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Redaktörens sida! 

Hösten har gjort sitt intåg på allvar efter denna fina sommar, och träden sprakar i allsköns 
röd-gul-bruna nyanser. Kylan börjar göra sig påmind igen, och vad passar då inte bättre än 
att krypa upp i soffhörnet med ett alldeles rykande färskt nummer av SSL-bladet?  Här 
kommer det nu, terminens första nummer av vårt medlemsblad! 

Nu har implementeringen av de ”Allmänna råden för utbildning på sjukhus” ägt rum, och det 
är vi i SSL:s styrelse oerhört tacksamma över. Vi har äntligen fått de ramar för vårt uppdrag 
som vi så länge har eftersökt, eller som jag brukar uttrycka det; ett ”staket” att luta oss mot 
och förhålla oss till. Att få till en likvärdighet på våra sjukhusskolor är av största vikt i vårt så 
mångfasetterade arbete, och där undervisning av våra elever är vårt huvudsakliga uppdrag. 
Detta har jag väntat på sedan jag började som sjukhuslärare i januari 2008, så de ”Allmänna 
råden” är verkligen varmt välkomna nu! 

Styrelsen har beslutat att träffas först i januari 2017, och då har flera av oss haft besök av 
Skolinspektionen. Till Uppsala kommer de den 12 december, och det ska bli spännande med 
detta besök tycker vi lärare. Ni som får besök av Skolinspektionen under hösten, skriv gärna 
och berätta om besöket i nästa nummer av SSL-bladet som kommer ut i december månad. 

Cristina Eklunds  ”Metodhandboken - ett pedagogiskt stöd för elever med förvärvad 
hjärnskada”, har nu kommit i nyutgåva och presenteras under ”Litteraturtips” längre bak i 
tidningen. Boken finns att beställa gratis från www.barncancerfonden.se , och är utmärkt att 
ha med på skolbesök samt att rekommendera till våra elevers hemskolor. Där kan ni också 
hitta Björn Olssons skolmaterial ”Rätt till stöd i skolan…” . Dessa dokument  uppdateras 
kontinuerligt och är ett mycket bra verktyg både för oss sjukhuslärare och för pedagogerna 
/personalen ute på skolorna. Kristoffer Ericsson, sjukhuslärare i Lund, tipsar under ”Länktips” 
om en film på Youtube om mental trötthet. Mycket intressant och lärorik, så kika på den! 

I början av nästa vecka kommer utskick till er om Rikssymposiet i Umeå i maj månad 2017. 
Det är information, program samt hur man anmäler sig . Så håll utkik i era e-postlådor! 

Jag önskar er en härlig fortsättning på hösten, givande studiedagar under vecka 44 samt en 
avkopplande ledighet vid Allhelgonahelgen.  Men först är det dags att titta in i detta nummer, 
nummer 96 av SSL-bladet. Välkomna in! 

 

   
  

   
   

 

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 

  …The answer, my friend, is 
blowin´ in the wind 

The answer is blowin´ in the wind. 

Bob Dylan, Nobelpristagare i litteratur 2016. 



 

 

 

 

 

Hej på er, alla sjukhuslärare runt om i Sverige! 

Nu har kylan slagit sina klor i oss här i Umeå. Minus 8 grader i morse, ett tjurigt istäcke på 
bilrutan, kalla, blåfrusna fingrar...  Men solen skiner fortfarande över oss och höstluften är 
hög och klar. 

Jag vet att många av er har haft eller väntar på att få besök av Skolinspektionen. Jag hör att 
många chefer har tagit raska steg mot sjukhusskolan för att lära sig mer och ta del av hur ni 
jobbar just hos er - det tycker jag låter positivt! Jag har, som jag skrev i det förra SSL-bladet, 
varit inbjuden till Skolinspektionen i Göteborg för att försöka beskriva hur vårt jobb kan te sig. 
Jag har förklarat att jag kan ge några bilder av hur vår verksamhet kan fungera, men att det 
kommer att se ganska olika ut på skolorna - antal personal, organisatorisk tillhörighet i 
kommunen, lokalmässigt, vilka elever vi möter. - Jag har också tryckt på att det som är lika 
är, bland annat, lärarnas stora engagemang, kompetensen, lyhördheten och viljan att göra 
det bästa för att eleverna ska få en bra skolgång under sin "sjukdomstid". Jag tyckte det var 
givande och utvecklande för mig att träffa Skolinspektionens personal, spännande frågor 
ställdes och dryftades och en del frågetecken rätades ut, andra frågor blev kvar hos mig och 
dem resonerar jag och mina kollegor här i Umeå vidare omkring. Vi får inget besök men flera 
processer har satts igång tack vare mina besök hos inspektionen. 

