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Redaktörens sida! 

Hej alla fantastiska medlemmar i vårt sommarfagra land! Det var så roligt att träffa så många 

av er på Rikssymposiet i Linköping. Vilka härliga dagar vi hade på Frimurarehotellet med god 

mat, trevlig underhållning av våra sjukhuslärarkollegor, mingel med gott om tid för att hinna 

utbyta tankar och erfarenheter om sjukhusundervisning och annat, och framförallt två så viktiga 

och tänkvärda föreläsningar som Andreas Wedeen och Henning Lantz höll i. Jag är helt säker 

på att alla fick med sig flera användbara verktyg hem att använda vid olika slags möten med 

människor i svåra situationer.  

Jag vill rikta ett stort TACK till Linköpingslärarna som lotsade oss genom de här båda dagarna 

på ett så professionellt och vänligt sätt, och dessutom hade tänkt på precis allt. Till och med 

en liten goodie-bag när vi skulle med våra bussar, tåg och flyg för vidare hemfärd genom vårt 

grönskande land. Det var verkligen en glad överraskning! 

Det känns både ärofyllt och roligt att vi i Uppsala nu kommer att ta över stafettpinnen för att ro 

i land nästkommande Rikssymposium här i ”lärdomens stad” i maj år 2021. Vi ligger redan i 

startgroparna och en arbetsgrupp har bildats som håller på med att undersöka lämpliga lokaler 

samt tema för kongressen. Fortsättning följer och vi kommer självklart att hålla er uppdaterade 

på vår hemsida och via SSL-bladet. Så håll utkik där framöver!  

På Riksmötet valdes två nya styrelsemedlemmar in i SSL:s styrelse vilket betyder att vi nu är 

sju representanter igen. Det känns väldigt bra att vi återigen har blivit full styrka och än bättre 

täcker upp våra olika regioner. Vår förhoppning är också att vi ska fortsätta att ligga i framkant 

och driva viktiga frågor för medlemmarnas bästa. Läs mer under ”Ordförandesidan” där Karin 

Svensson skriver vad som är på gång, bland annat ett förslag om riktad fortbildning för oss.  

Helen Olsson från Gävle blir nu vår nya redaktör för SSL-bladet och Tora Borén från Linköping 

blir vår nya vice ordförande. Jag känner mig mycket nöjd med valet av Helen som ny redaktör 

och kommer nu att med varm hand lämna över detta fina uppdrag till henne. Det har varit 

fantastiskt roligt att få vara redaktör för SSL-bladet under hela tio års tid. Jag har genom detta 

uppdrag fått en god kännedom om alla er medlemmar och på vilka sjukhusskolor ni arbetar. 

Jag riktar ett hjärtligt tack till er för alla fina bidrag jag har fått ta emot från er genom åren. Det 

har varit så trevligt att få ta del av dem samt ha fått nöjet att läsa dem först av alla!  

Nu väntar snart en lång skön ledighet då vi alla får möjlighet att ladda batterierna samt umgås 

med våra nära och kära under långa ljusa sommardagar och kvällar. Var rädda om er så ses 

vi snart igen. Jag avslutar med att önska er alla en riktigt härlig sommar!   

 

 

 

 

   Jag önskar Dig en trevlig lässtund med  

   detta  sommarnummer av SSL-bladet! 

    E-post: agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se 

 

  Vishet börjar med undran 

          Sokrates, 469–399 f.Kr. 

mailto:agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se


Agneta Lindh Wennefjord, avgående redaktör, SSL-bladet 

 

 

Hej alla medlemmar! 

Först ett tack till Nina, Anders, Andreas, Maja och Tora för att ni ordnade ett så trevligt 

Rikssymposium i Linköping! Det var som vanligt roligt att träffa kollegor ifrån hela landet och 

våra arrangörer hade verkligen försökt skapa möjligheter för möten och samtal i sitt program. 

