddinge efterfrågades en 
kunskapsöversikt eftersom de önskade mer kunskap om syskon och donatorer. Det var 
oklart vilken kunskap som redan fanns om syskon och en översikt gav också möjlighet 
att formulera välgrundade, relevanta och nya ingångar för intervjuerna. Delsyfte 2 
formulerades således utifrån kunskapsöversikten och utförligare bakgrund till syftet 
presenteras senare i uppsatsen. 
 

Delsyfte 1 
Syftet med kunskapsöversikten var att sammanställa den kunskap som finns idag om 
hur syskon till barn som genomgår en stamcellstransplantation kan uppleva och reagera 
på detta. Att där hitta betydelsefulla områden och luckor och utifrån dessa formulera 
frågeställningar till den andra delen av studien 
 

Delsyfte 2 
Syftet med intervjuerna var att fördjupa och utvidga kunskapen om och förståelsen för 
donatorers upplevelser kring att vara syskon och donator och undersöka vilket stöd de 
vill ha.  
 
 
Då syftet var att skapa en bred förståelse för syskon och donatorer och kunskapen inom 
området är begränsad valdes en öppen ansats. Istället för att utgå från specifika teorier 
utgör tidigare forskning och litteratur kring vad som kan tänkas påverka upplevelsen av 
att ha ett sjukt syskon en bakgrund och ram för analys och tolkning.  



3 

! !

Bakgrund 
 
Faktorer som påverkar upplevelsen av att ha ett sjukt syskon 
Under sjukdomen och behandlingen kräver det sjuka barnet mycket av föräldrarnas tid, 
uppmärksamhet och energi. Det blir mindre tid över för de friska syskonen och i ett 
flertal studier som spänner över ett halvt sekel har syskon rapporterat att föräldrarna inte 
är lika tillgängliga för dem (Cobb, 1956; Iles, 1979; Spinetta, 1981, alla refererade i 
Murray, 2000b). Samtidigt som syskon utsätts för stress kan föräldrarna ha svårt att 
tillgodose deras behov vilket kan öka på stressen ytterligare. 
 
Att ha ett allvarligt sjukt syskon och den familjesituation det innebär påverkar alla barn 
oavsett ålder men ålder och utvecklingsnivå påverkar hur barnet upplever situationen 
och innebär olika utmaningar, stressorer och risker för barnet (Murray, 2000a). Riktigt 
små barn har inte den kognitiva förmågan att förstå vad det är som händer men uppfattar 
och reagerar på föräldrarnas oro, ångest och nedstämdhet (Murray, 2000a).  Förskole-
barn tolkar sjukdomen utifrån sitt egocentriska och magiska tänkande och sitt konkreta 
analogitänkande, de tror att deras tankar kan få verkliga konsekvenser och har svårt att 
skilja mellan fantasi och verklighet (Murray, 2000a; Tamm, 1996). Det gör att barnet 
kan få föreställningar om att ha orsakat sjukdomen genom att ha tänkt eller gjort något 
(Tamm, 1996). Barnet erövrar sedan en allt mer stabil förmåga till logiskt tänkande och 
det magiska tänkandet avtar, barnet kan allt bättre förstå syskonets sjukdom och 
prognos och ta till sig mer utförlig information och förklaringar (Murray, 2000a).  
 
Från tolv års ålder börjar barnets tänkande bli allt mer likt de vuxnas, de lär sig resonera 
abstrakt och logiskt och börjar tänka rationellt och långsiktigt (Tamm, 1996). Under 
adolescensen är det flera utvecklingsuppgifter som ska lösas: separera från föräldrar, 
anpassa sig till en förändrande kropp, skapa en identitetskänsla och en känsla av 
autonomi. Relationer till jämnåriga är mycket viktiga och barn i denna ålder kan vara 
oroliga för hur sjukdomen och det ansvar som läggs på dem ska påverka deras 
vänskapsrelationer, att behöva anpassa sig till den nya familjesituationen och den 
kontrollförlust det innebär kan upplevas som outhärdlig (Murray, 2000a). En ökad 
kognitiv förmåga gör att barn i adolescensen kan se sjukdomen i ett större perspektiv, de 
förstår konsekvenser och prognos och vad döden innebär. Samtidigt kan det finnas 
rester av magiskt tänkande som gör att även barn i denna ålder kan ta på sig skuld för 
syskonets sjukdom. 
 
För att undvika felaktiga föreställningar är det viktigt att tala med och informera syskon 
om sjukdomen på ett åldersadekvat sätt (Tamm, 1996). Márky (1982) menar att det 
underlättar för syskon om de är välinformerade och görs delaktiga i den nya 
familjesituationen och att det är viktigt för dem att få tala om sjukdomen eftersom det 
lättar deras börda och ökar kunskapen om sjukdomen. En av de variabler som har störst 
betydelse för syskonens mående är hur mycket familjen anpassar sig efter situationen. 
Alltför omfattande och långvarig förändring till följd av sjukdomen påverkar syskonen 
negativt, en balanserad och rimlig anpassning är det mest gynnsamma (Houtzager et al., 
2004).  
 
Forskning har också visat att barn i olika åldrar reagerar på olika sätt men det råder 
delade meningar om det är yngre eller äldre syskon som drabbas värst. Två år efter 
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syskonets cancerdiagnos rapporterade syskon som var 7–11 år lägre generell livskvalitet 
(Quality of Life) medan tonåringar rapporterade mer internaliserande symptom som 
depression, ångest och social tillbakadragenhet men inte lägre generell livskvalitet 
(Houtzager, Grootenhuis, Caron & Last, 2003). I den longitudinella studien av 
Houtzager med flera (2004) framkom det att äldre barn och flickor löpte störst risk för 
anpassningsproblem. Detta var relaterat till att äldre barn ofta var mer involverade i det 
sjuka syskonets sjukdom, var mer beroende av information från vårdpersonal och var 
mindre optimistiska. Optimism hos syskonen var relaterat till lägre grad av ångest, 
osäkerhet och känsla av ensamhet. Prognosen hade på så sätt betydelse för syskonens 
välmående, det är lättare att vara optimistisk vid en positiv prognos. Tamm (1996) 
menar istället att yngre syskon har det svårare än äldre eftersom yngre syskon tydligare 
upplever bristen på uppmärksamhet och Márky (1982) fann att äldre syskon reagerade 
mer adaptivt än de yngre som blev mer klängiga. De äldre intog istället en mer 
beskyddande roll gentemot det sjuka syskonet och blev mer mogna. Schönbeck (2008) 
och Tamm (1996) menar att sjukdom hos ett syskon påverkar på olika sätt beroende på 
placering i syskonskaran, åldersskillnad och könsfördelning. Det blir lätt så att äldre 
syskon tar på sig ansvar både för det sjuka syskonet och de tyngda föräldrarna medan 
yngre syskon kan få ta ansvar på ett sätt de inte skulle fått göra annars och kanske kan 
syskonrollerna till och med bli omkastade (Schönbeck, 2008). 
 
Syskonrelationen  
Syskonrelationen är på många sätt en unik relation – om inget oförutsett händer är det 
den längsta relationen i våra liv och den har en stor betydelse för vår uppväxt och 
utveckling. Syskon lever nära varandra under många av de viktiga uppväxtåren. Det kan 
hävdas att barn provar och utvecklar sin identitet och utvecklar sin förmåga till samspel 
med jämnåriga i syskonrelationen (Young, 2007). Ofta talas det om syskonrivalitet eller 
plats i syskonskaran men det finns naturligtvis fler dimensioner av denna speciella 
relation (Young, 2007). Att de lever så nära varandra skapar samhörighet och kärlek, 
samtidigt konkurrerar de om föräldrarnas uppmärksamhet, vilket lätt kan väcka hat och 
svartsjuka (Tamm, 1996). Syskonrelationer kännetecknas av ambivalens och 
polariserade känslor; hat och kärlek, generositet och missunnsamhet, gemenskap och 
avvisande (Schönbeck, 2008) konkurrens och lojalitet, svartsjuka och sympati (Young, 
2007). När ett syskon blir sjukt och föräldrarnas uppmärksamhet och omsorg riktas mot 
det sjuka barnet kan syskonet lätt hamna utanför. Det är rimligt att en sådan situation 
inte är helt lätt för syskon att hantera, det kan väcka svartsjuka och skuldkänslor 
parallellt med kärlek och omsorg om det sjuka syskonet (Tamm, 1996).  
 
Stamcellstransplantation 
För att ge en bakgrund till vad familjerna går igenom är det viktigt att veta något om 
vad en stamcellstransplantation och donation innebär. En stamcellstransplantation är 
ofta en sista utväg efter tidigare misslyckade behandlingar och används när ingen annan 
behandling anses vara verksam (Andrykowski, 1994). Något av det första som görs är 
att söka en lämplig donator, prover tas på tänkbara donatorer och vävnadstyperna 
jämförs mot mottagarens för att se om de matchar. Donation från ett matchande syskon 
minskar riskerna för komplikationer och är det bästa alternativet. När en möjlig donator 
hittats görs ytterligare en rad tester och undersökningar. (Wiener et al., 2007). 
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Insamlingen av stamceller kan gå till på tre sätt: från donatorns benmärg, från blodet 
eller från navelsträngen vid födsel, aktuellt i detta fall är de två förstnämnda. Idag är det 
vanligaste sättet att inhämta stamceller till behandling mot maligna sjukdomar att 
stimulera donatorns benmärg till att öka produktionen av stamceller genom injektion av 
ett ämne som stimulerar tillväxten av stamceller (G-CSF, granulocyte colony-
stimulating factor). Detta görs under 4 – 5 dagar inför donationen och stamcellerna 
samlas sedan upp via blodet, detta kallas allogen perifer stamcellstransplantation (SCT) 
(CAST, 2009a). Skörden tar 3 – 5 timmar per gång, antalet gånger varierar beroende på 
hur mycket stamceller en skörd ger (Wiener, 2007). Den metod som tidigare användes 
och idag främst används för ickemaligna sjukdomar är allogen benmärgstransplantation 
(BMT), där man tar benmärg direkt från höftbenet när donatorn är sövd. Yngre barn 
donerar nästan aldrig perifert eftersom det bör undvikas att ge dem G-CSF, äldre barn 
kan få välja (CAST, 2009a). Båda typerna av donation medför ett visst obehag hos 
vuxna donatorer men på olika sätt, perifer donation upplevs dock som mer överkomlig 
än benmärgstransplantation (Fortanier, et al., 2002; Switzer, Goycoolea, Dew, Graeff & 
Heglands, 2001). 
 
Stamcellerna ges till mottagaren efter att dennes egna immunförsvar och de sjuka 
cellerna slagits ut genom aggressiv behandling med cellgifter och ibland strålning. 
Behandlingen leder ofta till biverkningar som yrsel illamående och svårigheter att äta. 
Patienten är också mycket infektionskänslig och är isolerad för att minska 
infektionsrisken. Precis efter transplantationen mår patienten ofta ganska bra för att må 
allt sämre tills de nya stamcellerna börjar producera blodkroppar, vilket kan ta 2 – 4 
veckor. Vanliga biverkningar är ont i svalget och svårt att äta och sondmatning eller 
dropp kan bli nödvändigt. Det är också vanligt med feber och antibiotikabehandling 
sätts in. Patienten kan också tappa håret, bli illamående och få problem med diarréer och 
urinblåsan. (CAST, 2009a). 
 
När den mest kritiska fasen är över är det dags att återvända hem även om behandlingen 
fortsätter i 2 – 4 månader. Om komplikationer uppstår kan inneliggande vård krävas 
igen. En komplikation som de flesta får men i olika grad är GVHD (graft-versus-host 
disease) som innebär att de nya vita blodkropparna reagerar på mottagarens vävnader. 
Det kan bland annat ge hudförändringar, eksem och utslag och i allvarligare fall även 
påverka inre organ. Eftersom patienten fortfarande är infektionskänslig finns det 
speciella regler som bör följas  3 – 6 månader efter transplantationen. (CAST, 2009a). 
 
Den intensiva behandlingen medför också risker för senare komplikationer som grå 
starr, sterilitet och hormonrubbningar som hos barn kan leda till problem med tillväxt 
och pubertetsutveckling (CAST, 2009a). Behandlingen kan även påverka den 
neuropsykologiska utvecklingen negativt och ge nedsatta kognitiva förmågor, sådana 
konsekvenser har främst rapporterats för barn som behandlats med helkroppsstrålning 
vid låg ålder (Smedler, Nilsson, & Bolme, 1995). Dessutom finns det en risk för återfall 
i grundsjukdomen (CAST, 2009a). 
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Kunskapsöversikten 
 
Delsyfte 1 
Syftet med kunskapsöversikten var att sammanställa den kunskap som finns idag om 
hur barn vars syskon genomgår en stamcellstransplantation upplever och reagerar på 
detta. Att där hitta betydelsefulla områden och luckor och utifrån dessa formulera 
frågeställningar till den andra delen av studien 
 
Frågeställningar 

! Vilka psykologiska, psykosociala och emotionella konsekvenser kan 
erfarenheten få? 

! Hur upplever och reagerar syskon – donatorer och icke-donatorer – på 
transplantationsprocessen? 

! I vilken utsträckning är syskonen i behov av stöd? 
! Vilka betydelsefulla områden och/eller kunskapsluckor finns utifrån vilka syfte 

och frågeställningar kan formuleras för intervjuerna? 
 
 

Metod för kunskapsöversikten 
 
En kunskapsöversikt beskrivs av Tydén (2001) som ”en sammanställning av relevant 
kunskap inom ett visst definierat och avgränsat område” (s. 23), den ger överblick och 
kan fungera som problemställare eller idégivare genom att kunskapsbehov och 
kunskapsluckor uppenbaras (Tydén, 2001). Till skillnad från forskningsöversikter som 
endast baseras på vetenskapligt grundande fakta kan i kunskapsöversikten andra källor 
tas med om de bedöms ha tillräckligt god kvalitet (Tydén, 2001). Att bedöma kvalitet är 
en svårighet i alla typer av litteratur- forsknings- och kunskapssammanställningar, även 
fakta som påstås vara vetenskapligt grundade kan vara tvivelaktiga. Eftersom 
forskningen på syskon till barn som genomgått en stamcellstransplantation är så 
begränsad görs en kunskapsöversikt där inklusionskriterierna är något vidare än vid en 
forskningsöversikt (se Urvalskriterier för närmare beskrivning).  
 
Backman (2008) tar upp olika orsaker till att en översikt är motiverad, tre av dessa är 
aktuella i detta fall: 1) det saknas överblick över området, 2) ny kunskap har tillkommit 
sedan den senaste översikten och 3) syftet är delvis att undersöka luckor i kunskapen. 
Backman (2008) beskriver också olika typer av översikter när det gäller syfte, 
omfattning, inriktning, perspektiv och strategi, han talar främst om forskningsöversikter 
men beskrivningen är illustrativ även för denna kunskapsöversikt. Översikten har ett 
integrerande syfte, den är selektiv i den bemärkelsen att artiklar före 1980 ej inkluderas, 
den är främst inriktad på resultatet i de tidigare artiklarna och perspektivet är neutralt 
till skillnad från kritiskt då en särskilt ståndpunkt eller värdering uttryckts.  Strategin för 
denna kunskapsöversikt är att sammanställa och integrera tidigare kunskap, denna 
strategi kallar Backman (2008) för kombinatorisk till skillnad från komparativ där 
strategin är att jämföra.  
 
