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Redaktörens sida! 
 

Ännu ett läsår är snart till ända, och ”den blomstertid” står återigen för dörren. Tänk så fort 
det här året har gått, och så mycket som har hänt sedan förra sommaren! När jag sitter vid 
mitt fönster på Sjukhusskolan och gör en liten resumé över läsåret som gått måste jag 
erkänna att det har varit ett väldigt händelserikt år. 

 
Framförallt tänker jag på alla dessa möten med våra elever, deras syskon och föräldrar. 
”Gamla” elever som kommer åter till sjukhuset, nyinsjuknade elever med oro i blicken, 
nyanlända elever… Detta vårt viktiga uppdrag att upprätthålla skolgången för de här barnen 
och ungdomarna trots svår sjukdom, och ge dem den undervisning de så väl har rätt till, så 
att de kan komma tillbaka till skolan och sin klass då sjukdomsperioden är över. Det är detta 
som berikar och gör min arbetsdag då jag ser glädjen i elevernas ögon, då de lyckas och 
kommer vidare på sin väg mot målen. Att de orkar hålla fast vid sitt skolarbete och sina 
drömmar trots allt de går igenom! 
 
Då jag var på HOPE-konferensen i Wien i maj månad talade professor Raphael Oberhuber 
om vikten av att ha drömmar och visioner. Detta är en livlina så god som någon, och ett 
livselixir att hålla sig till då livet är svårt. Oberhuber var själv ett hjärtebarn som liten, och 
med stor erfarenhet av sjukhusvistelser. Han har även i vuxen ålder genomgått ett par 
hjärtoperationer.  Oberhuber menar att drömmar och visioner hjälper till att hålla modet uppe 
i svåra stunder, och att det är genom dem som man kan lyckas vända blicken mot en ljusare 
öppning. Att väva in kreativitet och skapande aktiviteter är också det livsnödvändigt för 
välbefinnandet. Oberhuber avslutade därför sin föreläsning med att bjuda på ett par 
fantastiska pianostycken av Mozart och Vivaldi, där han förklarade att musiken och 
pianospelandet är och har varit en vacker tillflyktsort för honom, och det som gjorde att han 
klarade av sina sjukdomsperioder som liten och att senare orka studera till läkare. 
 
Det som mer har hänt under året är, och som ni alla säkert känner till vid det här laget, är att 
de ”Allmänna råden” snart ska sjösättas och datum för implementering är redan satta. Ni kan 
läsa mer om detta på Ordförandes sida och under ”Länktips”. Vi i styrelsen är mycket glada 
över att nu äntligen ha fått ett förhoppningsvis stadigt staket att luta oss mot i vårt så 
mångfacetterade och intressanta uppdrag som sjukhuslärare.  

Jag önskar er välkomna in i ”bladet” nu!  Ta väl hand om er, och njut av sommarens sköna 
dagar! Vi ses till hösten igen, och vem vet, det kanske blir just på Skolverkets konferens för 
implementeringen av de Allmänna råden!  

 

 

 

 

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

Agneta Lindh Wennefjord, redaktör, SSL-bladet 

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

mailto:agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se


 

 

 

 

 

Sommarhälsning från ordföranden! 
Hej på er alla! Nu är sommarledigheten inom armlängds avstånd, och aldrig har jag längtat 
så…  

Det har varit en rolig och hektisk vårtermin där upplevelserna har bytt av varandra. Nytta och 
nöje, ansvar, lek, glädje och sorgliga händelser har fyllt månaderna. 

Vi väntar på de Allmänna råden som snart är klara. SSL har lovat att hjälpa till att distribuera 
informationen om tid och plats för implementeringsträffar. Precis idag har de kommit ifrån 
Magdalena Karlsson på Skolverket, och här kommer länken:  

http://www.skolverket.se./kompetens-och-fortbildning/konferenser/utbildning-pa-sjukhus-
1.250976 

Du kommer att hitta den under ”Länktips” också i det här bladet! Viktig information kan man 
inte få för mycket av…  

Jag har skrivit till Skolverket, SKL och Utbildningsdepartementet om den stora missen!! Den 
som gör att vi sjukhuslärare inte kan få ta del av lärarlönelyftet!! Kanske har man i några 
kommuner hittat ett sätt att INTE exkludera sjukhuslärarna – i så fall; GRATTIS till er! För oss 
andra hoppas jag på att ovanstående myndigheter ser brevet ifrån SSL, OCH de skrivelser 
som flera ledare och sjukhuslärare har gjort om detta som ett lärande, och att de då skäms 
över att ha missat en grupp mycket välutbildade och kompetenta lärare. Fast – kan en 
myndighet skämmas? 