Jag tyckte det var så roligt att se hur de olika sjukhusskolorna marknadsför sin verksamhet – 

tack för att ni delade med er! Jag hoppas att vi får foton av era presentationer i våra 

mailbrevlådor (Arrangörsgänget skulle hjälpa till med detta). Och underhållningen – wow! Tack 

till alla som klev upp på scenen. Vilka talanger det finns i vår bransch 😊.  

Vi hade vårt årsmöte och tackar er medlemmar för det förtroende ni visar oss i styrelsen. 

Välkomna våra nya styrelsemedlemmar, Tora och Helen! 

Jag har blivit kontaktad av Peter Lindgren på SPSM angående den skrivelse som beslutades 

om vid Temadagen om sjukhusundervisning i Solna. När Peter med fler nu börjar skärskåda 

det man ville lyfta så visar det sig att det är få ärenden som egentligen hamnar på 

Utbildningsdepartementets eller Skolverkets bord! Lokalöverenskommelser bör SKL, Sveriges 

Kommuner och Landsting, ta ansvar för, likaså att styra upp den interkommunala ersättningen 

som SPSM anser ska bort. Ökade SIS-medel landar hos SPSM, och kvar blir frågan om 

likvärdighet och elevers rätt till undervisning som på vissa sjukhus försvåras på grund av hur 

man tolkar sekretessregler. Om just detta skrivs det nu för fullt på SPSM och jag som 

representant för SSL kommer att få möjlighet att lämna synpunkter på skrivelsens innehåll. 

Inför hösten: Jag tänker att vi i styrelsen ska göra en skrivelse till SPSM:s Råd och 

stödavdelning och önska centrala utbildningsinsatser för sjukhuslärare. Antingen att vi får 

träffas i Stockholm, eller att man gör webbaserade utbildningar. Kom gärna med idéer om vad 

vi vill att de ska röra sig om! 

Jag tänker även att vi ska försöka få kontakt med våra lärarfack centralt för att resonera 

omkring löneläget inom vår yrkeskår – kanske kan det leda fram till något? 

Men innan dess – Sommarledighet!! Jag hoppas att ni får härliga, lata, lediga, roliga och sköna 

dagar. Det ska jag ha 😊 och så ska jag vandra i fjällen igen! 

Soliga hälsningar från Norr!   
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Karin Svensson 

Ordförande i SSL och sjukhuslärare i Umeå 

E-post: karin.svensson@umea.se  

 

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-SA 

mailto:karin.svensson@umea.se
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fj%C3%A4ll
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Hej alla kollegor i vårt avlånga land! 

Först vill jag passa på att tacka Linköpingslärarna för två fantastiska dagar på Rikssymposiet 

i Linköping.  Tänkvärda föreläsningar, god mat och supertrevlig underhållning av våra egna 

musiker! 😊 Och sist men inte minst, det allra viktigaste- att vi fick tillfälle att träffas och prata 

med varandra om våra olika arbetssituationer som vi har på sjukhusskolorna. Det är så viktigt 

att få utbyta tankar och idéer eftersom vi ofta är väldigt ensamma i våra roller på sjukhusen. 

SSL hade också sitt Riksmöte i Linköping och jag blev då invald i styrelsen och kommer i höst 

att ta över uppdraget som redaktör för SSL-bladet när Agneta Lindh Wennefjord lämnar den 

uppgiften som hon skött så otroligt bra. Jag känner en stor press nu och kommer aldrig att nå 

upp till hennes nivå, men jag ska göra mitt bästa. Det känns som en ny och spännande 

utmaning för mig när jag nu snart har arbetat i två år som sjukhuslärare på SOMA i Gävle. 

Agneta har lovat att sätt mig in i rutinerna under en övergångsperiod. Det känns tryggt och bra!  

