– bladet
Medlemsinformation nr 110
mars 2020
Innehåll











Hej alla glada SSL-medlemmar! Redaktörens sida
Information från ordförande, Karin Svensson
Rapport från SPSM:s ledardagar i Solna den 6–7 februari.
Nätverksträff för sjukhuslärare vid Sveriges barnonkologcentra, Anna,
Sofie och Therese
Erfarenhetsutbyte, Kalmar-Växjö, Lena och Catarina i Kalmar
Barn och familjeläger, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, tips från Karin
Karlsson
Kuriosa; alla årtal vi haft årsmöten och rikssymposium, Agneta Lindh
Wennefjord
Inbjudan rikssymposiet 2021
Litteraturtips och Länktips
Slutord, Helén Olsson

OBS! Nästa ”Stoppdatum” är den 29 maj 2020
Besök vår hemsida: www.sjukhuslararforeningen.se

Hej alla kollegor i landet!
Nu är vi alla tillbaka efter sportlovstrevligheter och ledighet för de som haft den fina förmånen.
Tiden tycks rusa på och vi får äntligen, åter glädjas åt att gå en vår till mötes! Vi har haft en
minst sagt märklig vinter, rekordmilda temperaturer och ovanligt snöfattigt i den södra och
mellersta delen av landet. Redan i januari, februari kändes det som vår i luften och i stora delar
av Sverige fanns det redan tydliga vårtecken. Men i början av mars kom det ett rejält snöfall i
mellersta delen av landet och vi fick lite vinterlandskap under sportlovet.
Men tyvärr kom också Coronaviruset till Sverige i mars och har satt hela Sverige i ett
mycket allvarligt läge. Många förbereder sig på att hamna i karantän och hamstrar diverse
artiklar bl.a. pasta, konserver, torrmjölk och hållplatsernas för handsprit gapar tomma. Och
tydligen är folk väldigt rädda för att bli utan toalettpapper, som tar slut på hyllorna i butikerna!
Jag måste säga att det känns mycket oroligt när vi har sett hur utvecklingen blev i Kina. Italien
som också är hårt drabbat och det land som först satte hela sin befolkning i karantän och nu
har gått om Kina i antalet dödsfall. Flera länder i Europa har stängt sina gränser för att skydda
sina medborgare. Norge och Danmark stängde alla skolor i måndags och Finland stängde sina
skolor i onsdags! Sveriges regering är ännu inte beredd att stänga grundskolorna eftersom det
då kommer drabba vårdens och äldreomsorgens personalkapacitet. Folkhälsomyndighetens
rekommendationer idag är att alla går till arbete och skola om man inte uppvisar några
förkylningssymtom. Flygtrafiken till och från landet är mycket begränsad och nu avråder man
även resor inom landet. Personal som kan arbeta hemifrån uppmanas att gör det och många
företag har tagit beslut att hela personalgrupper ska göra så en tid framöver.
Jag var en av de nio sjukhuslärare som i maj hade planerat att åka till Talinn och delta i den
internationella kongressen för sjukhuslärare som HOPE- medlemmarna hade bjuds in till. Den
är inställd pga. den exceptionella situationen Europa befinner sig i. De flesta fysiska möten
och konferenser har ställts in i hela samhället, man använder sig istället av telefonmöten,
videolänk och Skype-möten, i onsdags kom regeringen med beskedet att gymnasieskolor,
Komvux och högskolor ska använda sig av distansundervisning. Jag ställer mig frågan hur vi
sjukhuslärare ska göra om grundskolan också stänger i Sverige? Vi kanske behöver stötta upp
på barnavdelning med praktiska göromål? Det känns viktigt att vi alla hjälps åt och gör vad vi
kan i denna unika situation. Vi får be till högre makter att smittspridningen snart har nått sin
kulmen och börjar dala ut.

