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Ingress:  
SIBS-RCT er en pågående randomisert studie som undersøker effekten av en manualbasert 
intervensjon for søsken til barn med kronisk sykdom. 
 
Bakgrunn:  
Målet  med  prosjektet  er  å  gi  bedre  mental  helse,  livskvalitet  og  familiekommunikasjon  
for  søsken til  barn  med  kronisk  sykdom.  Bakgrunnen  er  at  søskenforhold  er  livets  
lengste  relasjoner.  Disse relasjonene  kan  bli  vanskeligere  i  familier  hvor  barn  har  
kronisk  sykdom.  Søsken  til  barn  med kronisk  sykdom  har  økt  risiko  for  mental  uhelse,  
inkludert  depresjon,  angst,  atferdsvansker  og lavt  selvbilde.  Helsepersonell  er  lovpålagt  
å  støtte  søsken  til  barn  med  alvorlig  sykdom.  Likevel finnes  ingen  tiltak  for  søsken  
med  dokumentert  effekt.  Dette  vil  vi  gjøre  noe  med.  I  samarbeid mellom  kommune-  
og  spesialisthelsetjenesten,  universiteter  i  Norge  og  utlandet,  samt  flere 
brukerforeninger,  har  vi  utarbeidet  et  tiltak  for  søsken  og  foreldre  til  barn  med  
kronisk  sykdom. Tiltaket  kalles  "SIBS"  fra  engelsk  "siblings"  og  er  et  gruppetiltak  med  
samtidige  grupper  for søsken  og  foreldre,  inkludert  dialoger  mellom  foreldre  og  barn.  
SIBS  varer  2  halve  dager  og  gis i  kommune-  eller  spesialisthelstetjenesten.  SIBS  er  
prøvd  ut  i  en  åpen  studie  med  99  familier  og viste  vesentlig  bedring  for  søsken.  Nå  
skal  vi  prøve  ut  intervensjonen  i  en  randomisert  kontrollert studie  for  å  dokumentere  
effekten  mot  venteliste.  Prosjektet  ledes  fra  Lillestrøm  og  foregår  i  3 kommuner  og  5  
sykehus.  Vi  skal  inkludere  288  søsken  (alder  8-16  år)  og  foreldre  til  barn  med kronisk  
sykdom.  Halvparten  av  deltakerne  trekkes  tilfeldig  til  3  måneders  venteliste  før  de  får 
 
Problemstilling:  
Overordna spørsmål er om intervensjonen virker. For studentprosjektet er flere spørsmål 
aktuelle avhengig av studentens interesse; herunder: 
Varierer søskens tilpasning, mental helse og livskvalitet med type kronisk sykdom? 
Hva er sammenhengen mellom foreldre og søskens mentale helse? 
Hvilke tema er søsken og foreldre til barn med kronisk sykdom opptatt av i en intervensjon, 
og i dialog med hverandre? 
Hva er søskens diagnosekunnskap før og etter intervensjon? 
 
Mål og metode:  
Det overordna målet er å undersøke effekt. Stegene på veien er å dokumentere søskens 
hjelpebehov. For dette konkrete prosjektet for studenter er både kvalitative og kvantitative 
data aktuelle. 
 
Studentens arbeidsoppgaver:  
Samle intervjudata 
Analysere kvantitative data 
Analysere kvalitative data (video, lyd og tekstfiler) 
Samle spørreskjemadata (følge opp deltakere) 
Skrive artikler 



 
Om forskningsmiljøet:  
Studenten/e vil bli del av en større forskningsgruppe i dette prosjektet. Noen av 
medarbeiderne er lokalisert ved PSI, men flere er ved samarbeidende institusjoner. Der er 
månedlige møter i RCT hvor man gjennomgår publikasjonsplaner og drøfter analyser. 
Stipendiatene i prosjektet har møter annenhver uke som studentene kan kobles på ved 
behov. I tillegg vil der lages en egen møterekke for studentene med fokus på deres 
prosjekter og opplæringsbehov. De viktigste medarbeiderne er ved PSI: Prosjektleder 
Fjermestad, stipendiat Erica Zahl, data manager Matteo Botta. Fra juni 2022 starter også 
post doc Nur Hussin. Ved Lovisenberg sykehus: Stipendiat Solveig Kirchhofer. Ved Frambu 
senter for sjeldne diagnoser: Psykologspesialist/PhD/universitetslektor Torun M. Vatne. 
Sykehuset Innlandet: Stipendiat Trude Fredriksen, forskningskoordinator Stian Orm. De 
viktigste internasjonale samarbeidspartnerne er Wendy Silverman ved Yale University (USA), 
Claire Wakefield ved University of New South Wales, Sydney (Australia), og Megan Tudor 
ved UC Davis Mind Institute (USA). Der er brukerinvolvering ved Mental Helse Ungdom. 
 
Veiledning: 
Krister Fjermestad. Det vil tilbys ukentlig veiledning (etter behov) med fokus på data-
analyser og skriving. Stipendiater, post doc og datahåndterer vil også kunne gi veiledning og 
opplæring etter behov. 
 
Etiske godkjenninger og data: 
REK og NSD godkjent. Data fra ca 250 familier foreligger (spørreskjema, intervjuer, video og 
lyd av alle intervensjonsgrupper (pr feb 2022 ca 60 grupper). 

 
Tentativ artikkel:  
Flere artikler er aktuelle, tentative titler: 
Predictors of disorder knowledge among siblings of children with chronic disorders. 
Mental health and quality of life in siblings and parents of children with chronic disorders 
What siblings and parents of children with chronic disorders talk about when they talk 
about the disorder: A qualitative study  
 
Kontakt:  
Krister W Fjermestad 
Kristefj@uio.no 
 
 
 
 