Som ni vet skrev jag, för SSL:s räkning, en skrivelse till Utbildningsdepartementet och 
Skolverket, där jag påpekade det olämpliga i att exkludera vår lärargrupp från Lärarlönelyftet. 
Båda instanserna svarade att pengarna skulle fördelas bland lärare inom det obligatoriska 
skolväsendet. Samma svar fick de ledare och sjukhuslärare som också skrev och uttryckte 
sina åsikter omkring denna orättvisa. I kontakten med er har jag nu förstått att kommunerna 
fått stor frihet att själva fördela pengarna bland sina lärare. Detta innebär att i vissa 
kommuner får sjukhuslärarna del av lärarlönelyftet, i andra följer man direktivet slaviskt och 
sjukhuslärarna räknas bort! 

Jag kommer att göra en ny skrivelse till Utbildningsdepartementet och Skolverket om hur 
detta uppfattas av oss, och att vi önskar att det gått ut ett tydligt budskap till alla kommuner 
om att de givetvis kunde ta med oss när de fördelar lärarlönelyftspengarna. Jag har hört 
ledare beklaga att de förlorar i trovärdighet hos sina medarbetare när de först kämpat för att 
vi ska få ta del av pengarna, fått ett tydligt nej, framfört det till sin personal och sedan får nya 
direktiv från tjänstemän högre upp i kommunen. Jag hör också att det finns stort missnöje 
och besvikelse ibland oss lärare över att det görs så olika! Kanske var det så att man inte 
ens visste att vi finns, och kanske kan våra skrivelser ha gjort nytta genom att synliggöra 
detta? Nu gäller det att synliggöra att vi vill att det ska vara lika för alla sjukhuslärare, oavsett 
vilken kommun man arbetar i! Lika på det sättet att vi är en självskriven grupp när pengarna 
ska fördelas. 
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Norrsken 

Inspektion och allmänna råd - erfarenheter omkring detta ska ni få tala om när ni möts på 
Riksmötet i Umeå i maj 2017! Jag tror aldrig att vi haft så självklara ämnen att samlas 
omkring. Förutom erfarenhetsutbyte blir det intressanta föreläsningar och workshops.   

Kom och upplev den tidiga våren i norr den 8-9 maj - både ni som redan har försommar 
hemma vid, och ni som fortfarande har snö liggande i rabatter och dikesrenar. Bevaka SAS 
och de övriga flygbolagens "reor" - med jämna mellanrum har de superbilliga flyg! Vi har 
förstått att det finns intresse hos våra kollegor i Norge, Finland och Danmark att komma; vi 
bjuder in och hoppas att några av dem har möjlighet att ta sig hit. Snart kommer ni att hitta 
inbjudan på er mail och på SSL:s hemsida - håll ögonen öppna! Rubriken är NORRSKEN - 
för att våra jobb är rörliga, oförutsägbara, skimrande… 

 

En fin fortsättning på höstterminen önskar jag er alla! 

Varma men frusna hälsningar! 

Karin 

 

 Karin Svensson                                              

 Ordförande SSL 

 

 

 

 

 

 

 

  Karin.svensson@umea.se  



Minnesanteckningar från nätverksträffen 
för lärare på Barnonkologcentra 

 

I slutet av september var det återigen dags med ett nätverksmöte för oss lärare som arbetar 
på något av landets sex barnonkologcentra. Den här gången var det Agneta Lindh 
Wennefjord och Helena Frank som stod som värdar för mötet som hölls i Uppsala. Skälet till 
att vi var i Uppsala var att vi skulle få besöka den relativt nystartade Skandion-kliniken, där 
vissa av våra elever får strålbehandling. Vi fick information och en guidad visning av klinikens 
vårdenhetschef, Maria Furmark. Det var ett spännande besök med mycket avancerad teknik, 
många apparater och smarta lösningar för att få flyt i patientflödet. Färgsättningen i lokalerna 
var minst sagt annorlunda – ingen konst på väggarna, i stället färgfält valda med omsorg och 
tanke, och spegelblanka golv där färgerna på väggarna togs upp. Det var intressant att se 
och höra hur allt fungerar och givande att förstå vad våra elever som får sin behandling där 
möter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Furmark berättar om ”strålningssängen” 
som dockas till protonstrålningsapparaten 

