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Redaktörens sida! 

Äntligen kommer ett rykande färskt nummer av SSL-bladet ut, fyllt med spännande läsning 
från er medlemmar, denna underbara höst! Vilket vackert väder vi har haft, så soligt och fint, 
men nu ska det tydligen vända och bli kallare och mer ”höstligt” ute. Som sig bör, i denna 
årstid… Det är så roligt att axla uppgiften som redaktör när jag får in så många fina bidrag 
från er sjukhuslärare runt om i landet. Och det blir fler för varje nummer, så det märks tydligt 
att SSL-bladet är ett bra forum för vår lilla kår!  

Styrelsen har hunnit med att träffas ett par gånger sedan Rikssymposiet i Halmstad, och det 
känns mycket bra även i den nya konstellationen. Att blanda beprövad erfarenhet och 
trygghet med nytt gott krut brukar vara framgångsrikt, så nu kommer vi att fortsätta att köra 
på och arbeta för våra medlemmars bästa. Ett stort arbete vi har gjort i början på terminen är 
ett remissyttrande gällande ”SÖK” – Statsbidrag för Ökad Kvalitét. Läs mer om detta på 
Karins ”Ordförandesida”, samt läs också vårt yttrande under ”Information” i slutet av bladet.  

Höstlovet vecka 44 står för dörren, och det brukar vara synonymt med ”Läs-Lov” för våra 
elever, men för oss pedagoger är det studiedagar, och kanske ett besök på Skolforum i 
Älvsjö som gäller. Tillsammans med mina kollegor kommer jag att med spänning åka till 
Skolforum i år för att ta del av nyheter bland läromedel samt få lyssna till inspirerande 
föreläsningar. Framförallt kommer vi att med stor förväntan stå framme vid scenen när vår 
kollega på Folke Bernadotte regionhabilitering, specialpedagog Cristina Eklund, kommer att 
ta emot Helge-priset. Det är ett nyinstiftat pris till minne av Helge Axelsson Johnson, med 
syfte att belöna insatser på skol- och undervisningsområdet, höja kunskapsnivån och sprida 
framgångsrika modeller. Prissumman är på 125.000 kronor. Cristina Eklund får detta 
stipendium för sin bok ”Metodhandboken - ett pedagogiskt stöd för elever med förvärvad 
hjärnskada”, och som nu ska revideras. Första utgåvan kom år 2007, och den har tryckts i 
flera tusen exemplar. Boken kom till i ett nära samarbete med Barncancerfonden, Hjärn- 
skadeförbundet, Hjärnkraft och Folke Bernadotte regionhabilitering.  

I morgon lunch kliver jag på tåget för att åka till höstens nätverksträff  för sjukhuslärare i 
Göteborg. Det är ett nätverk för oss sjukhuslärare som arbetar vid något av Sveriges   
barnonkologcentra, och som finns på sex platser från Umeå i norr till Lund i söder. Mer 
information från denna träffa kommer i december månads SSL-blad. Till det numret hoppas 
jag återigen få in många fina bidrag och /eller tips från er alla! 

Njut nu av den härliga ljumma hösten som sprakar av färger i skog och mark! 

 

 

 

 

Jag önskar Dig en trevlig lässtund med detta nummer av SSL-bladet 

Agneta Lindh Wennefjord, redaktör, SSL-bladet 

Sänd in ditt bidrag till: agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se 

   Läraren kan öppna dörrar, 

   men du måste gå in själv. 

                          Kinesiskt ordspråk 

mailto:agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se


Agneta Lindh Wennefjord, redaktör, SSL-bladet 

 

 

 

Hej på er Kära medlemmar! 
Halvvägs in i höstterminen har vi strålande vackra höstdagar utanför fönstret på 
sjukhusskolan i Umeå! Hoppas ni har det likadant varhelst i landet ni befinner er. 

I september träffades vi i styrelsen i Stockholm för att arbeta med remissyttrandet till SÖK - 
statsbidrag för ökad kvalitet. Eller som den egentligen heter: Utredningen om kvalitet i 
utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (U 2013:2). Egentligen är det ett 
delbetänkande till utredningen som vi har yttrat oss omkring. Vi fokuserade givetvis framför 
allt på de frågor som rör undervisning på sjukhus eller institution knuten till sjukhus. Vi hade, 
märkligt nog, inte blivit utsedda till remissinstans men vi tog givetvis möjligheten att yttra oss i 
alla fall. Vi har, med ett vänligt tonfall, varit tydliga omkring vad vi tycker och ni kan läsa 
sammanfattningen av vår skrivelse här i SSL-bladet. 

Nu väntar vi med spänning på fortsättningen runt utredningen – vad man kommer fram till 
och vilka beslut som fattas. Vi återkommer så fort vi vet något mera. 

Något vi tryckt på i vårt yttrande är vikten av att vi sjukhuslärare får bra och adekvat 
fortbildning. Vi tänker att om SPSM centralt får en starkare roll och större ansvar när det 
gäller råd och stöd till våra huvudmän och därmed också till oss, så kanske vi kan hoppas på 
att de kan erbjuda god fortbildning för oss i hela landet. 

