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Det er ikke kun forældre, der har psykologisk betydning for børn. Forholdet mellem søskende må 
anerkendes som særdeles betydningsfuldt, og det varer ved endog efter forældrenes død. Går det 
derfor  et  barn  dårligt  i  familien,  kan  det  forventes  at  få  en  række  konsekvenser  for  de  andre 
søskende. Alvorlig, livstruende sygdom må altså forventes også at præge de raske børn i familien 
alvorligt.  Det syge barn kan få forældre til  at  overse det  barn,  der ikke er sygt.  Ligeledes kan 
professionelle i deres bestræbelser på at hjælpe det syge barn og dets forældre glemme, at de andre 
børn i familien også kan have brug for hjælp.

Men hvordan påvirker det at have et kræftsygt barn i familien egentlig søskende? Dette har Sloper 
& While fra University of Manchester set nærmere på. Undersøgelsen omfattede 99 familier med et 
kræftsygt barn mellem 8 og 16 år. Det raske barn i familien, der var nærmest i alder til den syge, 
blev  udvalgt  til  nærmere  undersøgelse.  Psykosociale  ressourcer  blev  vurderet  såsom støtte  fra 
forældre, søskende og kammerater. Barnets selvfølelse blev vurderet, og man undersøgte det raske 
barns opfattelse af sin situation i en familie med en kræftsyg. Desuden undersøgte man det raske 
barns copingstrategier, f.eks. problemløsning, social tilbagetrækning, selvkritik, følelsesregulering, 
ønsketænkning og resignation.

Resultaterne viste, at 6 måneder efter at en kræftdiagnose var stillet for et barn, havde en fjerdedel 
af dets “raske” søskende udviklet problemer af negativ art enten hjemme eller i skolen. Tyve ud af 
99 raske børn havde f.eks. udviklet psykosociale problemer af en sådan art, at børnene blev vurderet 
som behandlingstrængende. Otte andre havde det så dårligt, at de var på grænsen til, at professionel 
hjælp var nødvendig. Nogle af børnene udviklede adfærdsforstyrrelser, der gjorde dem vanskelige 
at være sammen med, mens andre lukkede sig inde med deres problemer.

Men  undersøgelsen  viste  jo  også,  at  flertallet  af  søskende  nok  var  påvirkede,  men  dog  ikke 
udviklede sig stærkt negativt. Forklaringen på at det gik så galt for nogle børn og ikke for de øvrige 
var, at familielivet i de førstnævnte tilfælde var blevet stærkt forstyrret efter kræftdiagnosen. For 
eksempel virkede det meget negativt på den ikke-kræftsyge søster eller bror, hvis moderen i længere 
tid var indlagt på hospital med sit syge barn. Mange forældre understregede desuden den vigtige 
støtte fra familie og venner i den svære tid. Det var især karakteristisk, at hvor støtten manglede, 
reagerede den ikke-kræftsyge søster eller bror negativt. Dette peger på, at aflastning af forældrene i 
dagligdagen er vigtig, så de kan være tilgængelige for alle deres børn.
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