Var rädda om er!
”Förvänta dig det värsta,

hoppas på det bästa och ta
det som det kommer”
Okänd

Helén Olsson, redaktör för SSL-bladet
Sänd in ditt bidrag till: helen.olsson@regiongavleborg.se
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Vår-hälsning från Umeå
Hej på Er, alla sjukhuslärare!
Vilken märklig tid vi befinner oss i. Vart man än vänder sig så hör man människor som pratar
om och oroar sig för det nya viruset. Här i den mer glesbefolkade delen av vårt avlånga land,
är det nu ännu glesare mellan människorna. Huvva!
HOPE:s konferens i Tallin är inställd, vi var ganska många som såg fram både mot att ses där
och mot intressanta fortbildningsdagar men av detta blev intet. Nåja, bättre tider ska komma.
Jag är glad att flera av er lämnat förslag och önskemål om fortbildning! Det är framför allt frågor
som handlar om diagnoser, både somatiska och psykiatriska men även samtal, KBT,
förhållningssätt och hjärnpåverkan orsakad av skador eller sjukdom. Några har lyft fram
behovet av att öka kunskapen om de lagar och den juridik som vi i skolan har att förhålla oss
till. Allt känns relevant och intressant. Jag hoppas att ni som läser detta blir inspirerade till att
fundera vad just ni på er skola känner behov av. Gör det så snart som möjligt, hör av er till mig
via mail och innan maj månads utgång ska jag ta kontakt med en tjänsteman på SPSM.
Apropå SPSM: Som ni vet var jag på deras ledardagar i februari. Det var givande och
intressant! Mer om detta längre fram i SSL-bladet.
Nu vill jag sätta fokus framåt, mot Uppsala 2021! Skriv in datumen i nästa års kalender! Jag
har hört lite om innehållet i konferensen och det låter mycket bra och intressant.

Nu önskar jag er en härlig vår, även om den blir både annorlunda och spännande.
På återhörande!
Varma hälsningar
Karin Svensson, ordförande SSL

Rapport från SPSM:s ledardagar i Solna den 6–7 februari.
Som representant för Sveriges Sjukhuslärarförening fick jag förmånen att bli inbjuden till det
årliga mötet för verksamhetsansvariga för Sjukhusundervisning som SPSM anordnar. Här
kommer en liten rapport till er alla! Jag gissar att några av er redan har hört en hel del från era
chefer som närvarade vid mötet. Det var ca 15 skolledare där.
Dagen började med en kort information om kommande omorganisation inom SPSM. Nytt är
att myndigheten inte längre kommer att indelas i regioner utan i 10 olika enheter.
Sjukhusundervisning kommer att ligga under ”Bidragsenheten” och man kommer från
myndighetens sida att ha fokus på likvärdighet i sjukhusundervisning. Man planerar att
utifrån våra redovisningar eventuellt göra uppföljande besök på olika sjukhusskolor med fokus
på lokalerna.
Idag är det 35 huvudmän som sökt medel för att bedriva undervisning på sjukhus. SPSM har
sett att antalet tjänster inom undervisning på sjukhus har sjunkit de senaste åren, men i år
bryts trenden och man söker för 6 tjänster mer än förra året. (124,89 tjänster i landet).
SPSM/Bidragsenheten har äskat mer pengar att fördela ut till verksamheterna. Målet är att
inom en inte alltför avlägsen framtid ska bidraget räcka till 80% av lönen. Man trycker på hur
viktigt det är att den verksamhetsansvarige redovisar alla kostnader som ligger i verksamheten
(fortbildning, undervisningsmaterial mm). En diskussion fördes huruvida SPSM skulle lämna
systemet med schablonbidrag och i stället begära in faktiska lönekostnader för att sedan, i
efterskott, betala ut 80% av den kostnaden. Något beslut fattades inte, men jag uppfattade att
ledarna var positiva till en sådan modell av fördelning. (Vi vet ju inom SSL att det är stora
variationer på våra löner utifrån hur löneläget ser ut i den kommun man arbetar i. Lärare i
storstadsområden tjänar generellt mer oavsett utbildning. I förra SSL-bladet beskrevs detta).
Det konstaterades att den korrekta benämningen på vår verksamhet i formella sammanhang
är Undervisning på sjukhus. I mötet med elever och föräldrar presenterar vi dock verksamheten
som skola, vilket samtliga tyckte var rimligt då det får eleverna att känna igen sig.
När det gäller enheten för Råd och stöd så kan vi som lärare söka detta runt elevärenden, men
det är också möjligt att söka Råd och stöd på organisationsnivå för till exempel kvalitetssäkring.
Det är fortfarande möjligt att söka utvecklingsprojekt och Peter Lindgren berättade att det är
ovanligt många som sökt projektpengar detta år.
En annan punkt på programmet var Lärverktyg och digitalisering: Ann Oxenholt, Frida Karlsson
och Stefan Bonn, samtliga rådgivare på SPSM höll i denna del. En fråga som ställdes var:
”Vad är digital kompetens i sjukhusundervisningen?” Detta fick vi fundera omkring en stund
varefter ett spännande samtal fördes. Mycket handlade om att ledarna bör ta reda på vilken
kompetens vi som arbetar i verksamheten har när det gäller lärverktyg och digitalisering och
hur användandet ser ut i våra olika verksamheter. SPSM ställer sig inte främmande till att
skapa en särskild, webbaserad fortbildning för oss rörande detta område.
De ser även möjlighet att skapa andra fortbildningar för oss förutsatt att vi pedagoger
uttrycker vad vi har behov av! (Här vill jag att vi alla tänker till och framför önskemål! Redan
har några lärare svarat på min tidigare efterlysning av fortbildningsidéer. Det är toppen!)