    Protonstrålningsapparaten  

            Maskineriet bakom ”kulisserna” Maria Ehrnberg, Andreas Svensson, Ingrid Olsson, Tora Borén, 
Carina Lundquist, Carina Eriksson, Karin Svensson 



På agendan fanns också ett möte med Cristina Eklund som nu har reviderat sin bok 
”Metodhandboken”. Hon gick igenom en del av de förändringar/förädlingar hon gjort. Alltid 
lika givande och intressant att lyssna till Cristina – hon är så kunnig och brinner för sina 
elever och för att sprida kunskap om de svårigheter som barn som behandlats för hjärntumör 
kan drabbas av. En svårighet som inte är ovanlig är minnesproblematik – om detta finns det 
en hel del nytt i ”Metodhandboken”. Beställ den hos Barncancerfonden – den kostar inget 
och är full av nyttig kunskap och goda, beprövade råd. Tack Cristina!! (Man kan även, till ett 
reducerat pris, beställa Cristinas material som finns utgivet av Hjärnkraft- tipsa era hemskolor 
om det och beställ det till er själva om ni inte redan har det, tycker jag!  www.hjarnkraft.nu ). 

 

Vi hade ganska långa och ingående samtal om innehållet i de ”Allmänna råden för utbildning 
på sjukhus” och utifrån dessa fick vi med oss ett antal ämnen som vi tänker arbeta vidare 
med. Ämnen som rör vårt arbete med elever som behandlas för cancer, barn som så många 
av er på hemsjukhusen också jobbar med. Vi kom fram till att vi måste bli bättre på att 
samverka med varandra, vi och ni, då fler och fler barn får sina behandlingar hos er ute i 
regionerna. Andra ämnen som vi tar med oss är behovet av rutiner vid överlämnade till 
hemskolorna OCH hemsjukhusets lärare, eventuella ”utskrivningsrutiner”, rutiner runt 
hävande av sekretess inför våra kontakter med elevens ordinarie skola samt givetvis den 
svåra frågan om hur vi dokumenterar att ”undervisning är obehövlig”. Det gissar jag att ni alla 
ute i skolorna funderar över. 

Förutom dessa intressanta ämnen hade vi givetvis mycket annat att dryfta – lärarlönelyftet, 
anställningsformer, redovisningar mm. Det var, som alltid, givande och lärorikt att mötas!  

Uppsala bjöd, (förutom på intressanta samtal och möten, utmärkt orkestrerade av Helena 
och Agneta) på strålande sol, vackra höstfärger, god mat på spännande restauranger OCH 
möjlighet att sitta på utomhuscafé i väntan på bussar och tåg som skulle ta oss hem. Det 
tyckte vi Umeå-bor var underbart så här i slutet av september! 

 

Karin Svensson     

Sjukhuslärare i Umeå 

E-post: karin.svensson@umea.se   



Animation - Att ge liv till lerfigurer 
Under de senaste dagarna har Sjukhusskolan på 
SOMA på Akademiska i Uppsala haft besök av 
konstnären Moa Lönn.  Det har skapats och animerats 
och eleverna har gett liv till lera. Moa är alltså utbildad 
keramiker och arbetar med bland annat ett 
animationsprojekt inom ramen för Skapande Skola. I 
sitt projekt arbetar hon och eleverna med plastilina, 
det vill säga en sorts modellera, och utifrån temat 
identitet har eleverna skapat egna berättelser. 

 

Under arbetets gång har koncentrationen först varit total. Eleverna har skapat små lerfigurer. 
Figurerna har modellerats med omsorg och fått sin personliga prägel. Sedan var det dags att 
ge dem liv med ”stop motion” teknik.  Man fotograferar bild för bild med Ipad:en och bilderna 
läggs direkt in i ett filmprogram. Många bilder tar man, som tillsammans blir en film. 

Figurerna möts, samtidigt som olika elever möts och samsas 
om en gemensam berättelse.  Processen för att ge lerfigurerna 
meningsfulla rörelser kräver samarbete mellan eleverna. På 
några minuter har man början till en film. Tekniken ryms i en 
app som heter ”I stop Motion”. Ljud, musik och tal kan läggs till, 
samt texter före och efter filmen. Det är otroligt smidigt. När 
filmerna är klara är de lätt att dela med andra via internet. Man 
kan höra av sig och skicka en länk till den som man vill ska titta.  

