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Hej alla sjukhuslärare och skolledare! 
 

 

Är våren här för att stanna?  

Under halva januari och halva februari hade vi ett riktigt vinterväder i hela landet, inte ofta vi 

får snö som ligger kvar i hela Sverige. Sedan kom plötsligt våren kom med dunder och brak, 

åtminstone i södra halvan av Sverige. Men förra veckan hade vi ett bakslag i Gävletrakten med 

ett ymnigt snöfall, men inget som ligger kvar. Lite synd för de (oss) som hade sent sportlov att 

snön försvann innan.  

Pandemin håller fortfarande sitt stadiga grepp om oss, och vi är nu inne i våg tre!  Vi kan ändå 

börja se ljuset i tunneln, då många har börjat få sina vaccinationer. Men det tar tyvärr längre 

tid än beräknat, eftersom leveranser av vaccin är försenade. Fortfarande så har vi våra 

rekommendationer för att hålla nere smittspridningen; att vi håller avstånd, begränsar vårt 

umgänge och att använda munskydd i vissa situationer.  Alla önskar vi nog mest av allt, att vi 

ska kunna leva som vanligt igen.  

Imorgon har vi vårt andra tillfälle av våra tre utbildningsträffar med SPSM, det känns väldigt 

kul att vi har fått till denna utbildning och framförallt att vi får tillfälle att utbyta erfarenheter med 

varandra då vi ses och diskuterar i våra ”break out rooms”.   

 

 

 

 Helén Olsson, redaktör för SSL-bladet 

  

                   

   



  

 

 
 
 

Hej på Er alla läsare av SSL-bladet! 

Här kommer en hälsning ifrån ett vårvintervackert Umeå. 

Vad jag är glad över att vi är i gång med vår fortbildning. Jag har hört så många positiva 

kommentarer om att vi fått den här möjligheten att möta varandra digitalt. Jag hoppas att vi 

snart ska kunna mötas IRL, på regionsträffar och på Rikssymposier, men jag hoppas också 

att vi ser och behåller möjligheten att bygga upp nya nätverk med datorn som redskap. Det är 

väl en av de få saker Coronapandemin fört med sig – att många av oss har kommit längre i 

vår ”Digitala mognad”! Jag hörde detta begrepp för första gången idag och tar det med ett 

leende till mig 😊. Jag ser fram emot kommande tisdags tillfälle som ju ska bland annat ska 

handla om språkstörning. Våra samarbetspartners på SPSM väntar med att planera tillfälle tre, 

de vill fånga upp tankar ifrån oss deltagare så ta möjligheten – uttryck dina önskemål till dem. 

Styrelsen planerar att göra en kort utvärdering vid vårt sista tillfälle och då kommer vi även att 

fråga efter vad våra medlemmar önskar att vi ska försöka få till för fortbildning framgent. 

Styrelsen hade möte den 15 mars och eftersom våra kollegor i Östersund nu har bjudit in till 

Rikssymposium i november så beslutade styrelsen sig för att skjuta fram årsmötet (som brukar 

ligga i maj) tills att vi ses i Jämtland. Då håller vi oss till stadgarna som säger att vi ska ha ett 

årsmöte vartannat år i samband med Rikssymposium. Skulle det bli så att Rikssymposiet inte 

kan genomföras så tar vi mötet digitalt i november. 

En blänkare från Östersundskollegorna ligger med som en bilaga i detta SSL-blad. 

Onödigt förtydligande kanske men: Riksmöte motsvarar årsmötesförhandlingar för föreningen, 

Rikssymposium syftar på vår sjukhuslärarkonferens😊 

 

Nu önska jag er alla vackra vårliga dagar här framöver. Var rädda om er! 

Varma hälsningar 

Karin Svensson 

 

 

 

E-post: karin.svensson@umea.se 
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Äntligen är vårt nya barnsjukhus färdigt för inflyttning! Eller ja, egentligen är det en 

tillbyggnad till det befintliga barnsjukhuset som byggdes 1973.  

Den 16 februari var det invigning för oss som huserar på plan 0. På grund av rådande 

omständigheter så blev det ingen stor pompa och ståt utan det får vänta till senare. En lite tjej, 

Amanda, och hennes familj fick äran att klippa banden in till lekterapi/bibliotek/skola 

ackompanjerad av två av våra sjukhusclowner. Bygget 

har pågått sedan 2015 och idag flyttades den första 

patienten på onkologavdelning 1 över till de nya 

lokalerna. Var 14:e dag ungefär så flyttar man nu över 

avdelning för avdelning in i de nya lokalerna. Hela 

sjukhuset är centrerat runt en inglasad innergård där 

det finns gott om växtlighet, några konstverk och en 

enorm kulbana. Ett par vårdavdelningar, bland annat 

onkologavdelning 1, har altaner ute på innergården, allt 

för att skapa en så läkande miljö som möjligt. Man har 

satsat på vad man kallar ”läkande färger” i inredningen 

och alla patienter får egna rum. 