Sökmetoder 
För att hitta alla relevanta artiklar har en systematisk litteratursökning genomförts. 
Sökning har skett via databaser på Stockholms universitetsbiblioteks hemsida; PubMed, 
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PsychInfo, CINAHAL och ERIC. I sökningarna har olika kombinationer av sökorden 
”bone marrow”, ”stem cell”, ”HSCT” (hematopoietic stem cell transplant), ”SCT”, 
”sibling*”, ”donor”, ”transplant*”, ”pediatric” och ”child*” använts. Tidigt i 
sökprocessen användes även sökord som ”psychological”, ”psychosocial”, ”experience” 
och liknande men detta resulterade i mycket få träffar och författaren valde därför att 
söka bredare för att inte missa relevanta artiklar. I sökresultaten har alla titlar gåtts 
igenom och eventuellt relevanta artiklar markerats, abstract för de markerade artiklarna 
har lästs igenom och fulltext har eftersökts för de artiklar som varit relevanta. Sökning 
på ”related articles” i PubMed har också gjorts samt genomgång av referenslistor på 
hittade artiklar. När nya sökningar inte resulterade i några nya artiklar och inga nya 
relevanta artiklar återfanns i referenslistorna bedömdes sökningen som mättad.  
 
Urvalskriterier  
Artiklar som uppfyller följande kriterier har valts ut: publicerade artiklar som behandlar 
syskons upplevelse och/eller psykosociala, psykologiska eller emotionella konsekvenser 
av att som barn ha ett syskon som genomgått en stamcellstransplantation, skrivna på 
engelska eller svenska, möjliga att få tag på via Stockholms universitetsbibliotek eller 
Karolinska Institutets bibliotek. Även artiklar baserade på kliniska observationer har 
inkluderats. Rena fallstudier, artiklar skrivna före 1980 samt artiklar som inte redovisar 
resultat för barn eller unga separat har exkluderats. 
 
 

Resultat av kunskapsöversikten 
 
Systematisk litteratursökning resulterade i 12 artiklar som uppfyllde kriterierna. 
Artiklarna sammanfattas i tabell 1. Fem artiklar behandlar intervjuer med syskon om 
deras upplevelser, två med endast donatorer (MacLeod, Whitsett, Mash & Pelletier, 
2003; Wiener et al., 2008) och tre med både donatorer och icke-donatorer (Packman et 
al. 1997b; Wilkins & Woodgate 2007a, 2007b). Samtliga intervjustudier med syskon är 
retrospektiva. Två artiklar (Packman, Crittenden, Schaeffer & Bongar 1997a; Pot-Mees 
& Zeitlin, 1987) behandlar föräldrars skattningar och observationer av syskonens 
reaktioner och beteenden, Packman med flera (1997a) har även låtit lärare skatta 
syskonens beteende. Två artiklar av Packman med flera (1997a, 2004c) tar upp syskons 
självskattningar och jämför resultaten mellan donatorer och icke-donatorer. Två artiklar 
(Freund & Siegel 1986; Wiley, Lindamood & Pfefferbaum-Levine, 1984) är baserade 
på observationer och klinisk erfarenhet. Två artiklar (Heiney, Bryant, Godder & 
Michaels, 2002; Shama, 1998) är utvärderingar av program som syftar till att stötta 
syskondonatorer genom transplantationsprocessen. 
 
De tre artiklarna av Packman med flera (1997a, 1997b och 2004) baseras på samma 
studie där olika delar av resultatet behandlas i de olika artiklarna. De två artiklarna av 
Wilkins & Woodgate (2007a, 2007b) är baserade på samma kvalitativa intervjuer där de 
i den ena artikeln har plockat ut och fokuserat på det tema som rör vilket stöd syskon 
önskar. 



8 

! !

Tabell!1! Artiklar!inkluderade!i!kunskapsöversikten!

Artikel/land! Syfte! Metod! Deltagare! Resultat!
Freund!&!Siegel!
(1986)!Problems!in!
transition!
following!bone!
marrow!
transplantation:!
psychosocial!
aspects!!
/USA!

Belysa!
psykosociala!
aspekter!för!
patient!och!familj!
vid!utskrivning.!

Observation!under!tre!
års!klinisk!arbete.!

83!patienter!och!
deras!familjer.!
Ålder:!okänd!

Syskon!kan!känna!sig!övergivna,!svartsjuka,!
arga!och!få!skuldkänslor!över!detta.!Icke"
donatorer!kan!känna!sig!utanför!och!skuld!
över!att!de!inte!kunnat!hjälpa!sitt!syskon.!
En!speciell!relation!uppstår!ofta!mellan!
donator!och!mottagare.!Donatorer!kan!bli!
besvikna!över!otillräckligt!erkännande!för!
sin!insats.!

Heiney!et!al.!
(2002)!Preparing!
children!to!be!
bone!marrow!
donors!
/USA!

Utvärdera!en!
stödintervention!
som!syftade!till!
att!förbereda!
donatorer!inför!
donation.!

Intervjuer!med!föräldrar!
ett!par!dagar!efter!
donation!samt!kliniska!
iakttagelser.!

12!donatorer!5"18!år.!
Utvärdering!av!
förälder.!

Samtliga!föräldrar!var!mycket!positiva.!
Minskad!rädsla,!intresse!för!programmet,!
mer!engagemang!i!mottagaren!och!mer!
samarbetsvilja!med!vårdpersonal!
rapporterades.!!

MacLeod!et!al.!
(2003)!Pediatric!
siblings!of!
successful!and!
unsuccessful!
hematopoietic!
stem!cell!
transplant!
/Kanada!

Undersöka!
psykosociala!
konsekvenser!hos!
donatorer!särskilt!
då!
transplantationen!
misslyckats.!

Semistrukturerade!
intervjuer.!Grundad!teori!
användes!för!att!
analysera!data.!

15!donatorer,!8 där!
lyckats,!7!där!
mottagaren!avlidit.!
BMT!
(benmärgstranspl.!
och!SCT!
stamcellstranspl.).!
Ålder!vid!donation:!7"
20!år,!M!=!13.3!år.!Tid!
sedan!donation:!2"15!
år,!M!=!5.7!år.!

Upplevde!sig!tvungna!att!donera,!
donationen!var!mindre!smärtsam!än!de!
trott!men!hade!emotionella!och!
psykologiska!konsekvenser!de!inte!väntat!
sig.!Vid!lyckad!transplantation!upplevdes!
främst!positiva!konsekvenser;!kring!
relationer,!syn!på!sig!själv!och!världen,!vid!
misslyckad!främst!negativa!som!ilska!och!
skuldkänslor.!

Packman!et!al.!
(1997a)!!
Psychosocial!
consequenses!of!
bone!marrow!
transplantation!in!
donor!and!
nondonor!siblings!
/USA!

Jämföra!
beteende,!
psykologiskt!
lidande!och!
självkänsla!mellan!
donatorer!och!
icke"donatorer.!

Självskattning:!Child!
Depression!Inventory,!
Revised!Children´s!
Manifest!Anxiety!Scale,!
Child!Post"Traumatic!
Stress!Reaction!Index,!
Rosenberg!Self"Esteem!
Scale,!Children´s!Self"
Image!Scale.!Föräldra"!
lärarskattning:!The!
Behavior!Assessment!
System!for!Children.!

44!syskon!till!
patienter!som!
överlevt,!21!
donatorer,!23!icke"
donatorer.!Ålder!vid!
studien!6"18!år,!M!=!
11!år.!Ålder!vid!SCT:!
M!=!8.2!år.!Tid!sedan!
SCT:!M!=!3.2!år.!En!
förälder!och!en!
lärare.!

Självskattning:!donatorer!rapporterade!
signifikant!mer!ångest!och!lägre!självkänsla!
än!icke"donatorer.!I!båda!grupperna!
rapporterade!1/3!måttliga!till!allvarliga!
symptom!på!post!traumatisk!stress.!
Förälder:!mer!depressiva!tendenser!och!
undandragande!beteende!hos!donatorer.!
Lärare:!mer!adaptiva!beteenden!hos!
donatorer!och!mer!maladaptiva!beteenden!
hos!icke"donatorer.!

Packman!et!al.!
(1997b)!!Siblings!
perception!of!the!
bone!marrow!
transplantation!
process!
/USA!

Undersöka!syskon!
och!föräldrars!
upplevelse!och!
åsikter!kring!
transplantations"
processen!

Semistrukturerade!
intervjuer!med!öppna!
frågor!samt!frågor!med!
fasta!svarsalternativ.!
Analys!av!intervjuer!
enligt!riktlinjer!för!
grundad!teori.!!!

se!ovan Donatorer:!stolthet!över!att!donera,!kände!
att!de!inte!hade!något!val,!kände!sig!
ensamma!och!övergivna!efteråt,!fick!
närmare!relation!till!mottagaren,!
reagerade!med!att!dra!sig!undan!och!hålla!
känslor!för!sig!själv.!Icke"donatorer:!lugna,!
rädda!och!ledsna!kring!att!inte!donera,!
reagerade!med!att!söka!uppmärksamhet!
och!dela!känslor!med!andra.!Båda!grupper:!
upplevde!mest!stress!vid!beskedet!om!
sjukdomen,!att!de!fick!minimal!information!
om!BMT"processen!och!att!de!behövde!
mer!stöd!och!resurser.!

Packman!et!al.!
(2004c)!
Psychosocial!
adjustment!of!
adolescent!siblings!
of!hematopoietic!
stem!cell!
transplant!patients!
/USA!

Jämföra!
psykosocial!
utveckling!!hos!
donatorer!och!
icke"donatorer!i!
adolescensen.!!

Självskattning:!Measures!
of!Psychosocial!
Development.!Baserad!
på!Eriksons!
utvecklingsteori.!!

12!syskon!i!
adolescensen,!6!
donatorer,!6!icke"
donatorer.!Ålder!vid!
SCT:!M!=!12!år.!Ålder!
vid!studien:!M!=!15!
år.!!

5!av!6!donatorer!visade!på!låg!eller!måttlig!
lösning!på!minst!1!av!5!områden,!aktuella!
områden!var:!tillit!–!misstro,!autonomi!–!
skam/tvivel!och!intiativ!–!skuld.!Samtliga!
av!icke"donatorerna!låg!inom!
normalvariansen.!!
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Artikel/land! Syfte! Metod! Deltagare! Resultat!
Pot"Mees!&!Zeitlin!
(1987)!
Psychosocial!
consequenses!of!
bone!marrow!
transplantation!in!
children:!a!
preliminary!
communication!
/Storbritannien!

Pilotstudie!där!en!
del!var!att!
undersöka!
psykosociala!
reaktioner!hos!
familjerna.!!

Semistrukturerade!
intervjuer!med!föräldrar.!
Föräldraskattningar!av!
syskon:!Richman!
Behavior!Checklist,!
Rutter!A!Scale.!
Standardiserade!kliniska!
observationer!av!
familjens!mående.!

15!familjer.!19!
syskon,!9!donatorer.!
Ålder!för!syskon!och!
patienter:!0!"!16!år.!

Hela!familjen!påverkas.!Föräldrar!
rapporterade!beteendeproblem!hos!en!
tredjedel!av!syskonen;!sängvätning,!
matproblem,!sömnsvårigheter!och!
olydnad.!För!5!av!9!donatorer!
rapporterades!dessa!problem!men!bara!för!
1!av!10!icke"donatorer.!Sökandet!efter!
donator!observerades!som!påfrestande!för!
syskonen!samt!att!donationen!tycktes!få!
psykologiska!konsekvenser.!!

Shama!(1998)!The!
experience!and!
preparation!of!
pediatric!sibling!
bone!marrow!
donors!!
/Kanada!

Utvärdera!ett!
stödprogram!vars!
syfte!var!att!
hjälpa!donatorer!
hantera!
eventuellt!
psykologiskt!
lidande.!!

Skriftlig!utvärdering!av!
förälder!eller!av!donator!
och!förälder!om!
donatorn!var!lite!äldre.!!

16!donatorer!och!
deras!föräldrar.!Ålder:!
5"18!år!

Över!90!%!(exakt!siffra!oklar)!upplevde att!
programmet!hjälpt!dem!mycket.!
Föräldrarna!rapporterade!att!donatorerna!
fått!en!känsla!av!betydelse,!en!känsla!av!
att!vara!viktig,!stolthet!över!att!hjälpa,!att!
programmet!underlättade!hantering!av!
stress,!oro!och!ångest!och!kände!sig!mer!
bekväm!i!sjukhusmiljön.!!

Wiener!et!al.!
(2007)!Sibling!stem!
cell!donor!
experience!at!a!
single!institution!
/USA!

Beskriva!
donatorers!
upplevelse!!före!
och!efter!perifer!
stamcellsdonation!
och!hur!den!skulle!
kunna!förbättras!

Semistrukturerade!
retrospektiva!intervjuer!
med!donator.!!

14!donatorer.!Ålder!
vid!intervju:!9"28!år,!
M!=!18.6!år.!Tid!sedan!
donation!4"48!
månader,!M!=!21.6!
månader.!!

Donatorerna!tyckte!att!det!var!viktigt!att!
vara!väl!förberedd!och!välinformerad!och!
att!fler!förberedande!sessioner!hade!varit!
till!hjälp.!Ungefär!1/3!av!donatorerna!var!
ganska!eller!mycket!nervösa!inför!
donationen,!äldre!var!mer!nervösa!än!
yngre.!Främsta!orsaken!till!oro!var!nålar.!
67%!rapporterade!positiva!konsekvenser!
och!21!%!negativa,!mycket!beroende!på!
om!transplantationen!upplevdes!som!
lyckad!eller!ej.!!

Wiley!et!al.!(1984)!
Donor"patient!
relationship!in!
pediatric!bone!
marrow!
transplantation!
/USA!

Beskriva!hur!de!
psykologiska!
effekterna!
påverkar!
relationen!mellan!
donator!och!
mottagare.!

Kliniska!observationer Diskussion!kring!fem!
utvalda!fall.!!

Syskonrelationen!före!donationen!speglas!i!
relationen!mellan!donator!och!mottagare!
och!att!både!positiva!och!negativa!
aspekter!kan!accentueras.!Ofta!observeras!
en!ökad!närhet.!Vid!komplikationer!i!
behandlingen!drabbas!syskon!lätt!av!
skuldkänlor!och!det!finns!risk!för!den!
psykologiska!hälsan.!Yngre!barn!
(förskoleålder!och!latens)!tycks!drabbas!
mildare!än!äldre!barn!(adolescensen).!!

Wilkins!&!
Woodgate!(2007a)!
An!interruption!in!
family!life:!
siblings´lived!
experience!as!they!
transition!through!
the!pediatric!bone!
marrow!transplant!
trajectory!
/Kanada!

Söka!förståelse!
för!syskons!
upplevelse!av!
transplantations"
processen.!!

Semistrukturerade,!
öppna!intervjuer.!
Hermeneutisk,!
fenemenologisk!analys.!

8!syskon,!3!donatorer!
och!5!icke"donatorer.!
Ålder!vid!intervju:!11"
24!år,!M!=!17.5.!Tid!
sedan!donation:!1.2!"!
11.5!år,!M!=!5!år.!!

Huvudtemat!var!upplevelsen!av!plötsligt!
och!ovälkommet!avbrott!i!det!normala!
familjelivet.!Livet!fortsatte!ändå!med!bra!
och!dåliga!dagar,!ofta!parallellt!med!
sjukdomsförloppet.!Betonar!vikten!av!att!
vara!delaktig!och!känna!sig!som!en!del!av!
familjen.!Tron!på!gud!hjälpte!dem.!Många!
olika!känslor!rapporterades;!ilska,!oro,!
rädsla,!sorg,!hopp!och!stolthet.!Ingen!
skillnad!iakttogs!mellan!donatorer!och!
icke"donatorer.!!

Wilkins!&!
Woodgate!(2007b)!
Supporting!
sibblings!through!
the!pediatric!bone!
marrow!transplant!
trajectory!
/Kanada!

Undersöka!
syskons!
perspektiv!på!hur!
sjukvårdspersonal!
bäst!kan!stödja!
dem!genom!
transplantations"
processen.!!

