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Redaktörens sida 

Hej alla fantastiska sjukhuslärare och skolledare!  

Återigen är ett skolår till ända och vi har en härlig sommar att se fram emot!  

Det efterlängtade Riksymposiet börjar närma sig. Det ska bli fantastiskt roligt äntligen ses ”på 

riktigt” igen. Så betydelsefullt att vi får träffas och diskutera saker som är viktiga för oss 

sjukhuslärare, och även ett bra tillfälle att bilda nya kontaktnät. Programmet östersundlärarna 

har tagit fram ser verkligen lovande ut.  

HOPE-konferensen i Tallin försvann ju för oss år 2020 men nu vi får se fram emot den 

planerade HOPE-konferensen i Milano 2023,  så det är god tid att börja titta på fonder att söka 

ur  för alla som planerar att delta.  

Vi håller tummarna för att vi får strålande vackert väder så vi kan sola och bada vid våra vackra 

stränder. Sverige är ju ett fantastiskt land, speciellt när det är sommar!   

 

 

 

 

 

  

En riktigt varm och solig sommar önskar jag er! 

Helén Olsson, red 

 

 

 

 

 

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

 

    E-post: helen.olsson@regiongavleborg.se 

 

 

 

 

”Att läsa men inte förstå är att plöja men inte så.” – En del föräldrar 

och lärare blir ibland irriterade på barnet för att det inte begriper en text. 

Vad många glömmer är att utan en viss förförståelse kommer barnet aldrig 

har en chans att sätta in texten i ett sammanhang eller relatera till sina 

egna erfarenheter. Att läsa handlar om så mycket mer än att bara binda 

ihop bokstäver till ord……….. 

https://skolkatalogen.blogspot.com/https://skolkatalogen.blogspot.com/  

[03-06-22] 

https://skolkatalogen.blogspot.com/https:/skolkatalogen.blogspot.com/


Sommarhälsning från Norr 

Bästa medlemmar i Sveriges sjukhuslärarförening! 

Nu närmar sig sommaren med stormsteg och med det en välförtjänt ledighet för oss alla. 

Vila, aktiviteter, reflektion, återhämtning – en tid att ladda batterierna - Det känns fint tycker 

jag. Jag ser fram mot hösten då vi får ses i Östersund – ÄNTLIGEN! Visst töstar vi efter 

möjligheter till fortbildning och föreläsningar att tänka omkring, men mest har jag saknat 

mötet! Mötet med kollegor från hela landet, samtal med lärare som har erfarenheter som vi 

kan känna igen oss i. Tack igen, kollegor i Östersund, som höll i och höll ut när Coviden satte 

käppar i hjulet igen och igen. 

I detta nummer av SSL-bladet finns löneenkäten. Här finns även en text ifrån SPSM som rör 

SIS-medlen som delvis finansierar våra tjänster. Där kan man läsa att man använt 

grundskolelärar-lönen som grund när man beräknat bidragets storlek. Styrelsen kommer att 

göra en skrivelse till SPSM:s bidragsenhet om detta. Vi anser att vi bör jämföras med 

speciallärare/specialpedagoger, där löneläget är ett annat. Vi vet alla vad våra uppdrag 

kräver av oss. Vi får se om det leder till något. Ni är så välkomna att höra av er med 

argument inför denna skrivelse. Skicka dina synpunkter till någon av oss i styrelsen. 

I oktober går vår fortbildningsinsats av stapeln! Just nu är ett 50-tal lärare anmälda😊. Vi:  

Anna Fragell i Solna, Tora Borén i Linköping och jag har lagt ner en hel del arbete omkring 

fortbildningen men vi har gjort det med lust och glädje och lite ångest. Vi ser fram emot 

givande samtal när vi som kollegor möts runt SPSM:s material ”Värderingsverktyg för 

tillgänglig utbildning”. Det viktigaste för oss är dock själva mötet/samtalet och vad det gör för 

oss som pedagoger och kollegor. Den första träffen håller Jennie och Camilla från SPSM i, 

precis som vid vår förra utbildningsinsats. Sedan kliver trojkan ifrån styrelsen in. Välkommen 

med, du som ännu inte anmält dig. Som ni 

minns från årsmötesförhandlingarna så 

kvarstår punkten revisorernas berättelse och 

frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Vi tänker 

att vi tar denna punkt digitalt i slutet av augusti. 