Dit är det dock fortfarande långt så till dess får vi stötta varandra. Det vore toppen om ni 
medlemmar kunde dela med er av tips på till exempel bra spel, läromedel, appar och länkar. 
Har ni varit på någon bra fortbildning så skriv en blänkare om det och dela med er till 
varandra genom våra kanaler; hemsidan och SSL-bladet. 

Idag tar vi emot fler och fler elever som varit tvungna att lämna sitt hemland. Det förekommer 
att de kommer raka spåret till sjukhuset och därmed också till sjukhusskolan. Hur jobbar ni 
med dessa elever ute i landet? Har ni goda exempel runt detta så dela med er!! 

Vecka 44 är det, som vanligt, höstlov för eleverna. I år satsar Läsfrämjandet och flera andra 
aktörer på detta lov och har gett det namnet LÄSLOV. LÄSLOV ett brett läsfrämjande 
samarbete genom elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, 
fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag i ett stort växande nätverk. Mer 
information om detta och tillgång till material hittar ni på;  http://laslov.se  Se där – ett tips 
från mig! 
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Ha det gott, njut av den vackra hösten! Vandra i skogen, mys med tända ljus på kvällarna, 
läs böcker av det slag DU gillar och sköt om Er alla! 

 

 Hälsningar 

 Karin Svensson 

 Ordförande SSL 

 

 

 

 

 

 

När en bilduppgift blir så mycket mer 
  
får symbolisera en elevs uppfattning om värdet av sjukhusundervisning. (Se nästa sida)! 
 
Jag vill med denna insändare visa på att vi gör en viktig skillnad för våra elever när 
hemskolan känns för kravfylld.  
 
Denna elev har medverkat till att sjukhusundervisningen synliggjorts bland klasskamrater och 
på hemskolan, och det på ett mycket positivt sätt. Några blev t. om avundsjuka enligt eleven.  
 
Eleven belönades även med ett stipendium för sina stora framsteg under det sista året på 
grundskolan. Riktigt häftigt tycker en stolt sjukhuslärare som önskar att fler skickar in bidrag 
som stärker oss och våra gemensamma elever inom BUP och SOMA! 
  
Med vänliga och hoppfulla hälsningar från  
  
Gunilla Bäckman 
 
Sjukhuslärare 
BUP, Västerås                                                                         
 
E-post: gunilla.backman@vasteras.se  

 

  Karin.svensson@umea.se  
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Att gå i sjukhusskola 

Något som många inte vet att man kan göra, är att gå i sjukhusskola, både på 
barnkliniken och på BUP.  

För mig har det betytt väldigt mycket att få gå i sjukhusskolan! 

Jag har kunnat gå i ”skolan” fast jag inte mått så bra och inte klarat av att gå i min vanliga 
skola. Eftersom jag under hela åttan inte orkat vara i min vanliga skolmiljö. På sjukhusskolan 
har jag kunnat plugga, och kunna hålla mig något i fas med mina klasskompisar och inte 
missat lika mycket som jag skulle gjort om jag bara varit hemma. 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förutfattade meningar 

Många av mina vänner har trott att jag inte har jobbat så mycket på sjukhusskolan, men det 
är precis tvärtom. Jag har fått mycket mera gjort än i min vanliga skola, och på kortare tid. 

      

Av: Elin  

 

För mer information om sjukhusundervisning, gå in på: 
http://www.vasteras.se/barn-och-utbildning/sarskilda-behov-extra-
stod/specialverksamhet.html 

Skolmiljön på sjukhusskolan har passat mig bra, då 
den är väldigt lugn och jag har fått mycket hjälp av 
min sjukhuslärare Gunilla. Det har stärkt min 
självkänsla, för jag kände mig inte lika värdelös när 
jag gick i sjukhusskolan som jag gjorde när jag bara 
var hemma. Jag kände mig duktig när jag klarade av 
att gå i skolan. 

Det som var bra var att vi var få elever 
samtidigt och att jag fick både stöd och 
hjälp att organisera och planera mitt 
skolarbete. Dessutom fick jag förståelse 
för vilka anpassningar som passade mig 
utifrån mitt mående. 

 



Regionmöte i Borås  
Den 17 oktober var det dags för oss sjukhuslärare i Västra regionen att bege oss till 
textiltillverkningens huvudstad – Borås. Vi träffades så klart på Textile Fashion Center i 
centrala staden, ett spektakulärt byggnadskomplex av gamla fabrikslokaler och moderna 
tillbyggen. Jag återkommer till dessa strax. 

Vi bjöds på god fika och efter det blev vi välkomnade först av arrangörerna Anneli, Harriet, 
Niclas och Mathias, samt deras rektor Sofia Björklund, och därefter av kommunchefen Bo 
Drysén som var där för att ”sälja staden” som han uttryckte det! Jo, han berättade mycket på 
kort tid: ”Denna knallebygd var så till den milda grad fylld av entreprenörsanda att högskolan 
hade måst ”knö” sig in, eftersom här fanns en handelstradition som varit viktigare än 
utbildning sedan långa tider.” 