Nästa förtroendeuppdrag som anlände i början av juni kom ifrån Skolinspektionen. De vill ha 
hjälp med att fundera över den riktade tillsynen som de har fått i uppdrag att genomföra 
under hösten 2016. Jag har tagit mig en funderare och kommit fram till att det är bra att jag 
tackar JA till uppdraget. Jag uppfattar det som att vi ska vara ett bollplank, ungefär som när 
det gällde de Allmänna råden. Ta nu chansen kära sjukhuslärare och skriv till mig vad DU 
tycker att jag ska lyfta fram inför en översyn. Jag ska åka till Göteborg och Skolinspektionens 
avdelning där den 16 juni, så innan dess måste jag få in era synpunkter. 

(För övrigt känns det lite som fobi-träning för mig att träffa Skolinspektionen). 

Något helt annat – I början av maj hade Norra regionens lärare och ledare möte i Luleå. Jag 
vet att du kan läsa mer om det längre fram i bladet! 
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Nåväl, vi talade givetvis även om Riksmötet, hur kul det ska bli och hur brett vårt uppdrag 
som sjukhuslärare är. Att vi på konferensen måste ha föreläsningar och workshops som är 
både breda och smala, både mörka och ljusa, som är utmanande, uppmuntrande och 
färgstarka… Det måste ju finnas något för alla som kommer! 

Utifrån denna bild av en bred, levande och färgstark konferens kom vi äntligen fram till ett 
namn för Riksmötet! (Tack Britt!) Så – 

Välkomna till Umeå den 8-9 maj 2017 till Sjukhuslärarnas Riksmöte 

NORRSKEN 
Vi tror inte att ni får uppleva norrskenet på himlen i maj, utan skenet kommer ifrån våra 
föreläsare och ifrån er! Det är mer troligt att ni kommer att tycka att det är onödigt ljust hela 
natten. Hotell Winn, mitt i centrala Umeå, håller rum för er till bra pris! Be att få bo på våning 
11 eller 12, så får du dessutom uppleva Umeå från ovan. Först till kvarn… 

Jag avslutar med en bild ifrån NOBOS- NOPHOS konferensen på Island, där jag och min 
kollega Ingrid Olsson, tillsammans med våra konsultsjuksköterskor Sonja Marklund och 
Marita Wikström Larsson, fick visa hur vi förbereder och genomför våra skolbesök på skolor 
där det går en elev som insjuknat i cancer. Det var roligt och många visade intresse för vår 
poster! Kanske kan ni få en mera utförlig berättelse om våra strapatser på Island i nästa 
nummer av SSL-bladet.  

 

 

 

 

 

 

 

Ha nu en underbar sommarledighet, sköt om er och HÖR AV ER!! 

SOMMARVARMA HÄLSNINGAR            

Karin Svensson         

Karin Svensson 

Ordförande SSL 

E-post: karin.svensson@umea.se  

Telefon: 090-785 0322   

Mobil: 070-374 07904 

         Sonja Marklund, Karin Svensson, Marita Wikström Larsson och Ingrid Olsson  

mailto:karin.svensson@umea.se


Vårens andra styrelsemöte… 

hade vi i början av april. Vi brukar träffas i Barncancerfondens lokaler på St. 
Eriksgatan i Stockholm. Lite bråttom att få ihop texterna till remissen angående Allmänna 
Råd, så det krävdes detta andra möte för att sy ihop det. Vi hann också med en ekonomisk 
rapport, läget är stabilt, dock väntar kassören på några medlemsavgifter som icke är 
inbetalda. Vi diskuterade också olika möjligheter att marknadsföra vårt yrke, verksamhet och 
förening. Vi fortsatte också diskussionen om att se över och förnya vår logo och vår hemsida. 
Se förslagen under ”Information” och rösta på det förslag som du tycker bäst om! 

Till hösten blir det bl.a. finplanering av Riksmötet i Umeå våren 2017. 

Här i SSL-bladet kan du läsa om de nyheter vi planerar, du får också mer på fötterna om det 
styrelsearbete som är gjort, i de olika artiklarna. 

Se vår hemsida www.sjukhuslararforeningen.se  

 

Med hopp om ett bra terminsavslut och en skön sommar! 

 

Trevlig läsning! 