Datum kommer innan sommaren. Nu önskar 

jag Dig en FIN SOMMAR – oavsett var Du är, 

hur livet än ter sig och vad Du än gör! 

Ha det bäst!  Karin Svensson               

     nummer 119                                                       

        Information från ordförande              Juni 2022 

                                                                       

 



2021 års lönestatistik sjukhuslärare 

Hur många år har du varit lärare? Lön numerisk   

6-10  36000  snitt 6-10 36000 

11-15  39700    

11-15  35400  snitt 11-15 37550 

16-20  41500    

16-20  38700    

16-20  39900    

16-20  32000    

16-20  39300    

16-20  40100    

16-20  43550    

16-20  37450    

16-20  39000    

16-20  38900    

16-20  32000    

16-20  45000    

16-20  37000  snitt 16-20 38800 

21-25  44527    

21-25  40300    

21-25  39800    

21-25  39100    

21-25  42100    

21-25  36450    

21-25  44000    

21-25  41300    

21-25  39300    

21-25  41200    

21-25  41100    

21-25  45000    

21-25  44700    

21-25  37300    

21-25  43000    

21-25  43000    

21-25  41950    

21-25  41150  snitt 21-25 41404 

26-30  41880    

26-30  40850    

26-30  42000    

26-30  40400    

26-30  43300    

26-30  45608    

26-30  41400    

26-30  44700    

31-35  41100    



31-35  43400    

31-35  40600    

31-35  42000    

31-35  40700    

31-35  42800    

31-35  39550    

31-35  44115    

35-  41100  snitt 31-35 42088 

35-  37750    

35-  43100    

35-  45000    

35-  41810    

35-  41500    

35-  43000    

35-  39100    

35-  43700    

35-  38400    

35-  44920    

35-  47551    

35-  42900    

35-  40000    

35-  41800    

35-  40150    

35-  40900    

35-  41900    

35-  45200  snitt 35 - 42149 

      

      

    Snitt alla 41086 

      
 
Hur länge har du 
jobbat som 
sjukhuslärare Lön numerisk    

0-5 år 44527    

0-5 år 40300    

0-5 år 39100    

0-5 år 39900    

0-5 år 39300    

0-5 år 40100    

0-5 år 40850    

0-5 år 43550    

0-5 år 37450    

0-5 år 40400    

0-5 år 39000    

0-5 år 41810    

0-5 år 41500    



0-5 år 36000    

0-5 år 39100    

0-5 år 42000    

0-5 år 39300    

0-5 år 38900    

0-5 år 44700    

0-5 år 43000    

0-5 år 43000    

0-5 år 44115    

0-5 år 45608    

0-5 år 35400    

0-5 år 44700    

0-5 år 45000    

0-5 år 41800    

0-5 år 41150  snitt 0-5 år 41127 

6-10 år 41880    

6-10 år 39800    

6-10 år 38700    

6-10 år 37750    

6-10 år 42100    

6-10 år 43100    

6-10 år 32000    

6-10 år 36450    

6-10 år 44000    

6-10 år 41300    

6-10 år 42000    

6-10 år 39700    

6-10 år 41100    

6-10 år 45000    

6-10 år 38400    

6-10 år 39550    

6-10 år 41400    

6-10 år 42900    

6-10 år 40150    

6-10 år 41950  snitt 6-10 år 40462 

11-15 år 41500    

11-15 år 41100    

11-15 år 43400    

11-15 år 40600    

11-15 år 41200    

11-15 år 40700    

11-15 år 44920    

11-15 år 42800    

11-15 år 32000    

11-15 år 47551    

11-15 år 40000    



11-15 år 37000    

11-15 år 40900    

11-15 år 41900  snitt 11-15 år 41112 

16-20 år 45000    

16-20 år 43300    

16-20 år 37300    

16-20 år 45200  snitt 16-20 år 42700 

21-25 år 41100    

26-30 år 43000    

26-30 år 43700  snitt 26-30 år 42600 

     

     
    Snitt alla                41600 

Hur 
gammal 
är du? Vilken lön har du idag? Före skatt och inkl. lönetillägg. Omräknat till heltid.  