På SPSM finns idag 4 filmer med temat ”Rätt verktyg gör skillnad” och på SPSM:s hemsida
kan man hitta lathundar runt digitala lärverktyg. Var snabb om du vill kolla in detta, för det
försvinner snart från hemsidan eftersom det kommer nyheter och man måste uppdatera det
som finns. Stefan lyfte smartphonen som ett verktyg som ständigt utvecklas, samma sak gäller
de fasta programmen i datorerna idag.
Dagen fortsatte med resonemang omkring lokaler för sjukhusundervisning.När det gäller
lokalfrågan så måste man tänka både utifrån ett verksamhetsperspektiv och ett
likvärdighetsperspektiv, i kommunen och ute i landet. Tillgänglighet är en självklarhet.
Arbetsmiljöaspekten är viktig, både för pedagoger och elever. Vems ansvar är det att granska
lokalerna utifrån dessa perspektiv? När det gäller arbetsmiljön så är det de som till största
delen använder lokalerna som är ansvariga för att genomföra arbetsmiljöronder.SPSM
efterlyser bra, befintliga avtal mellan kommuner och regioner runt lokalerna.
På de allra flesta orter är det inget problem med lokaler, men på ett fåtal platser fungerar det
inte. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), numera Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) deltog under denna punkt. Då lokalfrågan inte av någon part (vare sig kommun eller
region) lyfts som ett problem hos dem har de mycket lite de kan göra i frågan. Det föreslogs
att SKR skulle undersöka om det är möjligt att informera regionerna omkring vilka krav som
skollagen ställer på lokaler för sjukhusundervisning. Kanske är det rimligt att komma fram till
en ”kravspecifikation”? ”Undervisning på sjukhus kräver lokaler enligt följande ….” och utifrån
detta skapa ett avtal mellan kommun och regioner?
Övriga frågor som lyftes och samtalades om var bl. a likvärdighet, exempelvis när det gäller
blanketter, vilka elever som erbjuds undervisning, förskoleklassens tillhörighet i
sjukhusundervisningen, olika skolformer samt sekretess. Ledarna önskar att SPSM skapar ett
”Dokumentbibliotek” (mina ord) där man kan hitta inskrivningsblanketter, sekretessblanketter,
närvaro-dokumentations-blanketter mm. När det gäller sekretessen så lyftes Lund och
Uppsala fram som goda exempel på hur man löst denna fråga och som på vissa sjukhus är ett
problem som gör att alla elever inte får erbjudandet om den undervisning de har rätt till.
En annan fråga som kom upp var vilka olika anställningsformer vi lärare har. En diskussion
uppstod om semestertjänst kontra ferietjänst. Här framförde jag mina åsikter. Vi är lärare,
anställda för att undervisa. Vi har ingen ordinarie skola att samarbeta med under loven, vi får
inte sätta betyg – vi ska alltså ha ferietjänst! Dessutom begränsas eller stängs
barnavdelningarna på vissa sjukhus helt under sommaren. Efter detta fick jag lämna lokalen
för att cheferna skulle få möjlighet att prata ”chefsfrågor”. Det kändes alldeles rimligt och ok
för min del 😊.
Som avslutning meddelade SPSM att de hädanefter bara kommer att anordna ledarträffar i
anslutning till våra Rikssymposium! Vartannat år (eller det tidsintervall som ledarna väljer)
planerar och arrangerar de själva och SPSM lånar ut lokal. Det var oväntat så här i slutet av
dagen!
Nåväl, så mycket mer än detta hans inte med under två halvdagar. Givande och bra dagar
tycker