Se!ovan.!Ett!tema!
plockades!ut!för!denna!
artikel.!

Se!ovan Sju!teman!eller!önskemål!framkom:!
inkludera!syskonet!i!definitionen!av!familj!"!
de!kände!sig!ofta!förbisedda,!var!
omtänksam!och!bemött!syskon!som!
individer!med!egna!behov,!ge!information,!
ge!syskon!möjlighet!att!välja,!hjälp!syskon!
att!dela!med!sig!av!tankar!och!känslor,!ge!
syskon!möjlighet!att!träffa!andra!i!samma!
situation!och!skapa!en!hemtrevlig!
sjukhusmiljö.!!
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Alla artiklar utom två (MacLeod et al., 2003; Wiener et al., 2008) är baserade på studier 
där donatorer donerat stamceller genom benmärg, MacLeod med flera har med båda 
sortens donationer medan Wiener med flera koncentrerar sig på upplevelsen av perifer 
stamcellsskörd via blodet. Alla studier utom en är gjorda i Nordamerika, två i Kanada 
och nio i USA. En studie är gjord i Europa, Storbrittanien. 
 
 
Sammanställningen av resultaten följer frågeställningarna. Frågeställningen ”Vilka 
betydelsefulla områden och/eller kunskapsluckor finns utifrån vilka syfte och 
frågeställningar kan formuleras för intervjuerna?” besvaras i diskussionen.  
 
 
Vilka psykologiska, psykosociala och emotionella konsekvenser kan erfarenheten få? 
 

Positiva och negativa konsekvenser 
Packman och kollegor (1997a) fann att en tredjedel av de 44 syskonen till 
transplanterade som överlevt rapporterade måttliga till allvarliga symptom på post-
traumatisk stress vid retrospektiva självskattningar. 
 
Donatorer som varit med om en lyckad transplantation (syskonet levde vid 
intervjutillfället) rapporterade främst positiva upplevelser och de som varit med om en 
misslyckad (syskonet hade avlidit) främst negativa (MacLeod et al., 2003). Positiva 
upplevelser som rapporterades var att de kommit närmare varandra i familjen, att de fått 
en ny, vidgad syn på världen, en känsla av att ha bidragit med något viktigt och insikt i 
syskonets sjukdom. Liknande positiva känslor rapporterades i flera studier: närmare 
relation med mottagaren, närmare relationer i familjen, stolthet och/eller glädje över att 
ha donerat (Wiener et al., 2007), ny syn på livet, att familjelivet förbättrats, bättre 
sammanhållning, färre gräl mellan syskon, känsla av mognad och bättre betyg i skolan 
(Wilkins &Woodgate, 2007a). Även om transplantationen lyckades kan bakslag i 
behandlingen leda till skuldkänslor (MacLeod et al., 2003; Wiener et al., 2007). Då 
transplantationen misslyckats upplevde syskonen skuld och ilska, ofta förknippat med 
brist på information och stöd och när de höll känslorna för sig själva. De upplevde att 
det var svårt att inte ta på sig skulden för den misslyckade behandlingen och att de 
behövde hjälp med detta (MacLeod et al., 2003). Kliniska observationer visade att när 
patienten drabbades av komplikationer fanns det risk att donatorns psykiska hälsa 
påverkades negativt (Wiley et al., 1984) och att donatorer ibland tog på sig mycket 
ansvar för syskonets hälsa och kunde känna skuld för att ha svikit familjen om syskonet 
avled (Freund & Siegel, 1986). 
 
Wiley med flera (1984) menar att yngre barn påverkas mindre negativt än donatorer 
som är i adolescensen eller unga vuxna. Packman med flera (1997a) fann faktorer som 
påverkade utfallet när det gällde självkänsla, beteendeproblem och emotionella 
problem: Donatorer med ett syskon som hade en genetisk sjukdom hade bättre 
självkänsla än om syskonet hade en förvärvad sjukdom och flickor och äldre barn som 
inte var donatorer hade mer emotionella problem än pojkar och yngre barn som inte var 
donatorer.  
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Skillnader i konsekvenser för donatorer och icke-donatorer 
Packman med flera (1997a) jämförde resultat för donatorer och icke-donatorer på 
självskattningar samt lärar- och föräldraskattningar. Donatorer rapporterade mer ångest 
och lägre självkänsla än icke-donatorer och föräldrar rapporterade högre grad av 
depressionssymptom hos donatorer samt högre grad av undandragande beteende. I 
syskonens självskattningar fanns det dock ingen skillnad i depression. Samtidigt 
rapporterade lärarna högre grad av adaptiva förmågor som ledarskapsförmåga och 
adaptiva förmågor generellt hos donatorer, och mer problem som inlärningssvårigheter, 
uppmärksamhetsproblem, atypiskt beteende och skolproblem generellt hos icke-
donatorer. 
 
I studien utförd av Packman och kollegor (2004) fick de tolv deltagare som var i 
adolescensen fylla i ett självskattningsformulär som mäter personlighetsutveckling 
baserat på Eriksons teorier om utvecklingskriser/konflikter. Fem av sex donatorer 
visade låg till måttlig lösning på minst ett av de fem områden som bedömdes medan 
icke-donatorerna befann sig inom normalvariansen på samtliga områden. Bristerna var 
främst på områdena: tillit – misstro, autonomi – skam/tvivel och intiativ – skuld 
(Packman et al., 2004). 
 
 
Hur upplever och reagerar syskon – donatorer och icke-donatorer – på 
transplantationsprocessen? 
 

Besked om sjukdomen 
När syskon tillfrågades vilken del av transplantationsprocessen som varit mest 
påfrestande skattade de högst för syskonets insjuknande (Packman et al., 1997b). 
Wilkins och Woodgate (2007a) fann i sin intervjustudie att huvudtemat i syskonens 
upplevelse av transplantationsprocessen var det plötsliga och ovälkomna avbrottet i det 
normala familjelivet, att situationen kändes overklig, vardagen förändrades och det tog 
tid att smälta och acceptera detta.  
 

Att bli vald eller inte vald som donator 
Perioden då en lämplig donator söktes tycktes vara en orsak till stress och ambivalens 
hos syskonen (Pot-Mees & Zeitlin, 1987) och inslag av tävlan för att bli utvald som 
donator har observerats (Freund & Siegel, 1986). Både att kunna donera och att inte 
kunna donera väckte olika och motstridiga känslor. Pot-Mees och Zeitlin (1987) och 
Packman med flera (1997b) fann att syskon som blev utvalda kunde känna sig stolta 
men också oroliga och nervösa inför donationen. Syskon som inte blev utvalda kunde 
uppleva det som en lättnad men också som ett avvisade (Pot-Mees & Zeitlin, 1987) eller 
bli ledsna och besvikna över att inte kunna bidra (Packman et al., 1997b). Den lättnad 
syskon kan uppleva över att inte bli vald som donator kan leda till skuldkänslor över 
reaktionen (Wiley et al., 1984). I studien av Freund och Siegel (1986) observerades 
liknande reaktioner, att inte bli utvald kan göra att syskonet känner sig än mer utanför 
familjens fokus och otillräcklig för att inte ha kunnat hjälpa sitt syskon. Flera icke-
donatorer i intervjustudien av Packman med flera (1997b) uttryckte en önskan om att ha 
varit ”the one”, den som räddade syskonet.  
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Packman med flera (1997b) lät donatorer och icke-donatorer skatta hur mycket de 
upplevde olika känslor, donatorerna skattade högst på ”nervös” och ”stolt” när det 
gällde hur de kände sig när de fick veta att de kunde donera och icke-donatorer skattade 
högst på ”lugn” och ”rädd” på frågan hur de kände när de fick veta att de inte skulle 
donera. På hur det kändes efter donationen skattade donatorer högst på ”lättad” och 
”stolt” medan icke-donatorer skattade högst på ”lugn” och ”ledsen”. 
 
I två intervjustudier (MacLeod et al., 2003; Packman et al., 1997b) framkommer det 
tydligt att syskonen som hade möjlighet att donera upplevde att de inte hade något annat 
väl än att göra det. Det kunde antingen vara på grund av press från vårdpersonal och 
föräldrar eller på grund av egna värderingar (MacLeod et al. 2003). Att några kände sig 
tveksamma berodde inte på att de inte ville hjälpa sitt syskon utan att de var rädda för 
själva donationen och att det skulle göra ont. Vid intervjutillfället ett antal år efter 
donationen menade de att om de hade förstått att deras benmärg krävdes för att rädda 
livet på brodern eller systern hade de inte tvekat. Ålder var en faktor som påverkade hur 
valet att donera upplevdes samt hur de tog till sig den information de fick. Äldre 
donatorer kunde bättre förstå betydelsen av donationen och tyckte det var mer självklart 
att de skulle donera medan yngre barn uppfylldes av sin egen rädsla som ofta grundade 
sig på felaktiga föreställningar (MacLeod et al. 2003). 
 

Donationen 
När donatorer fick skatta vad som varit svårast för dem var beskedet om syskonets 
sjukdom tätt följt av när de fick veta att de skulle donera och inför den kommande 
operationen (Packman et al., 1997b). Oro inför donationen och för smärta rapporterades 
i flera studier (MacLeod et al., 2003; Pot-Mees & Zeitlin, 1987; Wiener et al., 2007). I 
intervjustudien av MacLeod med flera (2003) rapporterade de flesta donatorer att 
donationen upplevts som fysiskt mindre smärtsam än de väntat sig men betonar att 
donationen hade psykologiska och emotionella konsekvenser som de inte varit beredda 
på. 
 
Även vid perifer stamcellstransplantation (via blodet) kände donatorerna oro inför 
donationen, främsta orsaken till oro inför skörden var för nålar, andra källor till oro var 
injektion av G-CSF, eventuell smärta och möjlig fysisk skada (Wiener et al., 2007). I 
denna studie var de äldsta syskonen mest nervösa inför donationen.  
 
Familjerna kommenterade ofta att det fanns en speciell närhet mellan donator och 
mottagare och det har observerats att det tycks finnas en föreställning om donationen 
som något magiskt (Freund & Siegel, 1986). Även Shama (1998) tar upp att personalen 
ofta observerar en speciell närhet mellan donator och mottagare. Samtidigt menar Wiley 
med flera (1984) utifrån vad de iakttagit under sina observationer relationen mellan 
donator och mottagare är en spegling av hur relationen var före donationen, både 
positiva och negativa  aspekter av relationen kan accentueras.  
 
Efter donationen kunde donatorerna känna sig isolerade, ensamma och övergivna, de 
fick uppmärksamhet och blev stöttade före donationen men efter donationen återgick 
fokus till det sjuka barnet (Packman et al., 1997b). Donatorerna kunde känna sig 
besvikna över att de inte fick tillräckligt med erkännande för sin insats (Freund & 
Siegel, 1986; Packman et al., 1997b). I studien av Packman med flera (1997b) 
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rapporterades också om positiva konsekvenser som en närmare relation till syskonet, att 
de kände sig som en bättre person och att de skulle göra det igen. Lättnaden efter 
donationen var stor för donatorerna, många kände sig stolta medan en del inte tyckte de 
gjort något märkvärdigt (Packman et al., 1997b). 
 
Transplantationen 
Under transplantationsprocessen, när en förälder är hos det sjuka syskonet på sjukhuset 
har det observerats att syskonen kan känna sig övergivna. Uppmärksamheten på det 
sjuka syskonet kan leda till svartsjuka och ilska vilket i sin tur kan väcka skuldkänslor 
och i vissa fall oro för att ha orsakat sjukdomen (Freund & Siegel, 1986). I Pot-Mees 
och Zeitlins studie (1987) rapporterade en tredjedel av föräldrarna beteendeproblem i 
form av sängvätning, matproblem, sömnsvårigheter och olydnad hos syskon då en 
förälder och det sjuka barnet var på sjukhuset. Detta gällde främst för donatorer, 
problem rapporterades för 5 av 9 donatorer och för 1 av 10 icke-donatorer. I 
retrospektiva intervjuer uttryckte syskonen känslor av ensamhet, bedrövelse och oro för 
sitt sjuka syskon, de kunde också känna sig annorlunda behandlade än syskonet, som att 
de inte var lika viktiga (Packman et al., 1997b).  
 
Avbrottet i familjelivet och transplantationsprocessen ledde till en rad olika känslor hos 
syskonen: ilska, oro, rädsla, sorg, hopp och stolthet. Syskonen upplevde att de fick ta 
mer ansvar, detta tillsammans med mindre kontroll över sitt liv och en känsla av att 
andras liv var bättre än deras var en källa till ilska. Syskonen oroade sig också för sitt 
sjuka syskon, de var rädda för vad som skulle kunna hända och kände sorg över att se 
sitt syskon lida. Samtidigt behöll de hoppet och kände stolthet över sitt syskon och 
familjen när de väl tagit sig igenom processen (Wilkins &Woodgate, 2007a). 
 
Även om familjelivet inte var sig likt så fortsatte ändå livet med bra och dåliga dagar, 
ofta parallellt med hur sjukdomsförloppet såg ut. Dagar som upplevdes som svåra var 
när de väntade på besked eller att något särskilt skulle hända, när syskonet led eller för 
donatorer i anslutning till benmärgsskörden. Syskonen sade att de hanterade situationen 
genom att acceptera den, ge erfarenheten mening, fokusera på nuet och att söka stöd i 
familjen, hos vänner och familjer som gått igenom samma sak, de talade också om sin 
tro på gud som en hjälp att hantera situationen (Wilkins &Woodgate, 2007a). Packman 
med flera (1997b) fann att donatorer och icke-donatorer hanterade situationen olika, 
donatorer reagerade genom att dra sig undan och hålla känslor för sig själva, de kände 
inte att de kunde dela den ensamhet de upplevde med föräldrarna, medan icke-donatorer 
reagerade på processen med att söka uppmärksamhet, agera ut och dela sina känslor 
med andra i större utsträckning (Packman et al., 1997b).  
 
 
I vilken utsträckning är syskonen i behov av stöd? 
 

Önskemål om stöd 
I flera studier visar resultaten att syskonen hade klara önskemål om vilket stöd de hade 
velat ha för att underlätta upplevelsen av att ha ett syskon som genomgår en 
stamcellstransplantation. Både donatorer och icke-donatorer önskade mer information 
om sitt syskons sjukdom och om transplantationen och möjlighet att ställa frågor 
(Packman et al., 1997b; Wilkins &Woodgate, 2007b) och donatorer betonade att det var 
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viktigt att vara väl förberedd inför donationen (MacLeod et al., 2003; Wiener et al., 
2008) och att vara välinformerad om rollen som donator och vilka konsekvenser det kan 
få (Wiener et al., 2008). I intervjuer framkom att både donatorer och icke-donatorer 
tyckte de fick för lite information om transplantationsprocessen och kände att de hade 
behov av mer resurser som till exempel vägledning och stödgrupper (Packman et al., 
1997b). När behandlingen misslyckas kan särskilt donatorer bahöva hjälp att hantera 
detta så att de inte tar på sig skulden (MacLeod et al., 2003; Packman et al., 1997b). 
  
I Wilkins och Woodgates (2007b) intervjustudie framkommer det att syskonen ville att 
vårdpersonalen inkluderar dem i definitionen av familj – de kände sig ofta förbisedda, 
att de vill bli behandlade som individer med egna behov och bli bemötta med 
omtänksamhet. I intervjuer med donatorer framkommer det också att de tyckte att det 
var viktigt med socialt och emotionellt stöd både från personal och föräldrar och att 
omgivningen förstår mer hur syskonen känner inför sin roll som donator (MacLeod et 
al., 2003).  
 