         

35-44 38700        

35-44 39900        

35-44 39300        

35-44 36450        

35-44 36000        

35-44 39700        

35-44 39300 38479 Snitt ålder 35-44     

45-54 41500        

45-54 44527        

45-54 40300        

45-54 41800        

45-54 39800        

45-54 39100        

45-54 32000        

45-54 40100        

45-54 40850        

45-54 44000        

45-54 41300        

45-54 42000        

45-54 40400        

45-54 41100        

45-54 45000        

45-54 32000        

45-54 43000        

45-54 43000        

45-54 45608        

45-54 41400        

45-54 35400        

45-54 44700        



45-54 41950        

45-54 41150 40916 Snitt ålder 45-54     

55-64 41100        

55-64 37750        

55-64 41100        

55-64 42100        

55-64 43100        

55-64 45000        

55-64 43400        

55-64 40600        

55-64 43350        

55-64 37450        

55-64 39000        

55-64 41810        

55-64 41500        

55-64 39100        

55-64 42000        

55-64 41200        

55-64 44920        

55-64 38900        

55-64 42800        

55-64 44700        

55-64 39550        

55-64 37300        

55-64 44115        

55-64 40000        

55-64 45000        

55-64 41800        

55-64 40150        

55-64 37000        

55-64 41900 41300 Snitt ålder 55-64     

65- 43000        

65- 43700        

65- 40700        

65- 38400        

65- 43300        

65- 47551        

65- 42900        

65- 40900        

65- 45200 42850 
Snitt 65 år och 
äldre     

      
  

   

         
 

Medellön SOMA :   40656   MEDELLÖN BUP :   41511 



NYTT OM SIS-MEDEL 2022 

 

 

För 3 år sedan hölls ett samordnat möte mellan  SPSM, SKR och skolledarna för att identifiera 

problemområden kring Sjukhusundervisningen , då framgick att  kostnadstäckningen för 

sjukhuslärarnas löner var låg, 72 % i genomsnitt. Den hade bara höjts marginellt i många år.  

Statsbidragsenheten uppdaterade  beräkningsmodellen  för lönetaket inför 2022 års fördelning, 

Detta har  informerats i ett forum för sjukhusledarna. 

Besluten för 2022 är fattade redan utifrån den nya beräkningsmodellen för lönetaket (som gav ett 

lönetak  2022 på 593000 per heltid inklusive sociala avgifter) Nu är täckningen 82% i genomsnitt 

för lönekostnaden. 

Vi skrev ihop en liten informationstext som vi kommer att förmedla till alla sjukhusledare också, 

för att rätta till informationsbristen. 

Från och med anslagsåret 2022 beräknas lönetaket för sjukhuslärare utifrån det generella 

riksgenomsnittet för grundskolelärares löner utifrån statistik från SCB. Inför varje påföljande 

anslagsår räknas lönetaket upp utifrån Arbetskostnadsindex (AKI).  

Syftet med förändringen är att skapa en mer förutsägbar beräkningsmodell och samtidigt öka 

kostnadstäckningen för att ge kommunerna mer långsiktiga förutsättningar att genom 

statsbidraget från SPSM finansiera särskild undervisning på sjukhus.  

Aktuella lönetak för olika anslagsår annonseras på hemsidan för Särskild undervisning på 

sjukhus (spsm.se)  

 

Åsa Karlberg 

Utredare 

Statsbidragsenheten 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Reds. Kommentar;  

”I praktiken innebär detta alltså inte  att vi per automatik kommer att  få en lönehöjning utan 

höjningen är endast till för att kommunerna ska få en högre kostnadstäckningsgrad för våra löner. 

Vi måste fortfarande själva lägga fram argument för högre lön och våra chefer är de som 

lönsätter oss, men detta är ju ytterligare ett argument för att ge oss ett lönelyft. Däremot kan man 

ifrågasätta att SPSM som jämställer oss med grundskollärare i stället för med speciallärare (som 

ligger i snitt på 41 000 kronor/månaden) 

/ Helén 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.spsm.se/stod/Bidrag/skolor-inom-skolvasendet/sarskild-undervisning-pa-sjukhus/
https://www.spsm.se/stod/Bidrag/skolor-inom-skolvasendet/sarskild-undervisning-pa-sjukhus/


Programmet för höstens Rikssymposium, välkomna!  