Karin Svensson, Ordförande i SSL
E-post: karin.svensson@umea.se

Nätverksträff för sjukhuslärare vid Sveriges
barnonkologcentra, 27-28/1 2020

Denna gång träffades vi i Stockholm, Barkarby. Sjukhuslärare från Umeå, Uppsala, Stockholm,
Linköping, Göteborg och Lund var representerade. Konsultsjuksköterskorna och
syskonstödjarna hade träff samtidigt och vi hade en del tid tillsammans. Kristina Edner, klinisk
samordnare från Barncancerfonden deltog också.
Det var två bra dagar med tid för samtal, föreläsningar och efterföljande diskussioner.
Den första föreläsaren var Erica Sundqvist, sjukhuslärare Huddinge, hon berättade hur hon
arbetar för att ordinarie skolor ska få en så bra förståelse som möjligt för elever som ska/har
genomgått Stamcellstransplantation (SCT). Återgången till skolan blir då lättare och bättre.
Erica berättade också hur hon arbetar med sjukhusskola för elever som genomgår SCT.
Sedan uppdaterade Eva Turup oss med aktuell information från RCC. Kärstin Ödman-Ryberg
från Barncancerfonden informerade oss kring hur framtiden med AV1 ser ut. De 42 robotar
som finns ute i skolorna får stå kvar året ut! Hon berättade att 47 kommuner i Sverige nu har
egna robotar från No Isolation. Det var en glädjande siffra som vi hoppas blir ännu högre
framöver!

En oberoende utvärdering ska göras av Oslo universitet. Det är en doktorand som kommer att
titta på hur bl. a implementeringen har gått till i Sverige.
Vid några tillfällen under våra två dagar hade vi gemensam tid med både konsultsjuksköterskor
och syskonstödjare. Vi delgav varandra hur våra samarbeten ser ut på de olika centren och
vad vi tyckte var viktigt för ett bra samarbete.
En föreläsning med Malin Lönnerblad avslutade konferensen. Malin är specialpedagog och
forskar i hur betygen ser ut i de teoretiska och praktisk-estetiska ämnena för barn och
ungdomar som behandlats för en hjärntumör. Malins forskning finns att läsa på nätet bl.a på
dessa länkar;

https://www.researchgate.net/profile/Malin_Loennerblad
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pbc.28014

Vi tackar alla som reste hit till Stockholm och vi ser fram att träffas i höst!
Anna, Sofie och Therese

Sjukhusskolan Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
www.solna.se/sjukhusskolan
tel. 08-517 77 758

Trevligt besök i Kalmar

Erfarenhetsutbyte mellan Kalmar och Växjö
När julen stod för dörren fick vi i Kalmar besök av våra trevliga kollegor Maria och Cecilia från
Växjö sjukhusskola. Vi startade med att visa BUP-skolan, som finns i anslutning till Barn- och
ungdomspsykiatrins akutavdelning. Under en fika diskuterade vi kring hur vi arbetar med bl.a.
dokumentation och rutiner. Sedan gick vi vidare till SOMA:s lokaler, som finns på Barn- och
ungdomskliniken, där erfarenhetsutbyte, tankar och funderingar kring vårt arbete fortsatte. Vi
tog också en sväng in på lekterapin, där Anton visade och berättade om lekterapins
verksamhet och samarbetet med sjukhusskolan. Dagen avslutades med gemensam lunch i
sjukhusrestaurangen.
Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete och erfarenhetsutbyte under våren.