En liten presentation av mig; Jag har två vuxna barn som också bor i Gävle. Jag gillar att ha 

mycket på gång och älskar att resa så därför arbetar jag med att servera på Brynäs hemma 

arena och sparar till reskassan. Jag har nyligen flyttat till en lägenhet med uteplats, så nu 

kommer jag att få påta lite i jorden igen som jag har saknat. Mina två birmakatter trivs också 

väldigt bra med att kunna gå ut och lufta sig lite på altanen i solen. Annars så försöker jag 

träna några gånger per vecka, men just nu är det rehab som gäller då jag i mars lyckades med 

konststycket att halka så illa att fotleden gick ur led och jag bröt vadbenet. Men snart så är jag 

på G igen! Är tillbaka på jobbet på heltid från och med den här veckan. Det känns underbart! 

😊 

Önskar er alla en riktigt skön sommar!   

   

 

 

 

 

 

 

 

   

         

         Helén Olsson, SOMA i Gävle 

       E-post: helen.olsson@regiongavleborg.se  

mailto:helen.olsson@regiongavleborg.se


Att kvalitetssäkra sjukhusundervisningen 

  Hej alla Sjukhuslärare! 

Tack för givande diskussioner om sjukhusundervisning i Linköping. Alltid lika trevligt och 

inspirerande att träffa lärare som brinner för att utveckla vår verksamhet. 

Vi på Sjukhusskolan, BUP och SOMA, i Trollhättan har fått i uppdrag att jobba med att 

kvalitetssäkra vår undervisning. Tidigare har vi jobbat med en mall som heter pedagogiskt 

bokslut, det har varit ett trubbigt instrument som har varit svårt att anpassa efter vår 

verksamhet, så nu vill vi utveckla vår kvalitetsredovisning. 

Kanske kan vi få goda tips och idéer från våra kollegor ute i landet om hur ni jobbar med att 

kvalitetssäkra er sjukhusundervisningen? 

Har ni något dokument som ni följer år från år? Dela gärna med er till nedanstående adress. 

Tack på förhand! 

 

Karin, Stefan och Eva 

E-post: eva.n.nilsson@trollhattan.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Eva Nilsson och Karin Eklund, Trollhättan 



Rikssymposium i Linköping 2019 

I början av maj var det äntligen dags för oss sjukhuslärare att träffas igen. En regelbunden 

vana som likt flyttfåglarna återkommer om våren. Fast vi tar en paus vartannat år för att kunna 

ge järnet när det verkligen är dags. 

Denna gång skulle föreningens medlemmar (och några påläggskalvar) samlas i Linköping för 

Rikssymposium. På programmet fanns föreläsningar om samtal och rättshaverister inlagt. Det 

skulle också visas upp alster om hur sjukhusskolorna informerar om sin verksamhet. På det 

hela taget en intressant mix för både ”Bupare” och ”Somare”. Som sig bör ingick också samtal, 

erfarenhetsutbyte och föreningens årsmöte. Vilka dagar att se fram emot och en kväll med 

festmåltid och det nya greppet ”Öppen scen”. 

Likt små barn på julafton var förväntningarna stora hos de närmare hundratalet sjukhuslärare 

när Frimurarehotellet i Linköping belägrades under dagarna två. Efter välkomsttal började 

psykologen Andreas Weeden på ett spännande, intressant och vetenskapligt korrekt sätt 

beskriva hur en s.k. rättshaverist fungerar och hur man kan och bör bemöta hen. Det som jag 

fastnade för var att det nästan aldrig går att vinna en kamp mot en rättshaverist. Det man göra 

är att vara tydlig, svara på frågorna som ställs men gärna på ett mentaliserande sätt och/eller 

via lågaffektivt bemötande.  Gör man så får personen i alla fall inte mer drivkraft att gå vidare.   

På eftermiddagen var det skärmmingel kring hur vi marknadsför och informerar om 

sjukhusundervisning på våra skolor. Så många bra initiativ som tagits ute i landets 

sjukhusskolor! Även om vi alla tänkt ganska lika fanns det en tydlig bild av hur olika man kan 

presentera sin verksamhet. Speciellt viktigt för den målgrupp som inte finns i sjukhusskolan 

omedelbara närhet och kanske speciellt för de barn/ungdomar som av olika anledningar blir 

vårdade på vuxenavdelningar.  