 
Sveriges sjukhuslärares Rikssymposium 

Östersund 6-7 september 2022 
 

Best Western Hotell Gamla Teatern 

 

Tisdag den 6/9  

 

9:00 - 10:00  Kaffe och registrering. 

10:00 - 10:30  Skolchef Karin Flodin och Maria Stiberg, 

verksamhetschef på Barn-och elevhälsan inviger 

konferensen. 

10:30-12:00 Per Eriksson och Catharina Månson från SPSM. 

Digitalt lärande och läromedel för ökad 

tillgänglighet. De digitala verktygen i undervisningen 

gör det möjligt att utgå från olika förutsättningar och 

behov. Hur kan digitala verktyg göra undervisningen 

mer lättillgänglig? Presentation av SPSM:s tjänst 

”Hitta Läromedel”. 

12:00-13:15 Lunch på Hotell Gamla Teatern. 

13:15-14:30 Therese Falkdalen, socionom och 

leg.psykoterapeut, om IKB (Intensiv Kontextuell 

Behandling av självskada).  

14:30-15:45  Fika och samtal i yrkesgrupper. 

   

14:30-17:00 Ledarträff 

   

18:00- Mingel, middag och underhållning på Hotell Gamla 

Teatern. 

 



Onsdag den 7/9 

 

9:00 - 10:00 Anders Bergström, socionom/leg. psykoterapeut, 

om ångest och depression hos barn-och ungdomar. 

10:00-10:30 Fika 

10:30-12:00  Sara Karlberg, CEO på Svenska terapihundskolan, 

om ett forskningsprojekt med hund i skolan för att 

förebygga problematisk skolfrånvaro.  

12:00-13:15  Lunch på Hotell Gamla Teatern. 

13:15-14:15  Robin Bryntesson, fd elitskidåkare, om diabetes och 

rörelse. 

14:15-14:45  Samtal i yrkesgrupper.  

 

14:45-15:30  SSL information och Drop-out-fika.  
 

 

 

Hälsningar 

Östersundslärarana;  Klas, Lars Tove och Ulrika 



 

*Sveriges sjukhuslärarförening anordnar fortbildning för sjukhuslärare* 

 

Tema Tillgänglighet 

 

Nu är det dags igen för en gemensam fortbildning för oss sjukhuslärare. Årets tema är 

tillgänglighet. Hur säkerställer vi att eleverna får den utbildning de har rätt till och hur arbetar 

vi för att erbjuda en stimulerande och utvecklande lärmiljö? Hur arbetar vi för att ge alla elever 

goda förutsättningar för lärande? Hur arbetar vi med den sociala och pedagogiska miljön på 

Sjukhusskolan? Denna fortbildning blir ett tillfälle att stanna upp och titta på den egna 

verksamheten, hur gör vi? 

Vi kommer studera detta utifrån SPSM:s arbetsmaterial Värderingsverktyg för tillgänglig 

utbildning, där fyra områden kommer belysas: Förutsättning för lärande, social miljö, 

pedagogisk miljö och fysisk miljö.  

Som tidigare arbetar vi i grupper om 6-8 personer där vi får tillfälle till erfarenhetsutbyte och 

kollegialt lärande. Sprid gärna till kollegor! 

Vi träffas digitalt 4 tillfällen under HT-22. Datum kommer före sommarledigheten. 

 

 

 

 

 



 

Preliminärt program: 

 
Förutsättningar för lärande påverkas av hur lärmiljön är utformad utifrån social, pedagogisk 

och fysisk miljö. Dessa har stor betydelse för att alla elever, oavsett förutsättningar, ska 

kunna utvecklas och lära. Under de fyra träffarna kommer vi fokusera på hur vi tänker kring 

begreppen kopplat till vår egen verksamhet.  

Vid första tillfället håller Camilla Hallström och Jennie Reithner från SPSM en introduktion om 

begreppet tillgänglighet och presenterar arbetsmaterialet Värderingsverktyg för tillgänglig 

utbildning. 

Vid den andra träffen är den sociala miljön i fokus. Vilka strategier finns och  

vilket stöd ges för att möjliggöra delaktighet och gemenskap mellan elever/elever och lärare?  

Vid den tredje träffen fokuserar vi på den pedagogiska miljön, olika former för lärande, hur 

ska undervisningen utformas så att eleverna ska kunna tillgodogöra sig den? Anpassningar, 

delaktighet.  