Syskonen uttryckte önskemål om hjälp att dela med sig av sina känslor och prata om 
sina reaktioner, de ville också ha möjlighet att träffa andra i samma situation (Wilkins 
&Woodgate, 2007b, Packman et al., 1997b). Föräldrar påpekade syskonens behov av 
uppmärksamhet och stöd, att donatorerna bör visas uppskattning för sin insats och att 
icke-donatorer också bör ges möjlighet att vara delaktiga i vården så att de inte kände 
sig utanför (Packman et al., 1997b). Några syskon sade att det hjälpte dem att vara 
delaktiga i vården av sitt syskon och att vara med och se vad som hände (Wilkins & 
Woodgate, 2007a) .  
 
För att minska känslan av kontrollförlust föreslog syskonen att de ska ges möjlighet att 
välja hur de ska delta i syskonets behandling och att donatorer ska ges så mycket 
inflytande som möjligt över hur skörden ska gå till (Wilkins &Woodgate, 2007b). 
Syskonen skulle vilja vara mer involverade i beslutsprocessen kring att donera 
(Packman et al., 1997b).  
 

Stödinterventioner 
I en studie av Shama (1998) utvärderas ett program som utformades för att hjälpa 
syskondonatorer att hantera eventuellt psykologiskt och emotionellt lidande. 
Programmet innehöll åldersanpassad lek, diskussion och kontinuerligt stöd genom hela 
transplantationsprocessen samt uppföljning. Syftet var att uppmärksamma och uppskatta 
syskonet som donator, att göra barnet bekvämt med medicinsk utrustning och personal, 
ge dem en möjlighet att uttrycka oro och funderingar och ställa frågor samt informera 
dem om GVHD för att undvika skuldkänslor och att de tar på sig för mycket ansvar. Av 
de som tillfrågades upplevde över 90% att programmet hjälpt dem mycket. Föräldrar 
rapporterade att programmet gett barnet en känsla av betydelse och en känsla av stolthet 
över att kunna hjälpa sitt sjuka syskon, att det hjälpte barnet att hantera stress, oro och 
ångest. 
 
Även Wiener och kollegor (2002) har gjort en utvärdering av ett program för barn som 
ska donera, här till ett syskon eller en förälder. Programmet var utvecklat för att möta 
barnet på dess utvecklingsnivå och dess speciella behov. Programmet innehöll en 
intervju med en förälder med edukativa inslag, ett terapeutiskt samtal med barnet, 
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coachning och en tur på avdelningen dagen före operationen samt uppföljning. En bok 
utformad för att hjälpa barnen genom processen användes. Programmet utvärderades 
genom intervjuer med föräldrar samt kliniska iakttagelser. Samtliga föräldrar var 
mycket positiva och rapporterade om positiva förändringar hos barnen, som minskad 
rädsla, intresse för programmet och den information de fick och att de visade mer 
engagemang i mottagaren. Föräldrarna tyckte att boken gav en bra möjlighet att 
kommunicera kring donationen. Vårdpersonalen lade märke till att barnen var mer 
samarbetsvilliga, till exempel när det gällde sprutor och nålar, att de tycktes känna sig 
mer säkra och att kommunikationen mellan donator och mottagare förbättrades liksom 
mellan familjerna och vårdpersonalen.  
 
 

Diskussion av kunskapsöversikten 
 
Syftet med kunskapsöversikten var att sammanställa den kunskap som finns idag om 
hur barn vars syskon genomgår en stamcellstransplantation upplever och reagerar på 
detta. Att där hitta betydelsefulla områden och luckor och att utifrån detta formulera 
frågeställningar till den andra delen av studien. Kunskapsöversikten diskuteras även i 
relation till intervjuerna i den avslutande diskussionen. 
 
Begränsningar 
Kunskapsöversikten visar att den samlade kunskap som idag finns internationellt 
publicerad är begränsad till 12 artiklar baserade på 9 studier av varierande vetenskaplig 
kvalitet. Studierna är begränsade till ett sjukhus eller avdelning, ett par består endast av 
observationer och det är ofta stor spridning i ålder och hur länge sedan transplantationen 
och donationen ägde rum. Ett par av studierna är baserade på observationer och en 
majoritet av studierna kring syskonens upplevelser är retrospektiva. Dessutom är alla 
studier utom en gjorda i Nordamerika. Skillnader när det gäller sådant som 
försäkringssystem, sjukvårdssystem och kultur kring familj, barn och sjukdom påverkar 
med största sannolikhet hela familjens upplevelse av sjukdom och behandling. Till stor 
del behandlar studierna olika aspekter av syskon och donatorers upplevelser och för 
flera områden finns bara underlag från en studie och ett fåtal syskon (t ex när det gäller 
föräldraskattningar/lärarskattningar). Detta leder till svårigheter med att integrera de 
olika studierna. Resultatet bör på grund av nämnda begränsningar tolkas med viss 
försiktighet. Översikten ger ändå viktig information om syskon och donatorers 
upplevelser och ökar förståelsen för vad de går igenom.  
 
Sammanfattning och diskussion av resultat 
Resultatet av kunskapsöversikten visar att transplantationsprocessen kan vara en 
påfrestande upplevelse för syskon som väcker många känslor och det finns risk för 
negativa konsekvenser i form av psykologiskt och emotionellt lidande och 
beteendeproblem. Samtidigt rapporteras det i flera studier om positiva konsekvenser 
som närmare relationer inom familjen, ökad mognad och en ny syn på livet (MacLeod 
et al., 2003; Wiener et al., 2007; Wilkins & Woodgate, 2007a). De konsekvenser och 
reaktioner som här rapporteras liknar i mycket vad som rapporteras för syskon till barn 
med cancer (Murray, 2000b; Wiener et al., 2007). Detta ökar också trovärdigheten hos 
resultatet av kunskapsöversikten.  
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Resultatet visar att donatorer tycks löpa särskilt stor risk att utveckla symptom som 
depression, ångest, undandragande beteende, dålig självkänsla och brister i lösningen av 
de livskriser som av Eriksons beskrivs som en del av den psykosociala utvecklingen 
(Packman et al., 1997a, 1997b, 2004). Samtidigt kan det också upplevas som något 
positivt att få donera i och med att man bidrar med något viktigt (Mac Leod et al., 2003) 
det kan leda till stolthet och en känsla av delaktighet (Packman et al., 1997b). Att inte 
bli vald som donator kan även det leda till negativa känslor som till exempel 
utanförskap och besvikelse över att inte kunna hjälpa sitt syskon (Freund & Siegel, 
1986; Packman et al., 1997b). Det är oklart hur syskonrelationen med de olika känslor 
det kan innebära spelar in i sådana reaktioner på att bli vald eller inte vald som donator. 
Förutom en rad andra saker är det ändå högst rimligt att reaktionen påverkas av vad 
syskonrelationen präglas av för känslor. Det har också hävdats att både positiva och 
negativa aspekter av relationen kan accentureras av donationen (Wiley et al., 1984). 
 
Att en tredjedel av syskonen rapporterade måttliga till allvarliga symptom på post-
traumatisk stress (Packman, 1997a) är ett tydligt tecken på att både donatorer och icke-
donatorer löper risk för negativa konsekvenser och att båda grupperna är i behov av stöd 
för att undvika detta. Det är viktigt att notera att detta resultat gällde för syskon till barn 
som genomgått en lyckad transplantation. Att en grupp syskon inte återhämtar sig lika 
bra överensstämmer med resultat för syskon till barn med cancer. Det framkommer 
också att syskon vill ha mer stöd och information (Packman et al., 1997b; Wiener et al., 
2007; Wilkins & Woodgate, 2007b) och att donatorer och föräldrar har tyckt att 
interventioner som gjorts varit till stor hjälp för donatorerna (Heiney  et al., 2002; 
Shama 1998).  
 
I några studier (bl.a. Freund & Siegel, 1986; Shama, 1998) tas en speciell närhet mellan 
donator och mottagare upp. Det är dock oklart vad detta kan tänkas stå för. Både för 
donatorer, icke-donatorer och syskon till allvarligt sjuka barn generellt rapporteras det 
om närmare relationer inom familjen. Donatorer själva har inte rapporterat om något 
sådant, det är möjligt att det är något som tillskrivs relationen av utomstående vuxna.  
 
Det är värt att notera att i de kvalitativa intervjustudierna (MacLeod et al., 2003; Wiener 
et al., 2007; Wilkins & Woodgate, 2007) överväger positiva aspekter av upplevelsen 
medan upplevelser och konsekvenser framstår som mer negativa i studierna av Packman 
med flera (1997a, 1997b, 2004), särskilt när föräldrar och lärare skattat men även vid 
självskattningar. Även observationsstudien av Pot-Mees och Zeitling (1987) visar på 
större problematik hos syskonen. Det är oklart vad detta kan tänkas bero på och det är 
ett för litet antal studier för att uttala sig som effekter av metodval, en förklaring kan 
dock vara att fokus i de kvantitativa studierna främst varit på eventuella problem och 
negativa konsekvenser.   
 
Flera studier tar upp ålderns betydelse för upplevelsen av transplantationsprocessen och 
pekar på skillnader beroende på ålder. MacLeod med flera (2003) visade att ålder också 
påverkar hur valet av donator upplevs. Äldre barn kan förstå hur viktig donationen är 
och att det handlar om att rädda livet på sin bror eller syster, de upplever det därför som 
självklart att donera. Yngre barn som har ett mer egocentriskt tänkande och inte kan 
sätta donationen i ett större sammanhang kan tveka för att de inte förstår att deras 
stamceller kan rädda livet på syskonet, de kan också ha svårt att släppa skrämmande 
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föreställningar om donationen som smärtsam och farlig. Samtidigt fann Wiener med 
flera (2007) att de äldsta donatorerna var mer nervösa inför själva donationen än yngre, 
kanske berodde detta på hur de olika åldersgrupperna tolkat den information de fått. 
Barn i olika åldrar har olika förmåga att ta till sig information och förklaringar och det 
är därför viktigt att anpassa informationen till barnets utvecklingsnivå. Det är också 
skillnad mellan en rimlig oro för att bli sövd eller att det ska göra ont och rädsla för 
orimliga konsekvenser baserad på felaktiga föreställningar. Vad som avses i studierna är 
oklart och det är därför svårt att dra några vidare slutsatser.  
 
I en intervjustudie där de flesta syskon var i adolescensen rapporterade de att de fick ta 
mer ansvar, att de hade minskad kontroll över livet och att andras liv var bättre än deras 
var en källa till ilska (Wilkins & Woodgate, 2007a). Detta kan tänkas belysa hur ökat 
ansvar i familjen och minskad kontroll över sitt eget liv kan ställa till det särskilt för 
tonåringar då de är på väg att separera från föräldrar och skapa sig en mer vuxen 
identitet. Dessutom kan det vara svårt för tonåringar om deras vänskapsrelationer 
påverkas. Wiley och kollegor (1984) menar att det för äldre tonåringar uppstår en 
konflikt mellan oberoende och att skapa sig ett eget liv utanför familjen och lojalitet till 
ursprungsfamiljen (Wiley et al., 1984). I relation till detta är det intressant att fundera på 
hur Packman med fleras (2004) resultat ska tolkas, de fann att 5 av 6 donatorer i 
adolescensen hade en bristfällig lösning av de livskriser som beskrivs av Erikson medan 
samtliga icke-donatorer hade en normal lösning. Det är baserat på alltför få personer för 
att dra något långtgående slutsatser men kanske är det så att det innebär en ytterligare 
stress att vara donator som kan få sådana konsekvenser. Resultatet är intressant även om 
man ser till hela gruppen, eftersom 5 av 12 syskon visade på brister på minst ett område.  
 
 
Vilka betydelsefulla områden och/eller kunskapsluckor finns utifrån vilka syfte och 
frågeställningar kan formuleras för intervjuerna? 
 
Resultatet av kunskapsöversikten visar på skillnader i upplevelser och reaktioner hos 
donatorer och icke-donatorer och att rollen som donator ger ytterligare dimensioner av 
upplevelsen. På grund av detta och att endast ett fåtal intervjuer skulle genomföras, 
vilket gjorde att det inte skulle finnas möjlighet att uttala sig om skillnader valdes 
donatorer som deltagare till intervjustudien.  
 
Betydelsefulla områden kring syskonens upplevelser är dels sådant som mer generellt 
handlar om att ha ett allvarligt sjukt syskon, som det omtumlande beskedet om 
sjukdomen, avbrottet i vardagen och oro för syskonet och dels sådant som mer specifikt 
har med transplantationen att göra, som valet av donator och för donatorer tankar och 
upplevelser kring att donera. Även om de positiva och negativa konsekvenser som 
beskrivs inte är unikt för syskon till barn som genomgår en stamcellstransplantation är 
det en viktig del av erfarenheten av att ha ett syskon som genomgått en 
stamcellstransplantation och av att vara donator. Det kan bli intressant att se hur 
intervjupersonerna beskriver sin upplevelse utifrån det som mer allmänt handlar om att 
ha en allvarligt sjuk syster eller bror och det som mer specifikt har med själva 
donationen och transplantationen att göra.  
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Ett centralt och betydelsefullt område är syskonens beskrivningar av vilket stöd de 
tycker att de är i behov av för att hjälpa dem igenom upplevelsen. Det finns 
förhållandevis god kunskap om vilket stöd syskon och donatorer önskar. Det är ändå 
motiverat att undersöka hur donatorer upplevt stödet på Astrid Lindgrens barnsjukhus 
Huddinge, inte minst för att ta reda på hur stöd till syskon och donatorer kan förbättras.  
 
Ett betydelsefullt område där det finns luckor i kunskapen är kring donatorers 
upplevelser av rollen som donator och vad det betyder för dem och deras relationer. 
Vilken betydelse har det att vara den i familjen som donerar? Det finns intressanta 
frågor att utforska kring syskonens upplevelse av rollen som bror/syster och donator och 
hur rollerna kan tänkas förhålla sig till varandra. Syskonrelationen finns redan där med 
allt vad det kan innebära, vad händer när ytterligare en dimension tillförs i och med 
sjukdomen och donationen? 
 
 

Intervjuerna 
 
Ett flertal betydelsefulla områden och kunskapsluckor har identifierats som ger en grund 
för syfte och frågeställningar till intervjuerna. Eftersom kunskapsöversikten visade att 
donatorers upplevelser och reaktioner delvis skiljer sig från icke-donatorer behandlar 
den andra delen av studien intervjuer med syskon som donerat till ett sjukt syskon. 
Donatorers upplevelser av att vara just donatorer har hittills undersökts begränsat.  
 
Delsyfte 2 
Syftet med intervjuerna var att fördjupa och utvidga kunskapen om och förståelsen för 
donatorers upplevelser kring att vara syskon och donator och undersöka vilket stöd de 
vill ha.  
 
Frågeställningar 

! Vad innebär det för unga att vara syskon och donator till en allvarligt sjuk bror 
eller syster? 

! Vilket stöd upplevde donatorerna att de fick? Hade de behov av något mer eller 
något annat stöd? 

! Vilken betydelse har erfarenheten haft för dem själva och deras 
familjerelationer?  

 
 

Metod 
 
Intervjupersoner 
Intervjupersonerna är syskon och donatorer till barn som genomgått en stamcells-
transplantation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Av etiska skäl ska 
transplantationen ha varit lyckad i den bemärkelsen att syskonen idag lever, även om 
biverkningar av behandlingen kan förekomma. Dessutom skulle upplevelsen av att ha 
förlora ett syskon troligen överskugga det som här ämnas att undersöka. Donatorerna 
som tillfrågades skulle vara minst 13 år vid intervjutillfället, äldst 19 år när de donerade 
och det skulle gått en tid sedan donationen. Intervjupersoner har kontaktats via Anki 
Hjelt, barnsjuksköterska och stamcellskoordinator på Astrid Lindgens barnsjukhus, 
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Huddinge. Hon har kontaktat dem hon anser lämpliga, vilket var de som bedömdes 
kunna svara på frågorna och inte upplevt något större trauma i samband med 
donationen. 
 