 

Styrelsen, 

genom 

Agneta Eklund 

ledamot i SSL:s styrelse 

E-post: agneta.eklund@halmstad.se 

 

 

 

 

 

 

 

              

Ordförande Karin Svensson, kassör Allan Anttila och 
ledamot i SSL, Agneta Eklund 

Sekreterare SSL, Karin Lönn 

http://www.sjukhuslararforeningen.se/
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Vi som arbetar som sjukhuslärare har, med bestörtning, förstått att vi som lärargrupp inte 
kommer att få ta del av det beslutade lärarlönelyftet!  Skälet till detta är att 
sjukhusundervisning inte ingår i det obligatoriska skolväsendet utan räknas som en särskild 
utbildningsform. De elever vi undervisar går alla i grundskola, grundsärskola, specialskola, 
sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola – alltså är de elever inom det 
obligatoriska skolväsendet. 

Sjukhuslärarens uppdrag är brett och komplext. Det kräver en mångsidig kompetens, 
lyhördhet och stor bredd i ämneskunskaper. Vi arbetar nära elever som i en period under sin 
skolgång befinner sig i en utsatt situation som innebär särskilda svårigheter – fysiskt 
och/eller psykiskt. Det är ett utmanade, givande och krävande lärararbete. Sjukhuslärarna är 
välutbildade, både inom pedagogik, speciellt specialpedagogik och metodik, men även inom 
barnpsykiatri och vilka pedagogiska konsekvenser olika sjukdomar kan medföra.  

Nu har sjukhuslärarna återigen ställts utanför de satsningar och reformer som beslutats om 
för att stärka lärarnas viktiga uppdrag! Tidigare har vi exkluderats från förstelärarreformen.  
Dessa orättvisor kommer i förlängningen innebära att det blir svårare att både rekrytera och 
få behålla lärare till sjukhusundervisningen och att det blir svårt att behålla den höga kvalitén 
som verksamheten idag håller. Det finns också en mycket stor risk att 
sjukhusundervisningens utvecklingsarbete kommer att avstanna.  Det i sin tur får 
konsekvenser för de elever som är beroende av att möta duktiga lärare som kan tillgodose 
deras specifika behov. 

Vi kan inte förstå varför just vår lärargrupp ställs utanför vissa lärarreformer. Vi tillhör inte 
skolväsendet, men det ska inte ge sådana här orimliga effekter. Har någon en rimlig 
förklaring till varför det har blivit så här? Är det möjligen en okunskap om att vår, till 
numerären lilla, men ack så viktiga lärargrupp existerar?  

Vi hoppas att man ser över beslutet att exkludera en mycket kompetent lärargrupp som väl 
uppfyller de angivna kriterierna för att komma ifråga för lärarlönelyftet.  

Umeå den 23 maj 2016 

Karin Svensson, Ordförande SSL 

E-post: karin.svensson@umea.se  

 
 

Regionmöte för sjukhuslärare i 
mellersta regionen 

Sveriges Sjukhuslärarförening 
  www.sjukhuslararforeningen.se 
 

Till Utbildningsdepartementet, Skolverket och 

Sveriges kommuner och Landsting, SKL 

Skrivelse angående sjukhuslärares exkludering från 
Lärarlönelyftet. 

 

 
 

Sveriges Sjukhuslärarförening, Org.nr 832401-6065, Bankgiro 5940-3329 
www.sjukhuslararforeningen.se 

 
c/o Ordf. Karin Svensson, Sjukhusskolan, Barn och Ungdomscentrum, NUS, 901 85 Umeå 

E-mail: karin.svensson@umea.se 
Mobiltfn. 070 37 47 904     Tel arb.: 090-785 03 22 
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En något kylig aprildag, med inslag av ymnigt snöfall, träffades sjukhuslärare från mellersta 
regionen i Falun. Vi välkomnades av rektor Marie Ahlholm-Hane, Anna Carin Nises-
Josefsson (BUP) samt Susan Alexandersson (SOMA). Representerade var sjukhuslärare 
från Örebro, Eskilstuna, Västerås, Falun och Linköping.  

Efter samling med kaffe och smörgås inleddes så dagen i Falun av rektor Marie. En kort 
presentation av deltagarna följde innan Karin Lönn från Sjukhuslärarföreningens styrelse 
inledde dagen. Hon påminde om att styrelsens arbete går att läsa om i SLL bladet och det 
som är i fokus just nu är Rikssymposiet i Umeå nästa vår där anmälan kommer ut i oktober. 
Hon uppmanade oss att ta reda på information om det s.k. Lärarlönelyftet. Vi har som 
sjukhuslärare en möjlighet att ta del av det statliga anslag som ska delas ut och Karin 
påtalade vikten av att vi alla individuellt för en dialog med vår närmaste chef kring detta. 
Karin delgav oss sedan kort kring arbetet med de allmänna råden. Styrelsen är 
remissinstans och många av sjukhuslärarna runt om i landet har tagit del av arbetet kring 
detta och har möjlighet att även de lämna kommentarer kring materialet senast den 29 april.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klas Brunnander informerade kring Hope och den stundande konferensen i Wien under maj 
månad. Hope arbetar för att skydda sjuka barns rätt till undervisning under sjukhusvistelse. 
Även Hopes arbete går att följa i SSL bladet.  