  

Givetvis så har man satsat på ny avancerad medicinsk teknik när man byggde sjukhuset. Det 

finns till exempel en hybridsal som är utrustad med en CT-robot, barncancercentrum har fått 

en ny slussad enhet som är helt avskild från andra delar av verksamheten och på fysioterapin 

finns det en stor bassäng med höj- och sänkbar botten. Allt är hightech på sjukhuset så det 

gäller att inte glömma sitt passerkort när man går till jobbet på morgonen för då kommer man 

inte in någonstans.  

Vi på skolan har fått våra lokaler uppgraderade med minst 1000% (känns det som)! Vår nya 

skolsal ligger på plan 0 tillsammans med lekterapin, biblioteket, fysioterapin och arbetsterapin. 

Vi har till och med fått en egen ingång med en tjusig skylt ovanför och klassrummets tre stora 

fönster vetter ut mot den inglasade ljusgården. Tidigare hade vi enbart plats för en liten grupp 

med bord men nu finns det plats för två grupperingar av bord som vi har ställt flyttbara skärmar 

mellan. Under morgondagen kommer vi även att få en smartboard uppmonterad, vilket vi är 

väldigt glada för😊! Vårt arbetsrum är 3 gånger så stort mot tidigare och det känns väldigt 

lyxigt! Kommer på mig själv ibland med att sitta och le för mig själv bara för att det är så fint 

och mysigt 😊!       / Lotta van den Kamp 

 
Ha de gött, hälsar vi från SOMA i Göteborg! 

Maud, Charlotte, Johan och Lotta 



  

 

För lärare och ledare i sjukhusskolan 

 

Tid: Tisdag den 23/11 kl 10.00 till Onsdag den 
24/11 kl. 15.00 

Plats: Gamla teatern, Hotellgatan 2 
 

 

Välkommen till Östersund för två dagars konferens där vi blandar föreläsningar, 

erfarenhetsutbyte och samkväm. Vill ni redan nu boka boende så rekommenderar vi Gamla 

teatern (där konferensen går av stapeln) där vi fått priset 700:- per natt för enkelrum  och 900:- 

per natt för dubbelrum. I priset ingår parkering, spa (enklare) samt frukost. Använd i så fall 

bokningskoden ”Rikssymposium21”. Ett mer detaljerat program kommer då vi närmar oss 

konferensen. 

 

Välkomna! 

  Önskar; Klas, Lars, Ulrika och Tove på Sjukhusskolan i 
Östersund 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hjärnsynskada kan ge olika svårigheter i 
vardagen och i skolan! 

 

Hjärnsynskada eller ”CVI” (Cerebral visual impairment), kan leda till många olika problem i 

vardagen och i skolan. Det kan handla om svårigheter att orientera sig, att tolka trafiksituationer 

och sociala sammanhang. Oro, rädsla och stress kan förekomma. Saker som att se på tecknad 

film, läsa serier och spela brädspel kan vara mycket svåra för barn och ungdomar med CVI.  

En del elever med CVI har svårt att lära sig läsa och olika matematiksvårigheter är vanliga i 

gruppen. Det kan finnas alltifrån lättare svårigheter till stora problem i vardagen.   

Sjukhuslärare och specialpedagog Ann Butler Nordkvist har skrivit en bok i ämnet tillsammans 

med sin f d kollega neuropsykolog Margaretha Strinnholm. De tar upp neuropsykologiska och 

pedagogiska konsekvenser av CVI. Båda har arbetat på Folke Bernadotte regionhabilitering i 

Uppsala och har lång erfarenhet av att utreda och undervisa barn och ungdomar med CVI där. 

 

 

                                                 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

 

 

Vad är CVI? 

CVI innebär att det trots en normal funktion hos ögat finns en oförmåga att tolka det man ser. 

Det handlar om skador och påverkan på hjärnans bakre del där synstrukturer är belägna. 

Vilka drabbas av CVI? 

CVI förekommer hos barn och ungdomar med cerebral pares (CP), hos för tidigt födda och 

hos barn och ungdomar som har förvärvat en hjärnskada. Andra grupper som kan drabbas är 

barn och ungdomar med ryggmärgsbråck och barn och ungdomar med syndrom av 

genetiska/kromosomala orsaker. 

Utredning 

Någon enkel screening att hitta barn med CVI är inte möjlig. Det beror på att symptombilden 

hos individer med CVI varierar och forskningen inte har enats om definierade kriterier för 

diagnosen. En utredning bör hursomhelst göras allsidigt eftersom det vid CVI inte enbart finns 

svårigheter med visuell perception utan det kan också förekomma problem med språk, 

motorik, beteende och social funktion. Den neuropsykologiska delen vid en allsidig utredning 

av CVI är därför mycket viktig. I boken beskriver Margaretha sina erfarenheter av sådan 

testning och ger förslag på vilka neuropsykologiska test som är användbara. I den 

neuropsykologiska delen ges också förslag på hur man ska bemöta barn och ungdomar med 

CVI när de är i olika svårigheter. En vanlig åtgärd är att till exempel använda syntolkning i olika 

situationer.  