Först skickades ett brev till tilltänkta intervjupersoner där studien beskrevs i korthet och 
där tillstånd att lämna kontaktuppgifter till författaren efterfrågades. I de fall då 
intervjupersonen var under 18 år adresserades brevet till föräldrarna. När ett positivt 
svar inkommit ringde författaren upp för att informera mer om studien och intervjuerna 
samt boka tid för intervju. Plats eller tid för telefonintervju bestämdes efter önskemål av 
intervjupersonen. Därefter skickades ett brev till intervjupersonen med bekräftelse på tid 
och plats samt beskrivning av studien, intervjuerna, hur resultaten kommer användas 
samt om frivillighet, konfidentialitet och tystnadsplikt. Enligt önskemål från 
intervjupersonen skickades ett av breven via mail. Då intervjupersonen var under 18 år 
ombads de visa brevet för sina föräldrar, författaren ringde sedan upp och efterfrågade 
föräldrarnas muntliga samtycke till att deras barn deltog i studien.  
 
Av de åtta donatorer som kontaktades valde fyra att delta i studien, tre tjejer och en 
kille. Två av intervjupersonerna är i övre tonåren (omkring 18 år), två i nedre tonåren 
(omkring 14 år). Det är mellan ca 1 år och ca 6 år sedan de donerade. På grund av 
praktiska förutsättningar ägde två intervjuer rum på Stockholms universitet och två 
intervjuer gjordes via telefon. Intervjuerna var mellan 40 och 80 minuter och spelades 
in. Tre av intervjupersonerna donerade till ett yngre syskon och det varierade hur länge 
syskonet varit sjuk innan det beslutades om en stamcellstransplantation, övrig 
information kring familjen som till exempel antal syskon och diagnos kan av etiska skäl 
inte redovisas. Den sista intervjun gjordes när stora delar av sammanställning och 
analys av de tidigare intervjuerna var gjorda. Även om intervjuguiden är densamma 
påverkar detta förförståelse och följdfrågor.  
 
Etiska överväganden 
Att dela med sig av tankar och känslor kring ett syskons sjukdom kan vara känsligt men 
det är samtidigt viktigt att veta vad syskon till allvarligt sjuka barn går igenom för att 
kunna bemöta dem på ett adekvat sätt. Dessutom kan det vara en positiv upplevelse att 
få berätta vad man varit med om för en utomstående som lyssnar. Intervjun kan också 
bli en bekräftelse på att de gjort något betydelsefullt och att deras erfarenhet är viktig. 
För att undvika att det blir allför känsligt har som ovan nämnts endast syskon till barn 
som genomgått en lyckad donation kontaktats och Anki Hjelt har kontaktat unga hon 
anser lämpliga. Jag har också varit noggrann med att när vissa delar av berättelsen eller 
vissa känslor eventuellt utelämnas respektera detta och fråga vidare på ett sådant sätt att 
intervjupersonen är fri att dela med sig precis så mycket som han eller hon vill. Även 
val av åldersgrupp gjordes delvis efter etiska överväganden. Tonåringar kan bättre förstå 
vad det kommer innebära för dem att delta än vad yngre barn kan. Om någon av 
intervjupersonerna hade visat tecken på att behöva stöd hade jag möjlighet att erbjuda 
dem att en av mina handledare pratade med dem och eventuellt remitterade dem så att 
de kan få den hjälp de behöver.  
 
På grund av praktiska omständigheter kan inte intervjupersonerna vara anonyma varken 
för författaren eller för Anki Hjelt som kontaktade dem. Syskon som donerat och som är 
i den aktuella åldersgruppen är också en relativt liten grupp, så vad som rapporteras från 
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intervjuerna, särskilt citat, måste övervägas mycket noga så att tystnadsplikten inte 
äventyras. Det är bättre att inte rapportera resultat än att riskera att tystnadsplikten 
brister (Trost, 2005). Av detta följer bland annat att intervjupersonernas precisa ålder 
vid intervjutillfälle och donation, familjesituation, antal syskon eller andra aspekter som 
kan avslöja deras identitet inte behandlas i studien. 
 
Kvalitativ forskningsintervju 
Kvalitativ forskning syftar till att beskriva och förstå människors subjektiva berättelser 
och upplevelser och hur de tolkar och utformar sin verklighet. Centrala begrepp är 
mening, kontext och process (Backman, 2008). Målet är således snarare förståelse än 
förklaring, fokus är på det subjektiva snarare än det objektiva och människan är det 
viktigaste instrumentet.  
 
Det finns inget standardiserat sätt att göra kvalitativa intervjuer på, Kvale (1997) menar 
att forskning med kvalitativa intervjuer är ett hantverk och att det kan ta många former. 
Den typ av kvalitativ intervju som här används är den halvstrukturerade 
livsvärldsintervjun som Kvale (1997) beskriver och definierar som ”en intervju vars 
syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de 
beskrivna fenomenens mening” (sid. 13). Ämnet för intervjun är intervjupersonens 
livsvärld och målet är att förstå och sedan tolka meningen hos centrala teman i 
livsvärlden. En sådan ansats ligger nära den fenemenologiska teorin och praktiken där 
syftet är att beskriva meningsstrukturer hos psykologiska fenomen i människors 
livsvärld (Karlsson, 1993).  
 
I den halvstrukturerade intervjun är tanken att fokusera på specifika teman i den 
intervjuades livsvärld och eftersöka konkreta beskrivningar och samtidigt få en så rik 
och förutsättningslös beskrivning som möjligt (Kvale, 1997). Därför följer intervjun 
intervjupersonens berättelse och inte en strikt intervjuguide. Intervjuguiden består av ett 
antal frågeområden med centrala frågor (Bilaga 1). Frågeområdena var följande: 
upplevelser kring beskedet om syskonets sjukdom, att bli vald som donator, upplevelser 
kring att vara syskon och donator, upplevelser under transplantationen, upplevelse av 
erfarenhetens betydelse, stöd och behov av stöd. Ibland har kunskapsöversikten använts  
genom att tala om vad syskon kan känna/tänka/uppleva och sedan fråga hur det varit för 
dem. 
 
Det är viktigt att vara medveten om sin egen förförståelse och eventuella hypoteser för 
att undvika att intervjupersonen påverkas i någon viss riktning (Kvale, 1997). Samtidigt 
är förförståelsen en tillgång eftersom det kan öppna upp för fler perspektiv och 
meningar och gör det lättare att uppfatta nyanser i den intervjuades livsvärld. 
Kunskapsöversikten tillsammans med övrig inläst litteratur gav en god förförståelse och 
en stor nyfikenhet på intervjupersonernas unika upplevelser av att vara syskon och 
donator. 
 
Analys 
Varje intervju lyssnades först igenom i sin helhet en gång, därefter transkriberades den. 
När hela intervjun var transkriberad lyssnades intervjun igenom samtidigt som 
transkriptionen kontrollerades för att den muntliga och skriftliga kommunikationen 
skulle stämma överens så väl som möjligt. Redan transkriberingen av intervjuerna 
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innebär en viss tolkning eftersom det är en översättning från en typ av kommunikation 
till en annan (Kvale, 1997). Intervjuerna lästes igenom för att skapa en god helhetsbild 
av innehållet. Därefter kodades varje intervju för sig med inspiration från 
fenemenologin och EPP-metoden som den beskrivs av Karlsson (1993). Det vill säga, 
varje uttalande som berör frågeställningarna har delats upp i meningsbärande enheter. 
Varje sådan enhet har getts en benämning, till exempel ”oro”, ”stöd” eller ”förändrad 
vardag”. När intervjuerna kodats har de meningsbärande enheterna tolkats och 
sammanförts i teman. Tolkningen har skett i en pendling mellan delarna och helheten, 
mellan enskilda uttalande och hela materialet. Varje meningsbärande enhet tolkas 
utifrån en uppfattning om helheten, tolkningen återförs sedan till och bidrar till 
förståelsen av helheten. Varje tolkning av mening måste stämma överens både med 
delen och helheten och alternativa tolkningar prövas. Detta sker genom att uttolkaren 
under sammanställningen av intervjuerna hela tiden återvänder till de enskilda 
intervjuerna för att pröva och kontrollera de teman och det sammanhanget som 
uppenbaras. Tolkningen avslutas när ett logiskt sammanhang uppnåtts, när meningens 
olika teman har ett rimligt sammanhang (Kvale, 1997). När ovanstående uppnåtts lästes 
intervjuerna återigen i sin helhet för att kontrollera tolkningarna.  
 
Redovisning av intervjuerna 
För att skydda intervjupersonernas identitet har deras berättelser i så stor utsträckning 
som möjligt smälts samman till en. Det innebär att ”En upplevelse är…” kan vara ett 
uttalande från en eller flera av intervjupersonerna. I samma syfte har också hon/han, 
lillasyster/lillebror/storasyster/storebror ibland bytts ut och ”(diagnos)” och ”(släkting)” 
har skrivits istället för det uttalade. Citaten är något redigerade för att bättre passa den 
skriftliga kommunikationen, redigeringen har dock noga övervägts för att inte förlora 
uttalandets speciella karaktär och mening. Citat som följer på varandra är från olika 
intervjupersoner. Paus markeras med … och utelämnade ord med /… /.  
 
 

Resultat av intervjuerna 
 
Donatorernas berättelser kretsar dels kring att ha ett sjukt syskon: Ett omtumlande 
besked, Oro för och omsorg om syskonet, En förändrad vardag och dels kring sådant 
som har med att vara donator att göra: En vilja att hjälpa och En känsla av att ha 
bidragit med något viktigt. Utöver detta fanns också uttalanden kring stöd och vad 
erfarenheten betytt för dem: Underlättande faktorer och Erfarenhetens betydelse.  
 
 
Upplevelser kring att vara syskon till en sjuk bror eller syster 
 

Ett omtumlande besked 
Detta är ett centralt tema förknippat med tydliga minnen och ordrika och levande 
berättelser. Intervjupersonerna beskriver hur föräldrarna åkte till vårdcentralen för att 
undersöka vissa mindre symtom och chocken när de fick det oväntade beskedet om att 
det var en allvarlig sjukdom.  
 

”Då vart jag helt ledsen, och så chockad, hela hjärtat blev helt krossat och 
man kände bara nej, min lillebror får inte dö!” 
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Det var svårt att förstå att det verkligen var sant och greppa hur allvarligt det var. Det 
plötsliga och omtumlande beskedet väckte olika tankar och känslor som oro, rädsla för 
att syskonet skulle dö, ledsenhet, ovisshet och svårigheter att acceptera situationen.  
 

”man tänkte ju ”det kan ju inte drabba oss” jag menar ”det händer väl andra, 
inte är det väl oss”, man förstod väl inte riktigt i början vad det var men ja.. 
det var väl tungt att erkänna men…” 

 
Något som gjorde beskedet dramatiskt var också att föräldrarna reagerade så starkt. I 
berättelserna är det tydligt att det är ett besked som drabbar hela familjen och de talar 
ofta i termer av ”vi”. Från en dag till en annan befinner sig familjen i en helt ny 
situation. 
 

Oro för och omsorg om det sjuka syskonet 
Något som funnits med genom hela sjukdomsförloppet är oro för det sjuka syskonet. 
Berättelserna tyder på att oron för hur det skulle gå för syskonet och syskonets mående 
var något av det mest påfrestande. Även om oron inte var så medveten under själva 
sjukdomstiden kan det vara något de förstår att de kände i efterhand. En tanke var att 
huvudvärk och magont under sjukdomstiden berodde på oro för syskonet. Upplevelsen 
av att ha ett sjukt syskon förknippades med oro, saknad och sorg.  
 

”…alltså jag blev ju såhär orolig och sånt över honom och då, då mår man 
ju inte särskilt bra, men själv mådde jag väl bra och så men alltså man var ju 
ändå orolig över honom och sådär”.  

 
”Alltså jag mådde riktigt dåligt känner jag, grät.. hela, hela nätterna och.. 
man verkligen saknade min syster, för vi var verkligen jättetajta”. 

 
Ovissheten i början kunde skapa oro för vad som skulle hända och det gjorde 
intervjupersonerna ledsna att deras syskon hade drabbats. Även om läkarna sade att 
syskonet skulle klara sig var man ändå orolig. Det kunde vara mycket svårt att se 
syskonet sjukt och ett starkt minne är när syskonet första gången tappade håret som en 
följd av behandlingen; ”… det var det värsta, att se honom utan hår och blek och 
allting”. Efter transplantationen kunde syskonen också känna sig oroliga i väntan på att 
se hur det skulle gå, de var medvetna om möjliga konsekvenser och biverkningar och 
hoppades att allt skulle gå bra. Samtidigt beskrivs transplantationen som något av en 
vändpunkt. 
 

”det enda jag tänkte ”nu blir han frisk”, ”nu slår mina starka blodkroppar ut 
hans sjuka”. Sen hoppades man att de inte skulle stöta emot eller någonting, 
att de verkligen skulle gå igenom.” 

 
Det var viktigt för intervjupersonerna att ha kontakt med syskonet för att veta hur 
han/hon mådde och det var jobbigt när man inte riktigt visste. En upplevelse var att det 
var lättar då de var nära syskonet och själva kunde se hur han eller hon mådde eftersom 
föreställningarna kunde vara värre än verkligheten. Det kändes bra att finnas till hands. 
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”..man ska väl inte vara borta alltför länge från den sjuka, då kan man 
liksom börja fundera själv, det är liksom bra ändå att vara nära, nära till 
hands och så.” 

 
Förknippat med oron och omsorgen är också glädjen över framsteg i behandlingen och 
när syskonet fick komma hem igen. De tänkte på hur de var mot syskonet, t.ex. att inte 
bråka eller att behandla syskonet som vanligt så att han/hon inte skulle känna sig 
annorlunda. Omsorgen kunde också visa sig i att man passade på att vara hemma när 
syskonet var hemma för att få umgås eftersom det aldrig gick att veta när han/hon var 
tvungen att åka tillbaka till sjukhuset. Det sjuka syskonets hälsa kunde påverka hur hela 
familjen mådde, när syskonet mådde bättre försvann en del av oron: ”…man var ju 
ganska samma person liksom, när han mår bra mår vi allihopa bra, när han mådde sämre 
vart man lite orolig och så.”. Det innebar en stor lättnad när syskonet mådde bättre.   
 

”Då var det ju ändå att man slutade tänka på det, man kopplade bara bort 
allting och tänkte ”nu är han frisk” istället för ”han kanske dör”, ja men det 
dåliga blev ju till bättre tankar”.  

 
En förändrad vardag 

Intervjupersonerna beskriver hur vardagen på många sätt förändrades i och med 
syskonets sjukdom. Sjukdomen och behandlingen innebar sjukhusbesök, övernattningar 
på sjukhus hos syskonet, ökat fokus på familjen och en förändrad hemsituation. 
Antingen fick de vara hemma själva, bo hos släktingar, följa med till sjukhuset eller så 
turades föräldrarna om med att vara hemma hos det friska syskonet/syskonen. Det 
uttrycks inga invändningar mot detta utan det verkade betraktas som nödvändiga 
praktiska lösningar. Ålder tas upp som en faktor som underlättade, att det nog är svårare 
om man är yngre.  
 
Sjukdomsperioden beskrivs som ”en jättetuff period, sjukhus fram och tillbaka och så 
läkare fram och tillbaka…”, ”en lång period där man liksom gått igenom mycket” och 
”det var ju så mycket som hände just då, hela tiden”. Samtidigt kunde situationen 
upplevas som positiv i och med att familjen var nära varandra och för att det kunde vara 
roligt att vara på sjukhuset. Ovissheten var också en del av den nya vardagen; ”man vet 
ju aldrig när han behöver åka in”. 
 