 

Ordet animera betyder att ge liv. Hjärnan läser ihop stillbilderna 
som en rörelse tack vara att man visar flertal bilder per sekund. 
Det vill säga att hjärnan ser rörelse där det egentligen inte finns – 
hjärnan ger liv till de små lerfigurer som egentligen har stått stilla 
framför kameran när de har fotograferats. Att animera är ett 
lättillgängligt arbetssätt som tilltalar många barn och ungdomar. 
Moa menar att tjusningen är att det stilla börjar röra sig. Att först 
göra en liten tredimensionell skulptur för att sedan inom några 
minuter kunna ge den liv fascinerar alla åldrar. Det är hands on – 
smetigt och vaxigt.  

Via animation kan man utforska och förstå visuella världar, reflektera samt uttrycka tankar. 
Dessa kompetenser är sådana som våra elever ska träna i skolan. Arbetet med animation 
ger modeller för tänkandet och reflektion. Tänk så roligt man kan ha medan man lär sig. 

Vill du titta på filmer som gjorts tillsammans med Moa Lönn: https://vimeo.com/user20623232 

Sjukhuslärarna i Uppsala 

 



Ny på jobbet! 

Hej! 
Jag heter Karin Eklund och är ny sjukhuslärare på NÄL i Trollhättan. När jag, i 
slutet av vårterminen, fick veta att det var jag som fått tjänsten kände jag mig 
glad, tacksam och förväntansfull. Dessa känslor har förstärkts ytterligare, när 
jag nu arbetat några veckor. 
 
Efter att, i 20 år, ha arbetat inom grundskolan samtliga årskurser, känner jag 
mig nu redo för detta uppdrag. (Fast det pirrar lite i magen!) 
 
Hälsningar 
 
Karin Eklund,  

sjukhuslärare NÄL 

E-post; karin_eklund_thn@hotmail.com  

 

 

SSL;s logga 
 

 

 
 

 

 

 

 

På grund av problem med e-postadressen 

info@sjukhuslararforeningen.se 

har SSL;s styrelse beslutat att avvakta med 
omröstningen av ev. ny logga till 

Sjukhuslärarföreningen (och vår medlemstidning 
SSL-bladet) till våren 2017. Vi återkommer med 
mer information hur vi går vidare med detta så 

fort problemet har åtgärdats. 

På Rikssymposiet i Umeå i maj 2017 kommer 
resultatet av logga för Sjukhuslärarföreningen 

att förhoppningsvis kunna presenteras. 

 



 

Information från Hospital Organization of     

Pedagogues in Europe, HOPE 
 
Här kommer en hälsning till er alla från Mr. Capurso, sjukhuslärare i Italien, och medlem i 
HOPE! LeHo står för ”Learning at Home and in the Hospital”. 

 
* Join the LeHo WEBINARS to learn about innovative tools and relevant resources for home 
and hospital education practitioners, stakeholders and interested parties. 
12 webinars (6 national and 6 international) have been planned and will be held in English, 
German, Dutch, Italian and Spanish. 
 
* See the webinar schedule and watch the recordings of the past events from this page 
(scroll down for the calendar) 
 
http://www.lehoproject.eu/en/events/webinars     
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prata gärna med era kollegor om HOPE, och allt arbete som pågår där! 

Hör gärna av er till oss 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. 

 

 
Arbetet med nästa HOPE-kongress är i full gång och planeringsteamet i Polen hälsar 
sjukhuslärare och övriga med anknytning till sjukhusundervisning välkomna till 
Poznan i maj 2018. 

Temat för kongressen är: 

”Equal education in hospital schools. Ending exclusion of sick 
children and their families” 

“Based on the assumption that both sick children and their families are still at risk of being 
excluded from leading regular everyday lives, we believe the congress will provide a valuable 
platform for hospital school professionals to offer insights and exchange experiences in order 
helping to spread 
awareness of the problem among wider community (school, teachers, lawmakers etc.)” 