Nu ligger Borås i framkant vad gäller forskning och nytänk kring var, hur och vad vi kan 
använda textila material till. Fantasin har inga gränser, fick vi erfara när vi senare visades 
runt i lokalerna! 

 

 

Sedan följde en i mitt tycke fantastisk föreläsning kallad ”När livet välter” av och med Borås 
Sjukhuspräst Claes Björnram, specialist i katastrofpsykologi. Den verkade mycket användbar 
för oss sjukhuslärare, med teorier, praktiska tips och uppgifter till oss själva som manade till 
självreflektion. Han berättade om sorgereaktioner hos barn, vad som händer rent biokemiskt 
i kroppen och hur reaktioner kan gestalta sig. När en relation till en människa går sönder, 
känner vi sorg. Vi upplever en förlust. Sorg behöver alltså inte alltid förknippas med död, utan 
sorg är en förlust. Så gick han igenom de olika skeenden chock – reaktion – bearbetning – 
normalisering och det har man ju hört förut, men som han själv sade, repetition hjälper oss 
att komma ihåg. Och han berättade med nya ord på ett sätt som för mig i alla fall, blev än 
mer förståeligt. Varför man tappar närminnet när ett trauma sker och hur man bearbetar det, 
här fick vi faktiskt metoder att arbeta med! Och varför det tar närmare tre år innan man 
arbetat sig igenom en sorg. Hur barn i olika åldrar uppfattar sorg. Vi fick också ett boktips: 
Törnehäcken, utgiven av Rädda Barnen, (teckningar talar).  

Detta fick vi att fundera över själva:  

x Vad händer efter döden? Det är viktigt att du skaffar dig en egen plattform (tro) som 
du tror på. 

 

Claes Björnram, sjukhuspräst i 
Borås föreläser om ”När livet 
välter”. 



x Vad är din svaga punkt i mötet med personer drabbade av sorg och död? Vilka frågor 
känner du dig mest hotad av? 

Inga lätta grejer… 

Efter en utsökt lunch blev vi sedan guidade runt i de fantasieggande och kreativt tilltalande 
lokalerna av en f.d. färgare; Olle, som på ett humoristiskt sätt lärde oss mer om bygdens 
textiltradition och att textilier inte bara är det vi bär på kroppen, utan mycket mer.  

 

Här kunde vi följa klädmodet genom historien och också produkter som gjorts i lokalerna; 
brandslangar, traktordäck, flytvästar, filt till fordonshytter, gasbinda, galontyg, 
rayonprodukter, tyger av olika material, m.m.  Det fanns workshops för de som ville lära sig 
mer om kreativt handarbete, provrum med kläder från olika epoker, utställningar varav en av 
Lars Vallin, en ”framtidsbutik” – Smart Textiles - med fantastiska prototyper på självlysande 
kappor, stickade blodådror, självvärmande sockor, kläder som producerar elektricitet medan 
du rör dig, uppblåsbara cykel/skyddshjälmar, klänningar med strålningsskydd och mycket, 
mycket mer. Man har all anledning att se hoppfullt på framtiden med alla briljanta idéer som 
flödar här!   

Så leddes vi varsamt tillbaka till konferenslokalen där vi bjöds på fika. Vid färdigställda 
sittgrupper fick vi slå oss ner och samtala kring de förslag på diskussionsämnen som vi fått i 
vår röda mapp. Allan, kassör i SSL, svarade på lite frågor, bl.a. om SÖK-utredningen och det 
blev lite diskussioner kring detta. 

Innan denna lyckade dag avslutades blev kamraterna i Vänersborg varse om att det är deras 
tur att hålla i regionmötet år 2016. Lycka till med det! 

 

Rapportör: Agneta Eklund, SSL:s utsände i Borås   

E-post: agneta.eklund@halmstad.se  

 

Ett stort TACK till 
arrangörerna för en mycket 
berikande och trevlig dag! 

 

mailto:agneta.eklund@halmstad.se


Samverkansdagar i Uppsala 
 

Måndagen den 5 oktober samlades sjukhuslärarna i mellersta regionen för två 
samverkansdagar. Det var sjukhuslärarna från Gävle, Falun, Eskilstuna, Västerås, Örebro, 
Hudiksvall och Uppsala samt våra två kollegor från Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna som 
var med för första gången.  
 
Efter en presentationsrunda fick var och en redogöra för hur skolgången fungerar för 
nyanlända flyktingbarn i våra respektive kommuner. Därefter pratade vi om hur rutinerna för 
kontakten med elevernas hemskolor ser ut. Vi tog även upp hur samverkan med sjukvården 
på våra sjukhus ser ut. Det blev även diskussioner om hur våra lokaler är. Ett par av 
kollegorna uttryckte starkt att de inte är helt nöjda då de har placerats om till en annan lokal, 
eftersom det ska beredas plats för annan verksamhet i deras gamla skollokaler. 
 