Intervjupersonerna fick också ta mer ansvar, till exempel genom att ta hand om husdjur, 
bo själv eller vara hemma och ta hand om det sjuka syskonet. De beklagar sig inte över 
detta och tycks se det som en del av samarbetet inom familjen. Ett ökat ansvar uttrycks 
också genom att syskonen stöttade föräldrarna eftersom de också mådde dåligt.  
 

”Dom (föräldrarna, min anm.) har ju såhär hjälpt, eller såhär stöttat mig och 
jag har väl stöttat dom också och så, ja vi har väl såhär gett varandra lite 
både och..” 

 
När jag tog upp frågan kring att eventuellt känna sig bortglömd av föräldrarna och 
undrade hur det varit för dem menade de att även om fokus mer var på det sjuka 
syskonet kunde de förstå det och kände sig inte bortglömda eller utanför. Även om 
någon ibland kunde känna att föräldrarna brydde sig mer om det sjuka syskonet så 
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upplevs det som oundvikligt med tanke på situationen. De upplevde att de fick stöd av 
föräldrarna, att de var involverade i situationen och uttryckte förståelse för föräldrarnas 
oro. Även här tas åldern upp, att man när man är yngre kanske lättare känner sig 
bortglömd och att det nog är lätt hänt.  
 

”Visst, hon har väl ändå varit i blickfånget men nog har jag liksom ändå 
varit kvar (…) så inte blev jag bortglömd eller något liknande, det har 
liksom varit lika… Fast jag kan väl tänka kanske om man är lite yngre, då 
kanske barn känner (…) att man blir lite bortglömd och sånt, det är väl fort 
hänt i en sån där situation ska jag väl säga.” 

 
Samtidigt som sjukdomen innebär en förändrad vardag är det mycket som fortsätter som 
vanligt. Intrycket i intervjuerna är också att den förändrade vardagen så småningom 
upplevs som det normala och att ”det har rullat på” och att man inte funderar så mycket 
över det. Samtidigt med sjukhusbesök gick de i skolan och försökte klara av det på ett 
bra sätt. Det var också viktigt för dem att koppla bort lite och göra andra saker som att 
fokusera på skolan eller träffa kompisar.  
 

”man vill ju ändå klara av skolan och sånt och typ ha lite normalt också, för 
om man bara är på sjukhuset så ser man ju allting och tänker på allting och 
så, man kan koppla bort lite när man är hemma och så.” 
 
”Med kompisar kunde jag koppla bort det ganska mycket, då fick man 
verkligen ta tiden och göra något kul istället för att sitta och tänka på det 
hela tiden för man mår ju inte bättre av att gå och tänka och må dåligt, det är 
bra att koppla bort sig.. ibland…” 

 
Kompisarna kunde ändå få stå tillbaka lite och familjen blev mer central. Det finns en 
dubbelhet i önskan att veta hur syskonet mår, vara med familjen och att kunna koppla 
bort och göra annat. Berättelserna tyder på att det var viktigt med en balans mellan 
delaktighet i situationen kring syskonet och att få leva ett så normalt liv som möjligt. 
 

”Man var ju ändå ganska mycket hemma när han var hemma, då ville man 
ju verkligen passa på att vara med honom, sen när han var på sjukhus och 
när inte vi var på sjukhus då kunde jag liksom.. vara hemma hos min 
(släkting) eller så var jag ute med nån kompis och sådär.”  
 
 

Upplevelser kring att vara donator 
Utöver temat Det omtumlande beskedet är två teman kring att vara donator de mest 
centrala: En vilja att hjälpa och En känsla av att ha bidragit med något viktigt. Det var 
självklart för dem att donera eftersom de ville hjälpa sitt sjuka syskon. Genom att ha 
donerat känner donatorerna att de bidragit till syskonets tillfrisknande.  
 

En vilja att hjälpa  
Intervjupersonerna ser det som självklart att de skulle donera eftersom de ville att 
syskonet skulle bli friskt. De blev glada och tyckte det var bra när de fick veta att de 
kunde donera, en beskrivning var att ”det är en ära” att få donera. Donatorerna 
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återkommer flera gånger under intervjuerna till att det är självklart att hjälpa sitt syskon 
på det sätt man kan.  
 

”Alltså vissa var ju såhär ”du är en hjälte” men jag kände liksom inte som 
en hjälte, jag kände bara att det är klart jag ska hjälpa min bror. /…/ han är 
ju liksom min lillebror och det är såklart jag skulle göra typ allting för 
honom, så det känns väldigt.. alltså om jag skulle sagt nej skulle det känns 
såhär väldigt egoistiskt..” 

 
Att donera upplevdes som självklart trots nervositet och oro för själva donationen. Trots 
rädsla var det ett glädjande besked när de fick veta att de skulle donera; ”Det är jag som 
kommer få rädda min lillebror!”. Den egna övertygelsen är att kan man så ska man göra 
det, att det på sätt och vis är ”ett tvång”. Det är också något som förväntas av en av 
omgivningen, de ifrågasätter också själva varför man skulle säga nej. De ville donera 
men en tanke är att man nog hade sagt ja ändå eftersom det hade varit egoistiskt att säga 
nej och istället för att vara den som var modig och räddade syskonet hade man varit den 
som svek syskonet.  
 

”Jag ville ju, alltså det var ju självklart för mig men om jag inte hade velat 
så hade det väl nog blivit så ändå för jag hade nog inte kunnat säga liksom 
”nej, jag vill nog inte”.” 

 
De ger också rationella förklaringar till varför det upplevdes som självklart för dem att 
donera, alternativet var att söka en donator ur register och de visste att det var bättre att 
det var någon från familjen, i ungefär samma ålder. Dessutom skulle det kunna dra ut på 
tiden och risken fanns att de inte skulle hitta någon. Ett annat argument var att det var 
bättre att det var inom familjen så man vet vem det kommer ifrån och att det inte 
innebär någon större risk att donera. De säger också att de skulle kunna göra det igen för 
någon annan eftersom de vet att inte alla har turen att ha en besläktad donator och de vet 
vad man går igenom.  
 
En fråga jag hade med mig var hur intervjupersonerna förhåller sig till rollen som 
donator respektive syskon. Frågor kring detta gav något enstaka svar om att det på sätt 
och vis kan vara olika roller. Men den huvudsakliga innebörden i uttalandena är att 
donationen handlar om att hjälpa sitt syskon och att det snarare är en självklar del av 
syskonrollen. 
 

”Där tycker jag att det inte var, alltså att det inte var olika roller utan att det 
liksom var en roll, systern som donerade inte att det är två olika utan 
samma.” 

 
”Ja, alltså jag tar inte det som en såhär stor roll eller någonting, utan vi är 
ändå syskon och sådär, och sen att jag donerade, jag är ju bara till hjälp att 
få henne frisk.” 

 
Det kan alltså anses missvisande att tala om ”rollen som donator” för dessa 
intervjupersoner eftersom de inte ser det som en speciell roll. Upplevelsen av att vara 
donator var som starkast kring själva donationen, när de själva var på sjukhuset. 
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”Nej, alltså det var ju inte såhär, nu ska jag va donator, nu ska jag va syster.. 
(…) fast när man låg där på sjukhuset då kände man ju liksom, nu är jag 
donator liksom, sen när man kom upp där på rummet då kände man sig mer 
som en hjälte, såhär systerhjälte (skrattar till), det var skönt att ha den 
känslan, nu är det gjort, nu ska han bli frisk.” 
 

En känsla av att ha bidragit med något viktigt 
Berättelserna tyder också på att det kändes bra för dem att kunna göra någonting, att de 
annars kände sig ganska maktlösa och inte kunde göra så mycket mer än att hoppas. 
Genom att donera fick de en aktiv roll i behandlingen och bidrog med något som 
verkligen hjälpte.  
 

”det var ju såhär bra för då kunde ju jag hjälpa till själv, alltså jag, och inte 
bara såhär hoppas utan då kunde jag liksom göra någonting för att ja, hjälpa 
honom att bli frisk och så..” 

 
Den sköna känslan kan också förklaras så här: 

”…just att få komma med någonting som gör någonting bättre, men jag 
menar jag kan inte stå där och ge henne  medicinerna eller vara där på 
operationsbordet eller göra någonting men att då kunna få donera är ju, ja 
men som sagt, det är ju någonting stort ändå så…” 

 
Berättelserna visar att intervjupersonerna verkligen känner att de bidragit med något 
viktigt som hjälpt syskonet och att det är något ”stort” och betydelsefullt. Däremot är 
det lite olika hur de ser på sin egen insats. Eftersom det var så självklart att donera är en 
känsla att man inte var någon hjälte, en annan känsla kan vara att man ändå är en hjälte 
som ”räddade” syskonet eller ”offrade sig” för syskonet. En tillbakablick på donationen 
och bilden av sin egen insats:  
 

”Just nu tänker jag bara att nu är hon frisk, det är den grejen jag är glad 
över, att inte förlora sin syster och sen så är det skönt att jag ändå har varit 
delaktig i det, att jag ändå varit en del av processen till att få henne frisk.” 

 
Frågor om tankar, känslor eller minnen kring donationen gav flera svar i stil med ”Det 
var bara att göra det så att säga”. Frågorna gav också berättelser om smärta och obehag 
men sådana upplevelser tonas ofta ner med att det inte var så farligt och att det var 
bättre än vad de trott. Det kunde också vara stärkande för självförtroendet att ta sig 
igenom smärtan efter donationen och att göra det för sitt syskon. Själva donationen kan 
alltså upplevas som ganska odramatisk samtidigt som de ser det som något stort att 
donera. En av dem uttrycker det såhär: ”det är en stor grej att ha gjort det men det är 
inget stort ingrepp som de gör på kroppen. Så tänker jag.”.  En stark upplevelse var att 
se hur syskonet fick de egna friska cellerna. Ett sätt att se på betydelsen av att ha gett 
celler till sitt syskon är:  
 

”man har ju skojat efteråt liksom ”nu har du halva mig i dig”, man har 
kunnat skoja om det efteråt, haft lite roligt ändå (skrattar till) så det har varit 
bra.”.  
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Underlättande faktorer 
Intervjupersonerna har delvis olika upplevelser kring vilket stöd de fick och vad de hade 
behövt. De beskriver informationen från sjukhuspersonalen som omfattande och bra 
samt att det fanns möjlighet att ställa frågor. Personalen på sjukhuset beskrivs som 
”snäll”. I berättelserna fanns både upplevelser av utrymme att dela med sig av tankar 
och känslor och att det var mycket man bar inom sig och hade velat prata med någon 
utomstående om.  En upplevelse var att det räckte att kunna prata med föräldrarna, men 
det kunde handla om ett ömsesidigt stöd; ”vi har väl såhär gett varandra lite båda två 
och såhär..”. Samtidigt som föräldrar och släktingar var ett stöd var ju de också ledsna 
och en upplevelse var att man inte ville tynga dem alltför mycket och att det därför 
skulle vara bra att prata med någon utomstående; ”Ja, någon som kan vara lite starkare 
och som inte själv sitter där och gråter när jag sitter där och gråter och pratar.” En åsikt 
är att hela familjen borde få gå och prata med någon. Ingen av intervjupersonerna 
känner att de idag är i behov av stöd.  
 
Intervjupersonerna berättar att de var mer eller mindre oroliga inför donationen men att 
den sedan upplevdes som mindre smärtsam och jobbig än de tänkt sig. Läkarnas 
förklaringar om hur donationen skulle gå till gjorde också att en del av oron mildrades 
redan innan donationen, informationen från läkare kunde inge trygghet. Samtidigt kan 
en upplevelse av att inte vara förberedd finnas, men att det nog inte hade gått att göra 
sig beredd på hur det skulle vara, att det inte spelat någon roll vad läkarna sagt. Att hela 
tiden ha någon anhörig med sig och inte behöva vara ensamma under donationen kan ha 
stor betydelse.  
 
En upplevelse var att sjukhuspersonalen frågade hur det var men att man svarade ”jag 
mår bra” trots att man inte gjorde det och att det hade varit bra att få sitta ned och prata 
med någon som till exempel kuratorn. På frågan om de hade velat ha något mer eller 
något annat stöd är svaren olika, någon menar att det inte hade behövts något mer, att de 
fått allt man kan begära och någon att det i så fall skulle vara kontakt med kuratorn. En 
beskrivning var också att sjukvården inte direkt gett något stöd alls, men att det inte 
behövdes och att om man frågat efter det nog hade fått stöd, till exempel någon att prata 
med. Andra förslag var mer information till utomstående om donatorer eftersom de inte 
uppmärksammas så mycket och att det vore bra att inför donationen få ta del av andra 
donatorers tankar och känslor. Intervjupersonerna har inte fått höra något om hur andra 
donatorer har upplevt det och är nyfikna. Ingen har heller tidigare frågat dem på ett mer 
ingående sätt om hur det är att vara syskon och donator. 
 

”jag har aldrig fått höra att någon annan, hur någon annan donator upplevt, 
alltså jag har mer fått hantera mina egna känslor och tankar, man får aldrig 
ta del av någon annans. Man kan ju ha lite såhär privata, inga namn eller 
någonting att någon sitter och skriver och man får sitta och läsa vad andra 
har gått igenom och hur dom känner.” 

 
På frågan vad de skulle säga till någon annan som skulle donera svarade de att de skulle 
försöka vara som ett stöd, säga att man får bestämma själv, om man undrar något är det 
bara att fråga och att man inte behöver vara orolig eftersom det inte är så farligt som 
man kan tro. Som blivande donator kan det också vara bra att själv se till att man får 
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någon att prata med och inte gå och bära allt inom sig. Här framkommer också att det är 
självklart att säga ja till att donera. 
 

”Jag skulle nog säga ”var stark hela tiden” och ”prata ut”.” 
 
”Jag skulle vilja ha sagt att man inte ska vara nervös, man ska inte känna sig 
orolig eller någonting, man ska bara göra det helt enkelt, det är nästan ett 
måste, för att man ska liksom hjälpa varann ändå” 

 
Intervjupersonerna kände också att de fick uppskattning för det de gjorde från föräldrar, 
släktingar, sjukhuspersonal och i något fall lärare. Uppskattningen upplevdes som viktig 
eftersom man faktiskt gjort så mycket man kan för sitt syskon. Inställningen att ha 
bidragit med något viktigt underlättade i sig upplevelsen, i stället för att stå bredvid och 
titta på kunde de hjälpa sitt syskon som de oroade sig för.  
 
Intervjupersonerna hade också egna strategier för att hantera situationen. Det kunde 
handla om att acceptera situationen eftersom det ändå inte fanns något att göra åt det, 
hålla ihop i familjen, vara stark, att försöka se den ljusa sidan och inte bara den mörka, 
att i familjen försöka att inte bara prata om sjukdomar och att försöka ha lite vanligt liv 
också med kompisar och skola. Det kunde kännas bra att prata med en kompis som hade 
en liknande upplevelse men kompisarna gav främst ett utrymme att koppla bort och 
tänka på annat. Något som kunde underlätta upplevelsen var att hoppas och tänka 
positivt. 

 
”Jag tänkte alltid såhär att han kommer bli frisk, han kommer må bra och 
sånt och jag tror det gjorde att jag inte mådde såhär jättedåligt. Även fast det 
var ju såhär allvarligt och sånt men.. /…/ jag tänkte inte på att det var 
jättejättefarligt, fast det var väl kanske det.” 
 