Den fjärde träffen funderar vi över den fysiska miljön, hur skapar man rum för lärande? Hur 

ska sjukhusskolan vara utformad och användas för att ge rätt stöd? Hur kan man tänka kring 

färg, form, material så att de främjar en tillgänglig miljö?  

 

Moderatorer för träffarna är Tora Borén, Anna Fragell och Karin Svensson 

 
 

När du anmäler dig så anger du följande uppgifter: 

 
Namn:    

Arbetsplats (SOMA/BUP): 

Ort: 

Mejladress: 

Telefonnummer: 

Anmälan om deltagande skickas senast 10 juni 2022 till  

niklas.johansson@utb.kristianstad.se 

 
 

Har  du frågor om fortbildningen kontakta: karin.svensson@umea.se     

 

mailto:niklas.johansson@utb.kristianstad.se
mailto:karin.svensson@umea.se


  

 

Vi passar återigen på att fråga eftersjukhusskolornas adresser och telefonnummer för att 
kunna uppdatera vår hemsida. Så - kolla om vi har korrekt adress och telefonnummer till din 
arbetsplats. 

Här kommer länk till SSL:s hemsida: 

https://www.sjukhuslararforeningen.se/files/AdresserSSL.pdf 

 
Om vi har fel kontaktuppgifter på hemsidan, skicka då de korrekta uppgifterna till Niklas som 
lägger in dem. 

niklas.johansson@utb.kristianstad.se 

 

 

 

 

https://www.sjukhuslararforeningen.se/files/AdresserSSL.pdf
mailto:niklas.johansson@utb.kristianstad.se


VIKTIG INFORMATION! 
 

 

På grund av ett fel på anmälningslänken så har 
anmälningar  till Rikssymposium gjorda i efterhand inte 
kommit fram. Även om det ser ut som om anmälan 
skickats in så har den inte kommit in och registrerats. 
Fråga runt bland era kollegor om de anmält sig i 
efterhand, om så är fallet så be dem skicka in en ny 
anmälan via hemsidan,  vi vill ju inte missa några! Roligt 
att vi är så många som kommer till Östersund men vi har 
plats för fler, så in på hemsida och anmäl! 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

HOPE in Italy 2022 
Shaping the Future with Education – Cultures, Relationships, 

Competencies 

HOPE has appointed Italy as the host for its 12th International Congress. As a result, 

a consortium of representatives from hospital schools and universities was 

established to serve as the Conference Steering Committee.  

As a first tentative date and venue, the Congress will take place, May 9-13, 2022, at 

the Grand Visconti Palace in Milan, Italy. 

Should the Covid situation not allow safe travel at that time, the conference will be 

rescheduled for May 8-12, 2023. 

The definitive date will be announced Januari 15, 2022. 

On behalf of the Conference Steering Committee and the Scientific Committee, we 

invite you to save the date for the 2022 HOPE Congress. 

The theme of the Conference is “Shaping the Future with – Education: Cultures, 

Relationships, Competencies.” 

We envisage that presentations will focus on the importance of education in fostering 

learning, health, wellbeing, and human development and in shaping citizens who can 

play an active role in society despite their health situation. 

Collaboration between health, education, and other social agencies are especially 

welcome. 

This is an outstanding opportunity for you and your colleagues to join us and share 

your latest research and practices in education, health, and wellbeing of young 

people with health care needs. 

HOPE Congress 2022 in Italy – HOPE (hospitalteachers.eu)  

 

https://www.hospitalteachers.eu/hope-congress-2022-in-italy


 

En riktigt skön och avkopplande 

Sommar önskar jag er! 

 

 

 

På återseende i höst igen! 

Jag tar tacksamt emot bidrag till vårt 

medlemsblad.  

Presentation av ny sjukhuslärare, nybliven 

pensionär som vill berätta om sin arbetstid, 

nätverksträffar, utbildningar, länktips, boktips; 

m.m.- allt är av intresse! 

Helén Olsson, redaktör för SSL-bladet 

 

 

 

 

 

Kom ihåg att meddela adressändring/ ny 

mejladress!  

 

 

 

helen.olsson@regiongavleborg.se  

                      FOTO: Helén Olsson 

mailto:helen.olsson@regiongavleborg.se