Före lunch informerade konsultsjuksköterskan Eva Turup om fortbildningsbidraget. Alla är 
välkomna att söka pengar från Barncancerfondens fortbildningsbidrag, men det är viktigt att 
tänka på att det ska gå till fortbildning gällande barn med cancer. Vi fick även information 
från Nätverket för sjukhuslärare vid Sveriges Barnonkologcentra och SSL, Sveriges 
Sjukhuslärarförening. 
 
Eftermiddagen började med att konsultsjuksköterskan Anki Björklund berättade om hur 
vardagen fungerar för elever som har behandlats för hjärntumör. Intressant och givande. 
 
Dagen avslutades med ett studiebesök på Skandionkliniken där vårdenhetschefen Maria 
Furberg guidade runt oss. Detta är en helt ny och unik anläggning som startades upp på 
allvar i september månad. Här utförs protonstrålning, vilken är betydligt skonsammare än 
den traditionella strålningen som getts till barn och vuxna tidigare. Med den här metoden 
bromsas protonerna upp så att de stannar precis vid tumören. Maria Furberg beskrev det 
som att strålen ”penslar” tumören/tumörområdet, och att denna strålning är mer exakt vilket 
gör att bara själva tumören strålas. - Det här blir en stor vinst för barnen, säger 
barnonkologläkaren Britt-Marie Frost på barnonkologavdelningen vid Akademiska 
barnsjukhuset  i Uppsala. 
 
Dagen avslutades med en god middag på Hotel von Kraemer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eva Turup och Anki Björklund, 
Konsultsjuksköterskor på 
Akademiskasjukhuset i Uppsala. 

Protonstrålningskanonen vid 
Skandionkliniken i Uppsala. 



Dag 2, tisdagen den 6 oktober, var en ”Temadag” dit våra elevers hemskolor var inbjudna, 
Ämnet för dagen var ”Hur påverkar cancerbehandlingen skolsituationen?”  Barnonkologen 
Anders Öberg inledde dagen med att prata ”Om cancer hos barn och ungdomar” på ett 
förståeligt sätt, och det fanns möjlighet att ställa frågor. 
 
Föreningsinformatör Olof Frode från Barncancerfonden Mellansverige berättade om sitt 
arbete där han är spindeln i nätet för vår regions arbete med de cancerdrabbade barnen och 
deras familjer. Så gott som varje tisdag ordnar Olof fika på ”Bonken” (avd. för barnonkologi) 
för de inneliggande barnen med familjer. Efter Olofs presentation berättade ett föräldrapar 
om deras upplevelser av skolan när deras dotter drabbades av cancer. En i många stycken 
skrämmande bild av skolan. 
 
Konsultsjuksköterskorna Eva Turup och Anki Björklund pratade om det sociala livet under 
och efter cancerbehandling. Kurator Carina Elfstadius tog upp hur familjen påverkas under 
och efter behandlingen, och därefter tog psykolog Helena Söderström vid och pratade om 
hur självbilden hos svårt sjuka barn och ungdomar kan se ut.  
 
Specialpedagog Cristina Eklund, från Folke Bernadotte Regionhabilitering, föreläste om att 
”Se elevens möjligheter i skolan”. Cristina berättade bland annat om hur olika 
minnesfunktioner kan te sig över tid, och vi fick även flera användbara tips under hennes 
föreläsning.  
 
Dagen avslutades med att Erika Norstedt, enhetschef för Elever i Vård, EiV, i Uppsala samt 
sjukhuslärare Karin Lönn, Västerås, bjöd upp till ”Diskussion om särskilda anpassningar, 
betyg m.m.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Det var två mycket givande och intressanta dagar för oss och vi var alla överens om att vi 
ska även i fortsättningen ha dessa Samverkansdagar. Viktigt för oss sjukhuslärare att ha 
detta forum att dela med oss av våra olika erfarenheter och upplevelser, samt att kunna ta 
del av nya forskningar och rön. 
 
 
Sune Nilsson  
 
Sjukhuslärare i Hudiksvall 

 Erika Norstedt och Karin Lönn som höll i 
Temadagens avslutande diskussionspunkt. 

Sjukhuslärarna Helena Frank, Uppsala, och 
Karin Lönn, Västerås, höll i dagens program. 

E-post: sune.n@utb.hudiksvall.se 

mailto:sune.n@utb.hudiksvall.se


Hej alla sjukhuslärare! 
 
 

I juni blev jag färdig specialpedagog – Äntligen! Mitt examensarbete fokuserar på 
specialpedagogiskt stöd till elever som behandlats för hjärntumör. Om du tycker det låter 
intressant så läs gärna min uppsats. Har du sedan frågor får du gärna höra av dig. 