Erfarenhetens betydelse 
Det kunde vara svårt för dem att sätta fingret på vilken betydelse erfarenheten haft och 
de tycks tillskriva erfarenheten betydelse på olika sätt. De upplever inte att erfarenheten 
påverkar dem så mycket idag, livet har återgått till det normala, samtidigt har det varit 
en viktig del av deras liv. En tanke är att erfarenheten betytt mycket eftersom man 
faktiskt ställts inför att ens syskon kan dö och varit delaktig i att ”rädda” syskonet. En 
tanke om donationen är att; ”..det är något fantastiskt man fått vara med om ändå”.  
 
Det är också olika vilken betydelse de tycker att erfarenheten haft för dem som 
personer. En sätt att se på det är att det inte förändrat henne/honom som person men att 
man nu ser annorlunda på vissa saker som att man nu kan förstå bättre vad anhöriga till 
sjuka går igenom. En annan upplevelse är att man nu kan delta i samtalsämnen om till 
exempel cancer och berätta vad man varit med om. Tydligt är att de upplever att 
erfarenheten bidragit till att man nu vet hur det är att ha någon i familjen som är 
allvarligt sjuk. Erfarenheten kan också göra en starkare, mer mogen och ge en annan syn 
på livet, att man mer gläds åt det lilla i vardagen.  
 

”Jag tänker att det har varit en lång period där man liksom gått igenom 
mycket, fast jag tar det ändå som en erfarenhet, liksom starkare, det är inte 
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många som går igenom det och klarar av på samma sätt, man vet hur det är 
och allting, så jag tycker jag personligen har blivit mycket starkare, att ta 
såhär in saker och sådär.” 
 
”..det har ju förändrat hela min syn på livet, jag uppskattar det ju betydligt 
mer än vad jag antar att jag hade gjort annars, liksom att det kan ta så stora 
vändningar och det kan liksom hända vem som helst och så.” 

 
Det kan också kännas betydelsefullt att nu ha ”samma benmärg” som sitt syskon. Det 
kan göra relationen speciell för dem och föra dem närmare varandra på ett sätt som 
tycks vara svårt att beskriva. En del av det handlar om att syskonet kommer vara ”evigt 
tacksam” och att det binder dem samman på ett sätt som upplevs positivt.  

 
”Ja, liksom automatiskt så förstärks ju banden mellan oss /…/ hon har ju 
min benmärg i sig och jag hjälpte, på sätt och vis räddade jag ju henne så vi 
står ju liksom alltid lite, lite närmare.” 
 

Något som erfarenheten bidragit till är att man mer tar tillvara på tiden och varandra i 
familjen eftersom man vet hur fort saker och ting kan ändras. Det kan leda till mindre 
bråk i familjen, att man unnar sig saker, umgås mer med familjen och har kommit 
närmare varandra. En upplevelse är också att erfarenheten inte bidragit till några 
förändringar i familjerelationerna eller i relation till det tidigare sjuka syskonet och att 
det är svårt att säga hur det varit annars. En donator beskriver förändringen så här: 
 

”Man tar vara på att han finns där och typ familjen och så, det är ju inte så 
att man är försiktig när man går ut på nätterna och så där /… / man är rädd 
om varandra, man får ta vara på tiden man har med varandra.” 

 
 

Diskussion 
 
Det övergripande syftet med studien var att undersöka hur donerande och icke-
donerande syskon – barn och tonåringar – kan uppleva och reagera på 
transplantationsprocessen och vilket stöd de är i behov av. Utifrån kunskapsöversikten 
formulerades frågeställningar för ett fåtal kvalitativa intervjuer där syftet (delsyfte 2) 
var att fördjupa och utvidga kunskapen om och förståelsen för donatorers upplevelser 
kring att vara syskon och donator och undersöka vilket stöd de vill ha.  
 
I intervjuerna framkom tre teman som beskriver upplevelsen av att ha ett sjukt syskon: 
Det omtumlande beskedet, Oro för och omsorg om syskonet och En förändrad vardag 
och två teman kring upplevelsen av att vara donator: En vilja att hjälpa och En känsla 
av att ha bidragit med något viktigt. Utöver detta framkom temana: Underlättande 
faktorer och Erfarenhetens betydelse.  
 
Berättelserna tyder på att det centrala i syskonens upplevelse av att vara syskon och 
donator handlar om oro för det sjuka syskonet, att de ville hjälpa syskonet och att de 
genom att donera har bidragit till att syskonet tillfrisknat. Mycket av innehållet i 
berättelserna liknar det som framkom i kunskapsöversikten. Framförallt finns det många 
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likheter med resultaten av de kvalitativa intervjustudierna (MacLeod, et al., 2003; 
Wiener et al., 2007; Wilkins & Woodgate 2007a). I intervjustudien rapporterades 
motsvarande positiva upplevelser som rapporterades av syskon som varit med om en 
lyckad transplantation som t.ex. en känsla av att ha bidragit med något viktigt, närmare 
relationer i familjen, stolthet och glädje över att ha donerat och att de skulle göra det 
igen (MacLeod et al., 2003; Packman et al., 1997b; Wiener et al., 2007). Även med 
hänsyn till detta tycks intervjupersonerna ha en mer positiv upplevelse av att vara 
donator och hur händelsen påverkat dem. Med tanke på urvalet av intervjupersoner kan 
det vara så att de som har en mer positiv upplevelse har intervjuats. Samtidigt har dessa 
ungdomar fått en del av det stöd som efterfrågades i studier i kunskapsöversikten och 
det är rimligt att det underlättat deras upplevelse och hjälpt dem se på erfarenheten på 
ett mer positivt sätt. Trots att de ser på erfareneheten på ett positivt sätt uttrycks dock 
stödbehov som inte blivit tillgodosedda. Forskning på syskon till barn med cancer visar 
att lidandet minskar över tid men att det är en grupp som inte återhämtar sig lika bra 
(Houtzager et al., 2004). En utveckling som speglar detta går även att se i 
intervjupersonernas berättelser – från det omtumlande beskedet, sorg och oro för 
syskonet till att idag se det som en betydelsefull erfarenhet. Dessa syskon kan antas 
tillhöra den grupp som återhämtar sig bra. 
 
Det första temat, Det omtumlande beskedet, beskriver reaktionerna då de fick veta att 
syskonet hade en allvarlig sjukdom. Det är en central upplevelse och ett starkt minne. 
Det överensstämmer med intervjustudien av Wilkins och Woodgate (2007a) där något 
av det mest centrala i syskonens upplevelse var när de fick det oväntade och 
omtumlande beskedet om syskonets sjukdom. Även i studien av Packman med flera 
(1997b) rapporterade donatorer syskonets insjuknande som det mest påfrestande under 
processen. En del i detta tema var upplevelsen av föräldrarnas reaktion på beskedet, det 
är troligt att föräldrarnas reaktion har stor betydelse för hur beskedet upplevs av barnet, 
särskilt om barnet är yngre och själv inte riktigt kan förstå vad som händer.  
 
Det andra temat, Oro för och omsorg om syskonet, handlar om att de oroade sig för 
syskonet, vilket också påverkade deras eget välbefinnande. Känslor av oro, saknad, 
ledsnad och sorg över att se sitt syskon lida är något som återfinns i både intervjuerna 
och kunskapsöversikten. Det framkom att de egna fantasierna var värre än verkligheten 
och att det därför kunde kännas bättre att vara hos syskonet och själv se hur han eller 
hon mådde. Det är alltså viktigt att syskon har möjlighet att besöka sitt sjuka syskon och 
att de får information för att undvika orimliga fantasier. Något som också underlättade 
upplevelsen var att hoppas och tänka positivt, liksom i intervjustudien av Wilkins och 
Woodgate (2007a) behöll intervjupersonerna hoppet. Transplantationen innebar något 
av en vändpunkt, hoppet ökade och oron minskade. Optimism har också visat sig ha 
samband med lägre ångest, osäkerhet och känsla av ensamhet för syskon till barn med 
cancer (Houtzager et al., 2004). Sistnämnda studie visade också att flickor och äldre 
barn löper störst risk för anpassningsproblem, vilket var relaterat till att äldre syskon var 
mer involverade, litade mer till uttalanden från vårdpersonalen och var mindre 
optimistiska. Márky (1982) däremot menar att delaktighet och att vara välinformerad 
underlättar för syskonen och att äldre barn hade lättare att anpassa sig. Det kan vara så 
att då ett syskon redan är känslomässigt engagerad i det sjuka syskonet kan delaktighet 
och information tänkas underlätta. Det kan mycket väl vara så att det är de mest 
känslomässigt engagerade och oroliga syskonen som ser till att bli mer involverade i 
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behandlingen och att sambandet kommer av det, inte tvärt om. Önskan om mer 
information och möjlighet att ställa frågor efterfrågas i kunskapsöversikten (Packman et 
al., 1997b; Wilkins & Woodgate, 2007b), liksom att det är viktigt för dem att 
vårpersonalen inkluderar dem i familjen för att inte känna sig förbisedda (Wilkins & 
Woodgate, 2007b). I intervjuerna framstår det som att de känt sig delaktiga, inte minst 
för att de donerade, de talar också ofta i termer av ”vi” . Det kunde underlätta för dem 
då de var nära syskonet och själva såg hur han eller hon mådde. 
 
Det tredje temat som kretsar kring vad det innebär att ha ett sjukt syskon är Förändrad 
vardag. Engagemang i syskonet, den nya familjesituationen och behandling gjorde att 
vardagen såg annorlunda ut. Liksom i intervjustudien av Wilkins och Woodgate (2007a) 
upplevde syskonen att de också fick ta mer ansvar. I intervjuerna framkom att det ökade 
ansvaret och att de fick mindre uppmärksamhet var naturligt med tanke på situationen 
och att det inte var något de led av. Det är dock oklart vad det ökade ansvaret 
tillsammans med krav på större självstädighet inneburit för dem. Det kan tänkas att 
dessa ungdomar har klarat det bra och att det har stärkt dem, medan det för andra kan bli 
en för stor börda. En spekulation är att om de ökade kraven blir övermäktiga kan det 
leda till att utvecklingen blir lidande, jag tänker då på resultatet av Packman med flera 
(2004) då 5 av 12 syskon i adolescensen hade brister i lösningen av Eriksons livskriser 
på minst ett område. Under adolescensen är det flera viktiga utvecklingsuppgifter som 
ska lösas, separera från föräldrar, bygga upp den egna identiteten och relationer med 
jämnåriga blir allt viktigare. Ett syskons sjukdom kan orsaka en konflikt mellan att göra 
sig mer oberoende av föräldrarna och lojalitet med familjen (Wiley, 1984). I studien av 
Wilkins och Woodgates (2007a) var det ökade ansvaret och den minskade kontrollen en 
källa till ilska, vilket kan tänkas spegla detta. Även om inte alla intervjupersoner 
kommit in i adolescensen då de donerade så framstår det som viktigt att det normala 
livet med skola och kompisar ska fortsätta, det blir ett sätt att koppla bort. Samtidigt kan 
det finnas en konflikt mellan att vara hos det sjuka syskonet och familjen och att träffa 
kompisar och ägna sig åt skolarbete. Det är troligt att en önskan om att livet ska fortsätta 
vara så vanligt som möjligt finns oavsett ålder och utvecklingsnivå men olika ”vanliga” 
saker är olika viktigt beroende på ålder. En studie på syskon till barn med cancer 
(Houtzager et al., 2004) visade att familjens anpassning spelade en viktig roll för 
syskonens anpassning, en alltför omfattande och långvarig anpassning till sjukdomen 
påverkade syskonen negativt. Det tycks alltså som att det är viktigt för syskon med en 
balans mellan delaktighet kring det sjuka syskonet och att leva ett så normalt liv som 
möjligt.  
 
Temat En vilja att hjälpa visar på intervjupersonernas önskan att göra vad de kunde för 
sitt syskon och att det var självklart att de skulle donera. I en studie (Packman et 
al.,1997b) var beskedet om att de skulle donera och inför donationen det som efter 
beskedet om sjukdomen upplevdes som mest påfrestande. I min intervjustudie tycks det 
främst ha varit en källa till glädje när de fick veta att de kunde donera även om de kände 
en viss oro inför själva donationen. Genom att donera blev de mer involverade i 
situationen, de kunde på så sätt bidra med något viktigt och hoppet om att syskonet 
skulle tillfriskna ökade. Precis som för de äldre barnen i studien av MacLeod med flera 
(2003) gjorde den egna övertygelsen att det i princip inte fanns något val. 
Intervjupersonerna förstod hur viktigt deras bidrag var för att rädda syskonet. Att de 
förstår detta tillsammans med uppfattningen att det är självklart att ställa upp för sitt 
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syskon gör att det blir som ”ett tvång”. Att säga nej hade inneburit att svika syskonet 
och gå emot sina egna moraliska värderingar. Det finns helt enkelt inget annat 
acceptabelt sätt att reagera på, varken inför andra eller inför sig själv, än att vilja donera. 
Detta kan sätta unga i en svår situation, en tvekan inför att donera och att inte riktigt 
vilja kan leda till skuldkänslor. Att yngre barn oftare uttrycker tveksamheter (MacLeod 
et al., 2003) kan bero på att de inte har samma helhetsbild och heller inte lika tydliga 
egna moraliska värderingar, vilket kan göra det lättare för dem att protestera. 
 
Utifrån kunskapsöversikten var en fundering att det skulle kunna vara olika roller att 
vara syskon och donator men det tycks inte vara så intervjupersonerna upplevt det. Det 
kan anses missvisande att i detta fall tala om ”rollen som donator”, intervjupersonerna 
tycks snarare se det som en självklar del av syskonrollen att hjälpa sitt sjuka syskon. Det 
är värt att notera att 3 av 4 syskonen i intervjustudien har donerat till ett yngre syskon 
och att 3 av 4 var flickor. Det är möjligt att det är lättare för äldre syskon att införliva 
donationen i syskonrollen än vad det skulle kunna vara för yngre syskon. Det är vanligt 
att äldre syskon tar mer ansvar och intar en beskyddande roll gentemot det sjuka 
syskonet (Tamm, 1996; Márky 1982) och äldre barn är ofta mer involverade i syskonets 
sjukdom (Houtzager et al., 2004). En sådan delaktighet i behandlingen tillsammans med 
en beskyddarroll kan rimligen leda till känslor av maktlöshet som donationen delvis kan 
upphäva. En känsla av maktlöshet och att sedan äntligen kunna göra något beskrivs 
också i intervjuerna. Donationen blir en naturlig del i syskonrollen, beskyddarrollen och 
den däri grundade önskan att göra vad man kan för sitt syskon.  
 
Intressant i sammanhanget är att Packman med flera (1997a) kom fram till att flickor 
och äldre barn som inte var donatorer hade mer emotionella problem än yngre barn och 
pojkar som inte var donatorer. Packman med flera (1997b) fann också att syskon som 
inte donerade kunde känna sig ledsna och besvikna över att inte kunna hjälpa sitt syskon 
och att de önskade att de hade varit den som räddade syskonet. Det tycks som att flickor 
och äldre barn lider mer av att inte kunna hjälpa sitt syskon och att det hade kunnat vara 
värdefullt för dem att donera. Samtidigt ska det dock inte förväntas att det alltid är något 
positivt att bli vald som donator, översikten och delvis intervjuerna visar att beskedet 
även kan leda till oro för donationen och en känsla av att man inte har något annat val 
än att göra det. Relationen till föräldrarna och inte minst det sjuka syskonet kan tänkas 
ha stor betydelse för upplevelsen av att vara donator. Det innebär sannolikt mycket olika 
upplevelser om relationen präglas av svartsjuka på det sjuka syskonet som får så mycket 
uppmärksamhet, ilska över att inte vara den lilla och omhändertagna i familjen längre 
eller omsorg och ansvar om det sjuka syskonet.  
 