Gå in på HOPE; s hemsida för att efterhand läsa mer om den kommande kongressen 

www.hospitalteachers.eu  

 

 

 

Med vänlig hälsning  

Jane Oxalaryd och Klas Brunnander 

Deputy Committee Member & Committee Member of HOPE 
 
http://www.hospitalteachers.eu/ 

 
jane.oxalaryd@solna.se            Klas.Brunnander@regionostergotland.se 

 
Frågor besvaras gärna av Klas på tel: 010-103 42 18  



 

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 i 
kontakt med myndigheter och organisationer. 
 

      
 
                                                                                                          

Information 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

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: 

Jane Oxalaryd, Solna                       Klas Brunnander, Linköping   

E-post: jane.oxalaryd@solna.se              Klas.Brunnander@regionostergotland.se 

 

 

Karin Svensson 

Ordförande i SSL 

E-post: karin.svensson@umea.se 

Telefon: 090-785 03 22 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Litteraturtips! 

 
x  ”Metodhandboken” av Cristina Eklund. Beställ från; www.barncancerfonden.se    

x Skolverkets Allmänna råd med kommentarer, ”utbildning på sjukhus”.  

www.skolverket.se 

                     
       
      

 
Länktips! 

Litet tips kring mental trötthet 

Hej kollegor! Jag fick ett tips som jag vill dela med mig av. Det handlar om en kort film där en vuxen 
drabbad person samt specialister vid Göteborgs Universitet beskriver mental trötthet. Några av er har 
säkert redan uppmärksammat den, men jag tycker att det är en bra resurs som många av oss kan ta 
del av och använda. Kanske kan den vara till hjälp att visa/tipsa om kring vissa av våra elever. Både till 
elev och familj för att tillsammans försöka beskriva sin egen mentala trötthet, men också till skola och 
andra runt eleven. Mental trötthet förekommer ju inte endast vid en hjärnskada, utan uppstår t.ex. även 
ofta när en person är under behandling med starka mediciner/preparat. Tipset fick jag från 
Barnrehabiliteringen i Lund. Filmen är drygt 5 minuter lång och hittas på; 
https://youtu.be/N1qlMDiYuxw 

Filmen ligger som första träff när man söker på mental trötthet på Youtube, och som femte sökträff på 
Google (annonser borträknat). 

Kristoffer Ericsson 

Sjukhusskolan SOMA, Lund  

E-post: kristoffer.ericsson@lund.se  
 



Aktuellt vecka 44 
 

Under höstlovet vecka 44 arrangeras återigen läsfrämjande aktiviteter 
och evenemang över hela landet under namnet LÄSLOV. Det handlar 
om att stimulera barns och ungas lust till läsandet, berättandet och 
skrivandet i alla dess former och på alla upptänkliga platser.  
Se http://läslov.se/ I kalendariet hittar du information om samtliga 
evenemang och kan även filtrera dem efter län och ort. Se 
http://läslov.se/kalendarium/ 

Ladda ner gratis Läslovs-material! 

Skriv ut LÄSLOVs affischer, annonser och folder och sprid på din skola, 
bibliotek, bokhandel, bokklubb och bland dina vänner! Se 
http://läslov.se/ladda-ner-laslovs-material/  

 
 

 



  
  

 

 
 
 
 
 
 

 
  

Medlemsansökan  
 

Härmed ansöker jag om medlemskap i  
Sveriges Sjukhuslärarförening, SSL.  

 
Medlemsavgiften är 290 kr per år. (Termin 150 kr).  

                 Pensionärer 125 kr per år.  
 

 
 
Datum: .................................................................................................................................. 
 
Namn: ................................................................................................................................... 
 
Adress: .................................................................................................................................. 
 
Postadress: ............................................................................................................................ 
 
Tel bostad och mobil:...........................................................................................................    
 
Arbetsplats:........................................................................................................................... 
 
Arbetsplatsadress: ................................................................................................................ 
 
Ange SOMA, BUP el annan verksamhet:............................................................................ 
 
Tel arbete:.............................................................................................................................. 
 
E-post: ................................................................................................................................... 
 
                  
Skicka din ansökan till:  
 
Allan Anttila,  
Fräntorpsgatan 50, 
416 76 Göteborg 
 
Bankgiro 5940-3329 
 

 

 

                 

Sveriges Sjukhuslärarförening 

Kassör Allan Anttila 

Sjukhusskolan, BUP, 

Drottning Silvias Barnsjukhus, 

416 85 Göteborg 

 

Tel; 031-343 5563, 070-785 38 61 

 



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 

 

                                       Stadsträdgården i Uppsala, oktober 2016 