Elevens främlingskap till sig själv och strategier för nyorientering - 

Specialpedagogiskt stöd för elever som behandlats för hjärntumör 

 

Denna uppsats undersöker vad specialpedagoger vid rehab- och habilitering upplever att 
elever, som har varaktig kognitiv funktionsnedsättning efter behandling av hjärntumör, 
behöver för stöd i sin skolgång. I studien söks svaret på vilka utmaningar eleverna står inför 
efter sjukdom och behandling samt vilka anpassningar, metoder och strategier som eleverna 
kan behöva. Studien har inspirerats av innehållsanalys som vetenskaplig metod och 
resultatet bygger på intervjuer med åtta informanter. Analysen av datamaterialet resulterade i 
ett övergripande tema Elevens främlingskap till sig själv och strategier för nyorientering och 
tre kategorier Identitet- en utmaning, Samverkan vid anpassningar samt Råd till pedagoger.  

Resultatet visar att eleverna har en spretig kunskapsprofil med ojämna kognitiva förmågor 
och att svårigheter blir synliga då kraven ökar. Många elever upplevs känna ett främlingskap 
till sig själv vilket påverkar hur stödet tas emot i skolan. Informanterna upplever att skolan 
spelar en mycket viktig roll i elevens rehabilitering. Samverkan med andra professionella 
inom vården och skolan samt hemmet sågs som viktiga arenor för att säkra upp elevens 
behov. Resultatet visar att den viktigaste framgångsfaktorn är att eleven får en pedagogisk 
resurs som coachar eleven framåt i lärandet. 

 

Tora Borén 

Sjukhuslärare/ Specialpedagog/ Östgöte 

Linköpings kommun 

Utbildningsförvaltningen 

Sektionen för resurs- och stödverksamhet 

Sjukhusskolan i Linköping 

581 85 Linköping 

Besöksadress: Barn- och ungdomssjukhuset, US  

Telefon: 010-1031323 

E-post: tora.boren@regionostergotland.se 

http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A817305&dswid=3408
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A817305&dswid=3408
mailto:tora.boren@regionostergotland.se


Hej allesammans! 

 

Tänkte att jag skulle passa på och presentera mig. Jag heter Erika Norstedt och är sedan 
den 24 augusti i år ny enhetschef för sjukhusundervisningen vid Akademiska Barnsjukhuset i 
Uppsala. Eller egentligen är jag enhetschef för Elever i Vård (EiV) då jag även har två andra 
kommunala resursenheter som ”mina” enheter. Det innebär att jag har arbetar 50 % vid 
sjukhusundervisningen. 

Vem är då jag? Jag är från början förskollärare och har sedan läst vidare till lärare för lägre 
åldrar. Jag har även läst en hel del specialpedagogik och blev klar med min rektorsutbildning 
i maj 2015. Under åren har jag arbetat på förskola, fritidshem, som klasslärare, 
specialpedagog och senast som rektor vid Östervåla F-6 skola. 

När tjänsten som enhetschef för EiV dök upp blev jag väldigt nyfiken och intresserad av den 
eftersom jag alltid funnit en stor tillfredsställelse och utmaning i att arbeta med barn i behov 
av stöd. Nu när jag påbörjat arbetet på tjänsten så känns det väldigt spännande och 
utvecklande.  

Jag har nu hunnit medverka vid en Regiondag och en TEMA-dag här vid Akademiska 
Barnsjukhuset och det har varit både givande och intressant att få träffa så många 
kompetenta lärare som verkligen ”brinner” för sitt yrke och för ”sina” elever. Jag har också så 
fått möjligheten att tillsammans med regionens sjukhuslärare, besöka Ronald McDonalds 
hus och den nyöppnade Skandionkliniken. Det var nog inte bara jag som blev väldigt 
fascinerad av den nya tekniken och vilka framsteg man gjort inom behandling. Jag har även 
hunnit träffa elever och föräldrar och upptäckt att trots att familjerna befinner sig i så svåra 
situationer så är det den positiva och hoppfulla känslan som genomsyrar och präglar 
Sjukhusundervisningen.  

 

Jag hoppas vi ses framöver! 

 

Varma hälsningar:  

Erika Norstedt 

enhetschef Elever i Vård,  

Uppsala kommun. 

E-post: erika.norstedt@uppsala.se  

 

 

mailto:erika.norstedt@uppsala.se


 Information från Hospital Organization of     
Pedagogues in Europe, HOPE 

 

Att blicka framåt och ha en framförhållning är värdefullt för alla. Jag blickar framåt mot 
HOPE:s tionde kongress i Wien. Kongressens tema är “Migration, Multilingualism and 
Medical Needs – Pedagogics for the 21st Century”.  Läs inbjudan, program mm på länken 
http://hope2016vienna.eu/en/ 

 
Antalet kongressdeltagare är tyvärr begränsat till 180 personer. Vänta därför inte alltför länge 
med att registrera dig och betala in avgiften om du vill vara säker på att få delta i kongressen. 
Det ska gå att söka fondmedel från Erasmus+, Internationella Programkontoret enligt 
kongressarrangörerna 
http://www.hospitalteachers.eu/reserved/members/erasmusmobility 

Deltar du i HOPE kongressen den 10 -13 maj 2016 ingår medlemsavgiften i registrerings- 
avgiften, och du ska därför inte betala in någon avgift till HOPE Sweden/SSL.  
Om du inte deltar i kongressen, ska medlemsavgiften 180: - i vanlig ordning betalas till 
Sveriges Sjukhuslärarförening, SSL, som hanterar bankkonto för oss. Faktura kommer i 
början av 2016. 