Temat En känsla av att ha bidragit med något viktigt är även det ett mycket centralt och 
betydelsefullt tema i vad det innebär för dem att vara syskon och donatorer. Att de 
donerat är något som i allra högsta grad har påverkat upplevelsen av syskonets sjukdom. 
De har känt sig viktiga, delaktiga och behövda istället för att känna sig maktlösa och stå 
vid sidan om. Att de ”räddat” syskonet och att de genomgått donationen för sitt syskon 
ingav självförtroende. Uppskattningen från omgivningen och att de fått höra att de är 
modiga och gjort något bra har ökat på den känslan. Andra har varit stolta över dem och 
även om de inte säger det explicit var de och är nog fortfarande lite stolta över sig 
själva. Även om det är lite olika hur de ser på sin egen insats, att man är lite av en 
”hjälte” eller bara att det var självklart att göra det, så är det tydligt att de känner att de 
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bidragit till syskonets tillfrisknande. Frågan är vad som händer med dessa känslor om 
transplantationen misslyckas? Endast en liten del av donatorerna i kunskapsöversikten 
är syskon till barn som dött och de rapporterar naturligt nog mer negativa känslor. Det 
är naturligtvis en stor sorg att förlora ett syskon men hur påverkas upplevelsen av att 
vara donator? I studien av MacLeod med flera (2003) framkom det att donatorerna 
kunde känna skuld för att transplantationen misslyckats. Utifrån intervjupersonernas 
upplevelser skulle en annan möjlig känsla vara att man i alla fall gjort så mycket man 
kan för sitt syskon.  
 
Temat Underlättande faktorer kan sägas vara svaret på frågeställningen om vilket stöd 
de fick och vilket stöd de skulle vilja ha. Därtill kommer också intervjupersonernas egna 
strategier för att hantera upplevelsen.  
 
Intervjupersonerna är relativt nöjda med det stöd de fått men upplevelsen av stöd och 
behov av stöd varierar. De har fått information, uppskattning för sin insats och utrymme 
att ställa frågor, något som efterfrågas i kunskapsöversikten. Samtidigt uttrycks 
önskemål om bättre utrymme till att tala om tankar och känslor. För en del räcker det 
med stöd från föräldrar medan några tycks behöva mer än stöd från föräldrar och 
vänliga frågor om mående. Det är inte självklart vilka det är som behöver mer stöd. Det 
kan också vara svårt att be om stöd, även om de tror att de skulle kunna få det. 
Önskemål som kom fram var att få tala med kurator och få tal del av hur det varit för 
andra donatorer. Det finns anledning att tro att behovet av stöd och vilken typ av stöd 
som behövs i stor utsträckning varierar från syskon till syskon och att det är svårt för 
omgivningen att veta vad som behövs i varje enskilt fall. Det är också viktigt att notera 
att de främst talar utifrån att de är syskon, det är alltså syskon i allmänhet som kan vara i 
behov av stöd vilket också framkommer i kunskapsöversikten. De önskemål som 
farmkommer bör ses mot bakgrund av att det här handlar om lyckade transplantationer, 
de har själva valt att delta och de har en positiv inställning till det bemötande de fått.  
 
Det sista temat, Erfarenhetens betydelse, handlar om hur mycket betydelse som 
tillskrivs upplevelsen.  Erfarenheten tillskrivs betydelse på olika sätt och olika mycket. 
Det var ibland svårt för dem att svara på frågor om vad upplevelsen betytt för dem och 
om familjerelationerna påverkats/förändrats på något sätt.  Det finns anledning att vara 
kritisk till hur frågorna formulerats, det är inte konstigt att det blir svårt att svara om 
frågan uppfattas som att det ska göras en jämförelse med hur det skulle varit om inte 
syskonet blivit sjukt. Även om de på olika sätt beskrev betydelsen av upplevelsen är det 
troligt att mindre abstrakta frågor hade varit lättare att svara på. 
 
Gemensamt är att det varit en viktig del av deras liv, de har fått vara med om att ”rädda” 
sitt syskon som riskerade att dö. Erfarenheten kan bidra till olika saker; förståelse för 
hur det är att ha någon i familjen som är allvarligt sjuk, att man blivit starkare eller mer 
mogen, att man mer tar vara på varandra i familjen och att livet uppskattas mer. Det 
motsvarar de positiva konsekvenser som rapporteras för syskon till allvarligt sjuka barn 
i allmänhet och i kunskapsöversikten; ökad mognad, ny syn på livet och närmre 
relationer i familjen. Artiklarna av Packman med flera (1997a, 1997b, 2004) visar att 
donatorer tycks löpa ökad risk för negativa konsekvenser som depression, ångest, 
undandragande beteende, dålig självkänsla och brister i lösningen av de livskriser som 
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beskrivs av Erikson. Det tyder på att donationen kan innebär något annat än en positiv 
erfarenhet av att få ”rädda” sitt syskon, så som det framstår i intervjuerna. 
 
På frågor om vad donationen betytt för relationen till syskonet framkommer både tankar 
om att de nu har en speciell relation och att det inte skett någon förändring. Att 
donationen skulle leda till en speciell relation har inte rapporterats i tidigare studier med 
självskattningar eller intervjuer men vid kliniska observationer och samtal med 
föräldrar. Utifrån detta resultat i kunskapsöversikten väcktes tanken att den speciella 
relationen var något som kom ur föreställningar hos en vuxen omgivning, nu tycks det 
alltså som att det även kan ha stor betydelse för unga syskon att ha ”samma benmärg”. I 
en av de observationsstudier som tar upp det speciella bandet mellan syskon och 
donator påtalas det också att både positiva och negativa aspekter av relationen kan 
accentueras genom donationen (Wiley et al., 1984). Av vad som framkommer i 
intervjuerna tycks det vara omsorg, närhet och lojalitet som förstärks i och med den 
allvarliga sjukdomen och donationen men i andra fall är det möjligt att det istället blir 
svartsjuka, rivalitet och därpå följande skuldkänslor som framträder. 
 
Validitet och generaliserbarhet  
Detta är en mycket liten intervjustudie och det går därför inte att uttala sig om gruppen 
donatorer, vilket heller inte var syftet med studien. Dessutom är urvalet inte 
representativt eftersom endast ett fåtal donatorer tillfrågats, dels har de som upplevt ett 
större trauma i samband med donationen inte tillfrågats och dels skulle det också kunna 
vara så att de som har främst positiva upplevelse väljer att delta. Resultatet är ändå 
intressant eftersom det beskriver vilken betydelse det kan ha att vara donator. Det finns 
troligen andra upplevelser och perspektiv men det är rimligt att tänka sig att fler 
donatorer delvis delar intervjupersonernas upplevelser och att de i olika utsträckning 
skulle känna igen sig i intervjupersonernas berättelser. Dessutom kan det vara av 
intresse att få ett perspektiv från en svensk avdelning.  
 
Som intervjuare är det omöjligt att undvika en viss påverkan på intervjupersonerna, den 
uppfattning de får om mig, de frågor jag väljer att ställa och det klimat som skapas i 
intervjusituationen påverkar deras svar. Det skulle kunna vara så att det finns andra 
aspekter av upplevelsen som de antingen inte vill dela med sig av eller som de inte 
själva är medvetna om. Samtidigt är det lönlöst att söka efter den ”egentliga meningen” 
(Kvale, 1997, sid 203) när utgångspunkten är att meningen till stor del skapas i 
intervjusituationen. Samtidig är en nackdel med studier där deltagarna själva är 
uppgiftslämnare att forskaren får lov att lita till ärlighet och en vilja att dela med sig. 
Intervjupersonerna delar med sig av sådant som kan vara svårt eller problematiskt, 
vilket tyder på att det finns ett ärligt reflekterande i intervjuerna. Jag vill betona att det 
är en retrospektiv bild av upplevelsen, förståelsen handlar mer om vilken mening de 
idag ger erfarenheten än precis hur det var för dem just där och då. 
 
Något som bör nämnas är också att intervjuerna var spridda tidsmässigt, det gjorde att 
de första intervjuerna var mer eller mindre kodade när den tredje gjorde och vid den 
fjärde intervjun var stora delar av analysen färdig. Även om intervjuguiden var 
densamma har detta påverkat min förförståelse och mina följdfrågor. Detta behöver inte 
vara något negativt utan kan ses som en del i det kontinuerliga tolkandet. Att två 
intervjuer gjordes via telefon kan också påverka resultatet eftersom den icke-verbala 
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kommunikationen inte finns som informationskälla, det blir svårare att avgöra om det är 
tyst för att intervjupersonen funderar på något eller väntar på en ny fråga. Förutom att 
telefonintervjuerna blev något kortare fanns dock inga märkbara skillnader.  
 
Genom att redovisa mitt tillvägagångssätt och presentera citat till varje tema ger jag 
läsaren möjlighet att själv bedöma tolkningarnas giltighet. Det är fullt möjligt att en 
annan uttolkare skulle komma fram till en delvis annorlunda tolkning. Enligt principen 
om att det inte finns en ”sann” tolkning utan flera legitima tolkningar blir frågan om 
någon annan skulle kunna komma fram till en annan slutsats mindre intressant (Kvale, 
1997). Däremot är det viktigt att redogöra för hur och utifrån vad slutsatserna dragits 
och att logiskt kunna argumentera för dem. Genom att skapa en sammanhängande, 
logisk tolkning fri från motsägelser eftersträvas validitet enligt ”koherenskriteriet” 
(Kvale, 1997, sid 215). 
 
Vidare forskning 
Tigare forskning på syskon till allvarligt sjuka barn och kunskapsöversikten visar att 
barn i olika åldrar reagerar olika på ett syskons sjukdom. Ålder påverkar också hur det 
upplevs att bli vald som donator. Det skulle vara intressant att undersöka vad som är 
specifikt för olika åldersgrupper, inte minst för att ta reda på om det behövs olika stöd 
för syskon och donatorer i olika åldrar. Särskilt angeläget är det att ta reda på vilken 
hjälp donatorer är i behov av om transplantationen misslyckats. Det tycks behövas 
bättre metoder för att inom vården ta reda på vilka syskon och donatorer som är i behov 
av mer eller annat stöd. Det finns också tecken på att flickor kan drabbas hårdare än 
pojkar då ett syskon är sjukt (Houtzager et al., 2004), hur kön påverkar är något som bör 
undersökas vidare.  
 
Kunskapsöversikten tyder på att donatorer löper större risk för negativa konsekvenser, 
samtidigt som det framkommer, både i översikten och i intervjustudien att det kan vara 
något positivt att få bidra med något viktigt. Ett sätt att närmare ta redan på betydelsen 
av att vara donator skulle kunna vara att göra intervjuer och/eller mätningar före och 
efter donationen. För att utforska vidare vad det innebär att bli vald eller inte vald som 
donator skulle det även vara intressant att titta på de syskon som inte kan donera, 
särskilt då ett annat syskon är donator. En svårighet med studier på detta område är att 
det är etiskt komplicerat.  
 
Slutsatser 
Kunskapsöversikten och intervjustudien tyder på att den mest centrala upplevelsen för 
både donatorer och icke-donatorer handlar om att ha ett allvarligt sjukt syskon, beskedet 
om sjukdomen, den förändrade vardagen och tankar och känslor som väcks. 
Kunskapsöversikten visade att transplantationsprocessen kan vara en påfrestande 
upplevelse för syskon och kan leda till psykologiska och emotionella problem. 
Anmärkningsvärt är att en tredjedel av syskonen i en studie rapporterade måttliga till 
allvarliga symptom på post-traumatisk stress (Packman et al., 1997a). Det visar på att 
syskon, både donatorer och icke-donatorer kan vara i stort behov av stöd. I 
kunskapsöversikten visades det på skillnader mellan donatorer och icke-donatorer, att 
de reagerar delvis olika och att donatorer tycks löpa ökad risk för negativa konsekvenser 
som till exempel depression och ångest. Utifrån intervjuerna och översikten finns det 
dock anledning att tro att det i vissa fall kan vara en skyddande faktor att donera. Det 
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kan vara en positiv upplevelse att få bidra till syskonets tillfrisknande, att få en aktiv roll 
i behandlingen och få uppskattning för det man gjort. Samtidigt sätter egna moraliska 
värderingar och omgivningens förväntningar press på att det ska upplevas som positivt 
att bli vald som donator, det kan ge skuldkänslor om det inte är så de känner.  

 
Förslag till förbättrat stöd 
För att alla syskon och donatorer som kan behöva stöd ska få det bör 
sjukvårdspersonalen vara tydlig med vilket stöd som finns att få och vara måna om att 
se till att syskonen upplever att det är till för dem. Det bör också underlättas för syskon 
och donatorer att få kontakt med den hjälp som finns, även om de vet att den finns kan 
det vara ett stort steg att be om att få del av den. Ett alternativ skulle vara att kuratorn 
aktivt söker upp syskon och donatorer och försöker boka ett samtal. Även om de vid en 
första fråga säger att de mår bra kan det finnas sådant de bär inom sig som de egentligen 
skulle vilja prata om. Kanske vore det bra att göra ett möte med kuratorn till en del av 
proceduren kring donationen. Samtidigt måste det upplevas som frivilligt för syskonen. 
 
Ett förslag är också att framförallt donatorer får ta del av andra donatorers upplevelser. 
Det kan vara värdefullt att få ta del av både positiva och negativa aspekter av 
upplevelsen. Exempel skulle kunna vara att donationen upplevs som mindre smärtsam 
än vad de trott och att man efteråt kan känna sig stolt men också att en tvekan inför att 
donera kan väcka skuldkänslor och att det kan kännas som att man inte har något val. 
Det kan underlätta för donatorer genom att olika känslor och tankar kan upplevas mer 
tillåtna. Dessutom skulle det vara bra att uppmärksamma donatorer mer och sprida 
kunskap om vad det innebär att vara donator för att de ska mötas med mer förståelse. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 
Inledning 

! Information om inspelning sekretess, frivilligt deltagande, möjlighet att avbryta eller ta 
paus och hur materialet kommer användas 

! Presentation av syfte och hur intervjun kommer gå till 
 
Bakgrundsinformation 

! Vill du säga något om hur det liv ser ut just nu? (skola, boende mm) 
! Frågor om familjesituation och syskon 

 
Upplevelser kring beskedet om syskonets sjukdom 

! Hur längesedan var det din bror/syster blev sjuk? 
! Kommer du ihåg när du fick beskedet om sjukdomen? 
! Minns du hur du reagerade? (tankar/känslor) 

 
Upplevelser kring att bli vald som donator 

! Hur var det för dig när de sökte en lämplig donator? 
! Hur var det för dig att bli vald som donator?  
! Är det något du minns särskilt tydligt? 

 
Upplevelser kring att vara syskon och donator 

! Hur var det för dig att vara den som donerade? 
! Hur minns du själva donationen? Hur var det efteråt? 
! Vad tänker du idag om att du har gett celler till din bror/syster? 

 
Upplevelser under transplantationen 

! Hur var det för dig när ditt syskon genomgick transplantationen? 
! En del syskon kan känna sig lite bortglömda av föräldrarna eftersom det sjuka barnet 

kräver så mycket tid. Hur var det för dig? 
 
Upplevelse av erfarenhetens betydelse 

! Vad tror du den har erfarenheten har betytt för dig? 
! Upplever du att erfarenheten förändrat dig på något sätt? 
! Har relationerna i familjen förändrats på något sätt? 
! Har donationen påverkat relationen till ditt syskon på något sätt? 

 
Upplevelse av stöd och behov av stöd 

! Vilket stöd tyckte du att du fick? (information, möjlighet att prata) 
! Hade du velat ha något mer eller något annat stöd? 
! Vad skulle du säga till någon som just fått veta att den kan donera? 

 
Avslutning 

! Är det något mer du skulle vilja tillägga innan vi avslutar? 
! Jag tackar för att han/hon medverkat och delat med sig av sina upplevelser 
! Frågar hur det var att prata om detta. Vid behov informera om möjlighet att få hjälp att 

söka stöd.  


