
Resultat 

Slutsats
Syskonen rapporterade att ”the Family Talk Intervention”  
(FTI) fyllde en viktig funktion. Majoriteten av syskonen 
ansåg att FTI hade hjälpt dem och familjen att prata om det 
som varit svårt, vilket lett till ökad förståelse för sjukdom, 
varandra samt förbättrade relationer inom familjen. De 
beskrev även att FTI hade hjälpt dem indirekt genom att 
föräldrarna fått stöd. Syskonen rapporterade att tidpunkten 
för FTI var bra och att samtalens längd och antal var lagom.
Några syskon rapporterar också bättre stöd i skolan. 
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Bakgrund
När ett barn drabbas av cancer påverkas hela familjen. Trots 
detta finns det få stödprogram inom pediatrisk onkologi för hela 
familjen. Det familjecentrerade stödprogrammet ”The Family Talk 
Intervention” (FTI) kommer ursprungligen från psykiatrin  och har i 
denna studie testats inom pediatrisk onkologi.

Syfte
Att utforska syskons erfarenheter av att delta i FTI när en bror 
eller syster har cancer.

Material & Metod
Studien inkluderade 26 familjer (110 familjemedlemmar varav 37 
syskon) som genomgick FTI ca 3 månader efter diagnos eller 
recidiv. FTI är en manualbaserad intervention som består av 6-11 
möten med familjen där syftet är att underlätta kommunikationen 
inom familjen om sjukdomsrelaterade frågor samt stödja 
föräldraskapet. Data har inhämtats från enkäter och intervjuer 
med syskon <6 år som analyserats med deskriptiv statistik samt 
innehållsanalys. 
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Ökad förståelse och förbättrade 
relationer inom familjen

Tajming och strukturen på FTI 
fungerade väl för syskonen

Skönt att prata öppet om 
tankar och känslor

Stöd till föräldrar- ett sätt 
att stödja barnen

Ökad kunskap om 
sjukdomen

Ökat stöd i skolan

”Under tidens gång har jag märkt att det är mycket för vår familj. Stödprogrammet har hjälpt vår familj 
ganska mycket. Det var strategiskt uppsatt. Det var bra, först pratade man en och en, sen tillsammans. 
För mig var det bara positivt” , syskon, 16 år.

”Jag tycker själv att familjen fått bättre sammanhållning och man kan prata mycket mera, man tar mer 
hänsyn till varandra och det var många problem som har löst sig, och man kan lätt bli sura på varandra 
man kanske hellre vill vara själv, ehm men om man pratar med varandra och liksom försöker hitta på 
något i stället ja. Eh… försöker lösa problem som har uppstått och så ehm så kommer man närmare 

varandra”, syskon, 13 år

”Ja, de hjälpte mig att prata och känna vad jag ville och allting kom ut, så att jag fick komma ut ur allt. 
Jag kände mig mycket bättre efter jag hade pratat. Jag kände att jag fick ut mina känslor, så att jag 

kunde bli mer glad”, syskon 8 år

”Det här med sjukdomen, jag vill inte veta för mycket och jag vill inte veta för lite. De har berättat 
ganska bra. Vissa saker var lättare att prata med dom om, vill inte veta för mycket för då kanske jag 
blir orolig, om man får veta allting blir det invecklat. Om jag samtidigt inte får veta någonting blir jag 

också orolig. Om jag vet mycket så vet jag liksom vad som kommer sen. Jag tycker jag vet tillräckligt” , 
syskon, 11 år

”Alltså om man har ett syskon som är sjukt, då vill man inte berätta själv, utan…man tycker det är svårt. 
Det är skönare om någon annan berättar, så…ja, det var väldigt skönt att ha en sån här stödperson”, 

syskon 15 år

”…mamma och pappa de har fått svar och hjälp med såna här frågor eehm och typ såhär hur de på 
bästa sätt ska…såhär för man blir ju trött. De blir ju trötta av allt det här och då blir de ju lätt irriterade 
på varandra. Vilket gör att de kanske bråkar eller så hur de liksom ska lugna ner sig och hur de ska 
lösa det, för när en förälder är trött och inte mår bra så påverkar ju det liksom barnen… det var väl 
mer såhär mamma och pappa och X (samtalsledaren) som kom på lösningar såhär, men speciellt 

mamma och pappa och det påverkade mig positivt för de blev ju mer sams”, syskon 13 år

Syskonens erfarenhet av att delta i FTI illustreras nedan i 6 kategorier som speglar stödprogrammets struktur, innehåll och 
nytta. Alla syskon rekommenderade stödprogrammet till andra familjer i liknande situation. 