Jag kommer att gå i pension till sommaren 2016. Innan dess avslutar jag mitt uppdrag som 
HOPE; s Committee Member, CM. Årsskiftet 2015/2016 blir Jane Oxalaryd, sjukhuslärare på 
Astrid Lindgrens sjukhus i Solna, ny CM efter mig. Janes mailadress är: 
jane.oxalaryd@solna.se  

Jag är mycket glad att HOPE Sweden finns och att medlemsantalet/nätverket växer! Genom 
HOPE får vi internationell kunskap som kan stärka sjukhusskolans uppdrag och stimulera 
sjukhusskolans utveckling.   

Min förhoppning är att intresset för HOPE Sweden ska öka så att det blir en stark förening 
kommande år då också Klas Brunnander, vice CM, sjukhuslärare i Linköping avgår. Här  
behövs det en ersättare! Vi är 24 svenska medlemmar av totalt 395 HOPE-medlemmar.  
Flest HOPE-medlemmar finns det i Nederländerna, Tyskland och Schweiz.  
Se http://www.hospitalteachers.eu/who/member-countries 

Hör gärna redan nu av dig till mig eller Klas om du är intresserad och vill veta mer om 
HOPE:s uppdrag för sjuka barns rätt till utbildning när de är inskrivna på ett sjukhus eller i 
hemmet.   
HOPE är en ideell och opolitisk förening. 

www.hospitalteachers.eu/who/committee-members 

 

     Agneta Grunditz                              Klas Brunnander 
     Committee Member of HOPE                         Vice Committee Member of HOPE       

     Email: agneta@grunditz.se                              

     Tel: 073-445 6339                                          Tel: 010- 103 4218 
 

  Klas..Brunnander@regionostergotland.se  

http://hope2016vienna.eu/en/
http://www.hospitalteachers.eu/reserved/members/erasmusmobility
mailto:jane.oxalaryd@solna.se
http://www.hospitalteachers.eu/who/member-countries
http://www.hospitalteachers.eu/who/committee-members
mailto:agneta@grunditz.se
mailto:Klas..Brunnander@regionostergotland.se


Lekterapins Regiondag i Växjö 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lekterapeuterna Kerstin Bergdahl och Lena Kjellsson genomförde en regionträff för 
lekterapeuter i södra Sverige. Eftersom vi, sjukhuslärare, har ett nära samarbete med 
klinikens lekterapeuter kändes det naturligt att även vi deltog. Ann Charlotte Kemner var med 
på förmiddagen och Cecilia Dahlberg på eftermiddagen 

Verksamhetschef Anna Bärtås började dagen med att informera om Region Kronoberg och i 
synnerhet om barn- och ungdomskliniken. Ledstjärnan för kliniken är ”FÖR BARNETS 
BÄSTA!” 

Sjukhuspastorn Anders Elfström berättade på ett personligt och gripande sätt om sitt och 
sina barns sorg under och efter sin hustrus sjukdom och bortgång.    Före lunchen träffade vi 
människo- och barnrättsstrategen Susann Swärd. Hon är anställd av Region Kronoberg. Hon 
klargjorde på ett konkret sätt vad ”FÖR BARNETS BÄSTA” innebär för oss. Tänk så här: 

Vad säger:  

• Barnkonventionen   

  - Vilka rättigheter ska vår verksamhet garantera barnet?  

• Aktuell forskning   

     - Evidensbaserad verksamhet  

• Rådande praxis   

      - Vad gör man i andra kommuner och hur har det fungerat?  

• Beprövad erfarenhet   

      - Vad har vi för egna erfarenheter som fungerat?  

• Barn och unga   

     - Hur har barn och unga upplevt det, vilka åsikter har de fört fram?  



Efter lunchen introducerade folkhälsoutvecklare Anna Wennerståhl och Eva Åkesson om 
”MI-samtal”, motiverande samtal.  MI är en specifik samtalsmetod och förhållningssätt med 
syfte att uppnå ökad motivation och beteendeförändring.  En stor del är att lyssna och se 
människan du samtalar med.  

Under en och en halv timme varvades teori och teknik. Personligen tyckte jag att det var en 
spännande och lärorik eftermiddag.  

En tanke fångad i flykten, är någon av er intresserad av att lära sig mer om denna 
samtalsteknik? Hör av er i så fall till oss i Växjö.  

Gör ni andra något spännande och roligt med Era lekterapeuter? 

 

Ann Charlotte Kemner och Cecilia Dahlberg 

Sjukhuslärare i Växjö 

 E-post: a.kemner@skola.vaxjo.se        Cecilia.dahlberg@skola.vaxjo.se  

 

 
Egen inloggning till digitalt elevmaterial!?                                             
Från Halmstad Sjukhusskola kommer här en fråga till er andra runt omkring i landet: Har ni 
liksom vi försökt få tillfälliga prenumerationer på digitala läromedel utan att lyckas? 