Varma hälsningar från Lena och Catarina i Kalmar

Lena, Catarina, Maria och Cecilia

Sjukhuslärarföreningens Rikssymposier genom åren






















1986: Tofta/Visby. Interimsstyrelse väljs i oktober månad.
1987: Malmö. Sveriges Sjukhuslärarförening, SSL, bildas. Plats: Lärarhögskolan.
1988: Danderyd
1989: Sundsvall
1990: Linköping
1991: Kalmar. Så här länge hade vi årsmöten, därefter riksmöten vartannat år.
1993: Uppsala
1995: Umeå
1997: Linköping
1999: Solna
2001: Göteborg
2003: Växjö
2005: Stockholm
2007: Gävle
2009: Örebro
2011: Malmö
2013: Solna
2015: Halmstad
2017: Umeå
2019: Linköping
2021: Uppsala
 2023: ???
Nu är listan fylld med alla Rikssymposier genom åren. Ett stort TACK sänder jag till dig Karin
Karlsson, vår f.d. ordförande i SSL, som så snällt hjälpte till med att leta fram de årtal som
fattades vid mitt sista utskick av SSL-bladet i juni månad 2019.
Nu ser jag, och säkert många fler, fram emot att få ta del av mer historik kring Sveriges
Sjukhuslärarförening, och alla ärenden vi har dryftat, lyft och även brottats med genom åren.
Tänk att vi kom ända in i Riksdagshuset 2013 och fick igenom ändringar i lagtexten till våra
elevers fördel!

Agneta Lindh Wennefjord

SSL:s styrelse i Riksdagshuset pampiga entré, december
2013: Jane Oxalaryd, Karin Lönn, Karin Svensson, Agneta
Lindh Wennefjord, Niklas Johansson, Allan Anttila, Klas
Brunnander och Karin Karlsson.

Sjukhuslärare i Uppsala
och ledamot i SSL
E-post:
agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se

i Uppsala den 6–7 maj 2021!

”Sjukhusundervisning med kompetens konsten att möta alla elever och deras behov”.

Upplandsmuseet, Kvarnfallet i Fyrisån samt Uppsala Domkyrka.

Mer information kommer i SSL-bladet och på
SSL:s hemsida framöver, så håll utkik!

Litteraturtips
”Modet att ingenting göra: när orden inte räcker till” av Lars Björklund.

ISBN: 9789173874939
Libris förlag
Antal sidor: 117

Modet att ingenting göra, som redan sålts i över 15 000 exemplar, är en uppmuntrande och hoppfull
bok för alla som ändå vill våga finnas till för vänner och medmänniskor som har det svårt. Människor i
utsatta och svåra situationer frågar oftast inte efter svar.

”Skärmhjärnan” av Anders Hansen.
ISBN: 9789174247961
Bonnier Fakta (2019)

Antal sidor: 208

Den psykiska ohälsan håller på att ta över som det stora hälsohotet i vår tid. Ett högt tempo, konstant
stress och en digital livsstil med ständig uppkoppling börjar få konsekvenser för vår hjärna. Med lite mer
kunskap om hur hjärnan fungerar kommer du snart att inse att det egentligen handlar om ganska enkla
och basala saker. Den mänskliga hjärnan är skapad i en helt annan tid, och kanske borde vi visa den lite
mer hänsyn. Så följ med på en spännande resa och få en helt ny bild av det som händer och sker i ditt
huvud!

Länktips
www.sjukhuslararforeningen.se
Kika in på vår hemsida då och då för att hålla dig uppdaterad inför vårt kommande
Rikssymposium m.m. Dela också gärna med dig av tidningsartiklar, länkar och annat
Intressant material som handlar om våra sjukhusskolor på vår hemsida.

https://www.noisolation.com/se/
Vi skapar kommunikationslösningar för att bekämpa ensamhet.

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 2020

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/
Landrepresentant

Vice landrepresentant

Andreas Svensson, Linköping

Anders Hedman, Linköping

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

Ändringar och nytt till

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

Adressändringar
Agneta Lindh Wennefjord, SOMA, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala.
Tel: 018-611 58 67.
agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se

Anmälan nya medlemmar/utträde ur SSL
Allan Anttila
allan.anttila@hotmil.com

Agneta Lindh Wennefjord, SOMA, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala.
Tel: 018-611 58 67.
agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se

Gå in på vår hemsida och skriv ut anmälningsblanketten. Skicka den till Allan
Anttila. Adressen finns på blanketten! www.sjukhuslararforeningen.se

Stödmedlemmar och sponsorer
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.

Helén Olsson
Redaktör för SSL-bladet
helen.olsson@regiongavleborg.se