CVI och autism 

Många av de symptom som barn och ungdomar med CVI har påminner om svårigheter som 

individer inom autismspektrat har. Oro, stress och rädsla är vanligt särskilt i nya och komplexa 

situationer. Det förekommer att barn och ungdomar med CVI har så stora svårigheter med 

syntolkning att de uppfyller kriterierna för en autismdiagnos. Diagnosen autism säger inget om 

orsakerna till svårigheterna utan ges utifrån symptom och kan därför sättas i förekommande 

fall. 

CVI i skolan 

Hur CVI vanligtvis påverkar skolarbetet beskrivs i den pedagogiska delen som Ann har skrivit. 

En del elever med CVI lider av ”crowding” det vill säga bokstäverna och/eller textraderna flyter 

ihop och avkodningen blir mödosam. Vanligt är också olika svårigheter i matematik. De sociala 



  

svårigheterna med att till exempel tolka ansiktsuttryck och uppfatta dynamiken i en social 

situation kan göra grupparbeten och den fria tiden svår, till exempel raster. I den pedagogiska 

delen ges också förslag på stöd och hjälp som eleverna behöver i skolan. 

Kunskap och förståelse 

Författarna hoppas att materialet ska öka kunskaperna om CVI och dess koppling till 

neuropsykologi och skola och på så vis öka förståelsen för gruppen. Förslag ges också på hur 

man kan bemöta och stötta barn och ungdomar med CVI i vardagen och i skolan. 

 

 

Boken kan beställas från Diomedea förlag  

c/o Margaretha Strinnholm  

Hågavägen  166  

752 63 Uppsala.  

Mailadress :aengla987@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  
 

I slutet av augusti 2020 startade SSL:s Styrelse  ett instagramkonto för oss 

medlemmar!   

Vår tanke är att olika sjukhusskolor anmäler sitt intresse för att de vill ha 

stafettpinnen under en vecka och lägga ut  bilder,  och kanske berätta något om just 

er sjukhusskoleverksamhet. Hör av er till Peter om ni känner er manade!   

 

 peter.blomqvist@halmstad.se  

 

Gå in och följ oss på Insatagram! Ssl_sjukhuslärare_i_sverige   

 

Med vänliga hälsningar 

SSL:s –styrelse 

 

mailto:peter.blomqvist@halmstad.se


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.                                                                                    
 

                                    

                                                                                                               
Umeå mars 2021                          
 

Karin Svensson 
Ordförande i SSL 
 

 E-post: karin.svensson@umea.se  
 

 
 
 

 
 

Om HOPE-medlemskap 

 
 

Ta chansen att bli medlem i HOPE - den europeiska 
sjukhuslärarföreningen 

 
Information finns på: http://www.hospitalteachers.eu/ 

                                                       
 

Landsrepresentant                                                         Vice landsrepresentant 

Andreas Svensson, Linköping                              Anders Hedman, Linköping 

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

 

http://www.sjukhuslararforeningen.se/
mailto:karin.svensson@umea.se
http://www.hospitalteachers.eu/
mailto:andreas.p.svensson@regionostergotland.se


  

 

 

    Ändringar och nytt till Hemsidan 

Niklas Johansson, BUP, Kristianstad. Tel: 044–309 234 
niklas.johansson@utb.kristianstad.se   

 
 
 
 

Adressändringar 

Peter Blomqvist, BUP-skolan, Halmstad 
peter.blomqvist@halmstad.se  

  

 
 

Anmälan nya medlemmar/utträde ur SSL 
Peter Blomqvist, BUP-skolan, Halmstad 
peter.blomqvist@halmstad.se 
Gå in på vår hemsida och skriv ut anmälningsblanketten!  Adressen finns på 

blanketten! www.sjukhuslararforeningen.se 

 
 

Ny mejladress 
Anmäl till Helén eller Peter; helen.olsson@rergiongavleborg.se 
peter.blomqvist@halmstad.se  
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 Vi skulle uppskatta mycket om vi kan få fler 

stödmedlemmar till vår förening. Likaså om vi har 

möjlighet att få sponsorer, som då kommer att belönas 

med sitt namn och/eller sitt företags logga på vår 

hemsida. 

 

 Stödmedlemmar och sponsorer 
 

mailto:niklas.johansson@utb.kristianstad.se
mailto:peter.blomqvist@halmstad.se
http://www.sjukhuslararforeningen.se/
mailto:helen.olsson@rergiongavleborg.se
mailto:peter.blomqvist@halmstad.se
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