Man kan ju endast prenumerera klassvis ett läsår åt gången, men det behovet har vi ju 
knappast på sjukhusskolorna, så möjligheten att få tillfälliga abonnemang skulle vara av 
större nytta. Vi har frågat något förlag, som ansåg att önskan var orealistisk. 

Vi tycker att vi sjukhusskolor (ca 40 st) till en rimlig kostnad kunde få tillgång till allt digitalt 
material, som då ej är kopplat till elev, grundskola eller klass. 

De läromedelsförlag vi tänker på är främst Liber, Natur & Kultur, Gleerups och Sanoma. 

Finns det ett intresse hos er eller kanske till och med förslag på hur man skulle kunna 
komma överens med förlagen om lämplig lösning? En inloggning för elev som bara gäller så 
länge eleven är på sjukhusskolan, t.ex. 

Kontakta mig gärna, så blir vi fler som kan trycka på! 

Agneta Eklund 

Sjukhuslärare i Halmstad                                                                  

E-post: agneta.eklund@halmstad.se 

mailto:a.kemner@skola.vaxjo.se
mailto:Cecilia.dahlberg@skola.vaxjo.se
mailto:agneta.eklund@halmstad.se


Information 
 

YTTRANDE från SSL:s styrelse 
Till: 

Utbildningsdepartementet 

103 33 Stockholm 

 

Betänkandet SOU 2015:45 SÖK-statsbidrag för ökad kvalitet 

Delbetänkandet SÖK- statsbidrag för ökad kvalitet av Utredningen om kvalitet i 
utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (U 2013:2). 

 

Vi har läst och tagit ställning till de delar av delbetänkandet som rör vår verksamhet; Särskild 
undervisning på sjukhus eller institution som är knuten till ett sjukhus. Vi tycker att det är 
positivt att man belyser denna verksamhet. Vi instämmer i en del av de förslag till förändring 
som föreslås i utredningen.  

Vi tycker att det är positivt att SPSM ges uppdraget att ge huvudmännen för vår verksamhet 
råd och stöd och anser att detta ska åläggas SPSM centralt.  

Vi tycker också att det är mycket positivt att utredningen föreslår att allmänna råd/ 
stödmaterial utarbetas. Vi hoppas att SPSM centralt, huvudmän för särskild undervisning på 
sjukhus och sjukhuslärarna ses som sakkunniga och efterfrågas i detta arbete. 

Vi tycker att det är bra att även lägeskommuner med små sjukhus där elever från den egna 
kommunen vårdas får möjlighet att söka SIS-medel.  

Vi är tveksamma till att fördelningen av medel överförs till skolverket och tycker att SPSM 
centralt ska behålla detta uppdrag. Undervisning av elever på sjukhus kräver ett 
specialpedagogiskt förhållningssätt då dessa elever under en period i livet är i behov av 
särskilda anpassningar och särskilt stöd. SPSM är den myndighet som vi anser kan stötta 
oss i vårt arbete med dessa elever. 

Vi anser också att man måste ta detta tillfälle till att se över anslagets storlek som inte har 
förändrats på lång tid. Man måste ta i beaktande vilka elevgrupper som numera har laglig rätt 
till undervisning på sjukhus och att det dessutom finns grupper av barn som inte omfattas av 
lagtexten men som finns på våra sjukhus och institutioner. Här syftar vi på syskon till sjuka 
barn, barn som är anhöriga till svårt sjuka föräldrar samt nyanlända, ibland ensamkommande 
flyktingbarn utan kommunplacering. Det är också dessutom självklart att man måste ta 
hänsyn till lärarnas löneutveckling och den generella satsning som görs på skolan idag när 
man beslutar hur bidragets storlek ska vara. Vi tycker att förslaget att statsbidraget i mån av 



tillgång på medel ska lämnas för högst 80 % av huvudmannens totala lönekostnad är dåligt! 
Detta kan göra att lägeskommunen tvekar när det gäller att anställa fler sjukhuslärare men 
det kan också hämma sjukhuslärarnas löneutveckling. Utredningen pekar på att 
sjukhuslärarna är välutbildade, erfarna och kompetenta för sitt uppdrag. Vi hoppas att det 
kan få fortsätta att vara så och att kommunerna inte frestas att anställa mindre erfaren 
personal för att på så sätt minska lönekostnaderna så att statsbidraget täcker mera av 
lönen.. Alltså – vi anser att statsbidraget alltid ska täcka 80 % av lönekostnaden! 

När det gäller lägeskommunernas rätt att ta ut interkommunal ersättning för att täcka den 
delen av kostnaden som inte täcks av SIS-medel så är vi inte positiva, men om man arbetar 
fram avtal i regionerna eller nationellt tror vi att det kan fungera. Den ersättningsmodell som 
arbetats fram av Kommunerna i Stockholms län (KSL) och som används även i 
Östgötaregionen tycks fungera.  Vi hoppas dock att man hittar en modell nationellt som 
fungerar på ett liknande sätt så att inte varje kommun ska skapa sin egen rutin. Alla barn har 
rätt att gå i skola, ingen kommun ska få säga nej till undervisning på sjukhus på grund av att 
man tycker att det är för dyrt. 

