
Sagt av syskon som deltagit i grupperna:

Bakgrund
Syskon i barnonkologin är en sårbar grupp. Det dör 
ungefär 60 barn i cancer varje år och många har syskon. 
Syskon har rapporterat flera typer av sorg under det 
sjuka barnets olika sjukdomsfaser. När syskonen mister 
sin bror eller syster förändras livssituationen för hela 
familjen. Föräldrars sorg påverkar barnens sorg. 
Barncancerfondens Syskonstödjare finns på varje 
barncancercentra i Sverige samt på Lilla Erstagården 
barn- och ungdomshospice och på Huddinge sjukhus. 
Syskonstödjarna i Stockholm möter många syskon i sorg 
och valde därför att starta stödgrupper hösten 2020 då 
det befintliga stödet för syskon är bristfälligt. Då 
pandemin slog till igen på hösten tvingades grupperna 
att ställas om till digital form

Syfte

Syftet med deltagandet i stödgruppen är att få dela sin 
historia och sina erfarenheter, tankar och känslor med 
de andra deltagarna
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Metod

Syskonen bjöds in att delta i 6 träffar i åldersindelade 
stödgrupper, en grupp för 7-11 år samt en grupp 16-19 år. 
3 träffar var fysiska och 3 träffar blev digitala. 

Diskussion
Samtliga deltagarna utom två fullföljde stödgruppen. När gruppen behövde ställas om till digital form fungerade 
omställningen väl. Syskonen rapporterade att det hade varit värdefullt att få dela med sig av sina tankar med de andra 
deltagarna, att det inte är alltid de ville dela med sig av allt till sina vänner eller sin familj. Detta öppnar upp att starta 
stödgrupper för syskon i hela Sverige, då det befintliga stödet inte är jämlikt över landet på grund av geografiska hinder.
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Digitala stödgrupper för syskon
i sorg – Att ställa om istället för att ställa in

Bra att vi inte 
bara sitter och 

pratar, skapande 
samtidigt är bra! 

Jag tyckte det var 
mysigt. Generellt tycker 

jag om att det varit 
kreativa moment 
samtidigt som vi 

reflekterat.

Det var bra att kunna 
prata i gruppen med 

andra som förstod, säger 
man något i en annan 

grupp, tar sorgen plats. 
Jag känner mig som en 
börda då, det var skönt 
att få dela med mig här.

Det var skönt med 
skrivboken men 

jag har inte 
använt den.

Slutsats
Både ledarna och barnen i de två olika grupperna upplevde att omställningen gick bra till digital form. Detta öppnar upp 
för att digitala stödgrupper kan fungera i en större skala för att på så sätt nå flera syskon, även de som bor utanför 
storstäderna. En test görs nu under hösten 2021 med nationella digitala stödgrupper.

Jag tyckte om 
att skriva, det 
var skönt.