Tänk att vi även hann med att genomföra en årsmötesförhandling innan dagsaktiviteterna var 

färdiga. Årsmötet gick smidigt och den gamla styrelsen fick både beröm och formell 

ansvarsfrihet för de två åren som gått sedan sist. Det blev också en ny styrelse vald och det 

ser verkligen lovande ut. Vi har fått en styrelse som består av både lång erfarenhet och 

kunnande samt nytt ungdomligt engagemang. Jag önskar verkligen den nya styrelsen lycka till 

med det tidvis svåra arbetet att både försvara och förbättra vår viktiga roll för de sjuka eleverna.  

Kvällens symposiemiddag innehöll som sagt ovan både kroppslig och andlig spis. God mat i 

en förträfflig lokal avbröts med musik från grupper och enskilda personer.  Att vår kår innehar 

sådana talanger var en överraskning för mig. Speciellt roligt var att se arrangörerna rocka loss.   

Avslutningsdagen började med att Henning Lantz, även han psykolog berättade om hur man 

kan ha ”Samtal som fungerar”. Mycket kortfattat så fick jag med mig tankar om att vid viktigare 

samtal ska man framförallt försöka koppla bort känslor och fokusera på att vara närvarande. 

För att ha ett bra samtal är det också bra om man kan hålla stress- och orosnivån låg.  

Människan har svårt att hantera stress på ett framgångsrikt sätt under ett samtal.  Vi är mer 

anpassade till att fly eller slåss. Metoden ”BÖRS” - bekräfta - öppna frågor - reflektera - 

summera är något jag tar med mig till kommande samtal.  



Innan det var dags att avrunda mötet hann vi med att i smågrupper diskutera gemensamma 

frågor utifrån några temaord. Genom att styra diskussionen på detta sätt kan vi nå längre och 

får troligtvis en djupare insikt i vad vårt arbete kan åstadkomma.  

Nu återstod bara en kort avslutning och välförtjänt avtackning av arrangörerna och deras 

fantastiskt väl planerat och genomfört Rikssymposium 2019. Vi ser redan nu fram emot att om 

två år få åka till Uppsala.  

Tack till Anders, Andreas, Maja, Nina och Tora! 

 

 

 

 

 

Nils Eriksson 

Sjukhuslärare, Soma, Örebro 

E-post: nils.eriksson@orebro.se  

          Från Andreas Wedeens föreläsning 

Ett av Växjölärarnas Cecilia Dahlberg och Maria Strand Gustbees 

bidrag till skärmutställningen om hur vi marknadsför våra 

sjukhusskolor. 

   Thomas Huss, Åse Öman och Nils Eriksson 

 

mailto:nils.eriksson@orebro.se


Stort tack för ert deltagande på 

Rikssymposiet i Linköping 2019! 

Det var ett nöje för oss att få arrangera dessa dagar och vi hoppas att ni känner er 

inspirerade och påfyllda med ny kunskap. Det blev två dagar fyllda med intressanta och 

tankeväckande föreläsningar samt tillfällen att lära av varandra.  

Det var spännande att ta del av allas posterpresentationer – kul att det blev så många 

bidrag.  

Stort tack till alla – både publik och artister, som gjorde Öppen scen till en härlig avslutning 

på kvällen. Vi ser fram emot Uppsala 2021 och önskar er alla en Skön sommar! 

 

Andreas, Maja, Anders, Nina och Tora 

Sjukhusskolan Linköping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lindberg, Tora Borén, Anders Hedman, Maja Johansson Gaimer 

och Andreas Svensson, arrangörer av Rikssymposiet 2019 

Fotograf: Tomas Svensson 



Några bilder från Rikssymposiet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSL:s styrelse: Allan Anttila, Thomas Huss, Tora Borén, Niklas Johansson, 

Agneta Lindh Wennefjord, Karin Svensson och Helen Olsson  

Andreas, Tora och Maja sjunger för oss!        Skärmmingel med prat och fika. 

Middag på Frimurarehotellet den 8 maj.       Vi lyssnar på Henning Lantz, ”Samtal som fungerar”. 