Vi tycker att det är mycket bra att man föreslår att det ska tydliggöras att det är 
huvudmannen på sjukhuset som ska tillhandahålla skollokaler. Vi vill dock att man funderar 
över och tar beslut om vem som äger rätten att avgöra om en lokal är ändamålsenlig för 
undervisning och lärande; sjukhushuvudmannen eller skolhuvudmannen.  

 

Sveriges Sjukhuslärarförening, 2015-10-16 

 

Karin Svensson  Jane Oxalaryd 
Ordförande                      Vice ordförande 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   Karin Svensson och Jane Oxalaryd                                   Allan Anttila och Tora Borén 

     Bilderna tagna under arbetet med SÖK vid SSL:s styrelsemöte i Stockholm i september månad 2015. 

 



 

Sveriges Sjukhuslärarförening, SSL  
 

www.sjukhuslararforeningen.se 
 
Stöd Sveriges Sjukhuslärarförening genom fortsatt medlemskap och värva gärna fler 
medlemmar. Stort antal medlemmar ger SSL:s styrelse en unik möjlighet att yttra sig 
kontakt med myndigheter och organisationer. 
 

      
 
                                                                                                          
 
  

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Om HOPE-medlemskap! 
 
 

 

Ta chansen att bli medlem i HOPE - den europeiska 
sjukhuslärarföreningen! 

 
 
Information finns på: http://www.hospitalteachers.eu/ 
 
För den som är intresserad finns vi även på Facebook: HOPE Sweden. 
 
                                           Hälsningar, 

 
Landsrepresentant:                              Vice landsrepresentant: 

Agneta Grunditz, Malmö                 Klas Brunnander, Linköping   

E-post: agneta@grunditz.se                Klas.Brunnander@regionostergotland.se 

 

 

Karin Svensson 

Ordförande i SSL 

E-post: karin.svensson@umea.se 

Telefon: 090-785 03 22 
 

http://www.sjukhuslararforeningen.se/
http://www.hospitalteachers.eu/
mailto:agneta@grunditz.se
mailto:Klas.Brunnander@regionostergotland.se
mailto:karin.svensson@umea.se


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Litteraturtips! 

 

x ”Törnehäcken”, av Lena Larsson 
Barn ritar och berättar sig ur kriser och konflikter. 
Utgiven av Rädda barnen 
ISBN: 9789197114998 

 

 

 
           Länktips! 
 

Hej Kollegor! 

Jag går just nu VAL-programmet på Stockholms Universitet och skall komplettera min musikutbildning 
från 1988 och 1995. 15 P är avklarade, Didaktik Prov och bedömning samt Utvärderingsmodeller 
och utbildningshistoria.  

Det är spännande att träffa lärare från hela landet som har samma profil, estetlärare. Det finns massor 
av frågor kring undervisning att prata om. Ville egentligen bara tipsa om att det finns många enstaka 
kurser att gå, om man vill. T.ex. denna ”Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer” (7,5 
Hp grundnivå) på Stockholms Universitet. 

Anmälan var tyvärr den 15:e oktober, men den dyker säkert upp nästa år också. 

 Se länk; 

http://www.buv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/kurshemsidor/kurshemsidor-
frist%C3%A5ende-kurser/att-m%C3%B6ta-barn-och-ungdomar-i-sv%C3%A5ra-livssituationer-
1.196596  

Se flera kurser på;  www.buv.su.se    

 

Jonas Linge 

Sjukhuslärare i Uppsala 

E-post: jonas.linge@uppsala.se  

 

http://www.kurslitteratur.se/isbn/9789197114998
http://www.buv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/kurshemsidor/kurshemsidor-frist%C3%A5ende-kurser/att-m%C3%B6ta-barn-och-ungdomar-i-sv%C3%A5ra-livssituationer-1.196596
http://www.buv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/kurshemsidor/kurshemsidor-frist%C3%A5ende-kurser/att-m%C3%B6ta-barn-och-ungdomar-i-sv%C3%A5ra-livssituationer-1.196596
http://www.buv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/kurshemsidor/kurshemsidor-frist%C3%A5ende-kurser/att-m%C3%B6ta-barn-och-ungdomar-i-sv%C3%A5ra-livssituationer-1.196596
http://www.buv.su.se/
mailto:jonas.linge@uppsala.se


En fortsatt skön höst önskar jag er alla! 

På återseende i december igen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Du kommer väl ihåg att skicka in ditt bidrag i tid, 

så att det kommer med i nästa nummer?! 

 

Agneta Lindh Wennefjord 

Redaktör för SSL-bladet 

 agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se 

 

       Interiör från Ronald McDonald hus i Uppsala. I spegeln skymtar Jane Oxalaryd. 

 

mailto:agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se