    Bilderna är tagna av fotograf Tomas Svensson 



 

 

  

Andreas Svensson, Anders Hedman, Maja Johansson Gaimer, 

Nina Lindberg och Tora Borén, BUP och Soma, Linköping 



 

  Information HOPE 

 

Hej!  

Nu är det knappt ett år kvar till nästa HOPE-kongress som den här gången hålls i Tallinn, 

Estland. Datumen är 11–15 maj 2020 och registreringen öppnar redan i september i år. Gå 

gärna in på arrangörernas hemsida, http://hope2020.ee/, för mer information om HOPE, 

kongressens tema, preliminärt program och förslag på boende med mera. Vi hoppas att så 

många som möjligt kommer att ha möjlighet att åka och även kanske bidrar med någon 

föreläsning eller workshop. Info kring anmälan av bidrag till workshops/föreläsningar kommer 

inom kort på hemsidan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Svensson & Anders Hedman 

Landsrepresentant HOPE & Vice landsrepresentant HOPE 

Sjukhuslärare i Linköping, Soma och BUP 

E-post: andreas.p.svensson@regionostergotland.se 

anders.hedman@regionostergotland.se 

http://hope2020.ee/
mailto:andreas.p.svensson@regionostergotland.se
mailto:anders.hedman@regionostergotland.se


 

 i Uppsala den 6–7 maj 2021! 

Save the date! 

Mer information kommer i SSL-bladet och på  

SSL:s hemsida framöver, så håll utkik! 

 

 

Förteckning över platser där Rikssymposiet har varit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplandsmuseet, Kvarnfallet i Fyrisån samt Uppsala Domkyrka. 

Snälla SSL-medlemmar! Hjälp mig att komplettera listan över 

platser där Rikssymposiet har ägt rum genom åren. Detta 

ska presenteras på SSL:s hemsida och finnas kvar där inför 

framtiden. Hör av dig till mig: 

agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se  

  

 

mailto:agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se


 
Litteraturtips! 

 
   

• ”Möta människor med rättshaveristiskt beteende: 
handbok för yrkesverksamma” av Jakob Carlander och 
Andreas Wedeen. Gothia Fortbildning AB (2018). 
ISBN: 9 789 177 410 942 
 

• ”En skola som fungerar – för alla” av Joanna Lundin. 
Studentlitteratur AB (2018). ISBN: 9 789 144 118 581 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                

 

Länktips! 

• https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-

utvarderingar/forskningsbaserat-arbetssatt/att-arbeta-

forskningsbase%E2%80%8Brat  

Att arbeta forskningsbaserat innebär att systematiskt undersöka och utveckla den egna 
verksamheten utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För att göra det effektivt krävs 
ett vetenskapligt förhållningssätt där man diskuterar, kritiskt granskar, använder och utvärderar 
relevant forskning på utbildningsområdet och annan systematiskt framtagen kunskap. Vi kan då 
söka nya svar på frågeställningar och utmaningar i den egna verksamheten. 
 
 

• https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/bedomning-i-
grundskolan  

 
Skolverket erbjuder generellt och ämnesspecifikt stöd för bedömning i grundskolan. Du hittar 
också särskilt stöd för att bedöma nyanlända elevers kunskaper.  

                                                       

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskningsbaserat-arbetssatt/att-arbeta-forskningsbase%E2%80%8Brat
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskningsbaserat-arbetssatt/att-arbeta-forskningsbase%E2%80%8Brat
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskningsbaserat-arbetssatt/att-arbeta-forskningsbase%E2%80%8Brat
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/bedomning-i-grundskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/bedomning-i-grundskolan


En riktigt skön och avkopplande 

sommar önskar jag er alla! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lindh Wennefjord 

Avgående redaktör för SSL-bladet 

 

På återseende i höst igen! 

Kom då ihåg att skicka era bidrag till: 

helen.olsson@regiongavleborg.se  

       Blommande rhododendron i Trädgårdsföreningen, Göteborg, juni 2019. Foto: Agneta LW 
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