Tora Borén redogjorde så kring den senaste träffen för landets sjukhuslärare vid de sex 
barnonkologcentra som finns från Umeå i norr till Lund i söder. Under två dagar diskuterades 
bland annat skolbesök, utveckling av verksamheten samt vikten av fysisk aktivitet under 
skoldagen. Dessa dagars innehåll redogjordes det även för i senaste SSL- bladet. 

Sjukhuslärarna vid BUP i Västerås undersökte intresse kring de mötesdeltagare som är 
verksamma vid barn- och ungdomspsykiatrin att genomföra en regionträff endast för dessa. 
Det visade sig att intresset för detta är stort och under hösten kommer det att anordnas träff i 
Västerås.  

Innan lunchen fick vi så en genomgång kring att skapa blockprogrammering av Anita 
Johansson, Teknikverkstaden. Efter en kort introduktion var det dags för oss att i grupp 



prova på att arbeta med detta. Oerhört intressant och roligt att genom praktiska övningar få 
stifta bekantskapen med ett material som främjar det datalogiska tänkandet. Vi använde 
”Makey makey classic”.  Ett material som enkelt kan arbetas med för barn och ungdomar 
som exempelvis undervisas vid sängkanten. Anita tipsade oss även om att det finns 
exempelmaterial på följande sida: flyingpig.uk  

 

Efter lunch på området var det dags att dela in oss i grupper för ett gemensamt 
erfarenhetsbyte kring hur arbetet på regionens sjukhusskolor bedrivs. Det som föreslogs 
diskuteras kring var t ex arbetssätt, rutiner, lokaler, utrustning/material, kvalitetsarbete, 
dokumentation, fortbildning/utbildning och anställningsformer. Det blev två enhetliga grupper 
med personal inom BUP verksamhet respektive en med detsamma från SOMA.  

Dagen avslutades med fika innan vi alla for hem från Falun igen. Ett stort tack slutligen till 
Falugänget som gjorde dagen så lyckad. Nästa träff beräknas gå av stapeln våren 2018. 
Antingen i Linköping eller i Eskilstuna. Det får vi återkomma till. 

 

 

 

Vid pennan: 

Cecilia Johansson 

sjukhuslärare SOMA,  

Mälarsjukhuset i Eskilstuna 

E-post: cecilia.a.johansson@eskilstuna.se 
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Regiondag i Luleå, maj 2016 
”Samarbete över gränserna” var rubriken för Regionkonferensen i Sunderbyn/Luleå den 2-3 
maj 2016. 

Deltagarna kom från Sundsvall, Östersund, Umeå, Skellefteå, Uleåborg, Rovaniemi och 
Sunderbyn/Luleå. 

Under dagarna presenterade de olika sjukhusskolorna sina verksamheter. Ett naturligt inslag 
var erfarenhetsutbyte där Finlands organisation skilde sig avsevärt från vår. 

Några ytterligare inslag under dagarna var Karin Svenssons information om ”Allmänna råd”, 
Martin Björnwalls projekt ”Hemmasittare” och Outi Koivulas berättelse om ”Arbetet som 
lärare i Abu Dhabi”. 

 Kvällen avslutades med samkväm, tilltugg och kändistävling. Därefter intogs en god middag 
på stadens nyaste hotell, i kvällssol. 

 

Glada och nöjda arrangörer 

Bo och Mona 

Sunderby sjukhusskola 

E-post: bo.eriksson@skol.lulea.se     mona.wiklund@skol.lulea.se  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Glada deltagare på Regionkonferensen i Sunderbyn 
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Vernissage med Shakespearetema i Linköping 

Vår årliga vårutställning med alster från elever och lärare på Bup och Soma. Shakespeare 
stod i frontlinjen för årets tema. Vi hade plockat olika citat från Shakespeare och letade motiv 
på sjukhuset. Vi använde oss av IPad där vi fotade och bilderna laddade vi sedan ner i Pixlr, 
en app som är ett gratis och webbaserat bildredigeringsprogram. Mycket enkelt att använda 
och förstå sig på.  

Utställningen var i en kulvert och när vernissagen öppnade strömmade folk in och köpte 
konstverk. Priset var minst 30 kr och behållningen skickas till BRIS. Det här året fick vi in 
1400 kr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronny Nordenjack 

Sjukhuslärare, BUP. Linköping 

E-post: ronny.nordenjack@regionostergotland.se  

En häst, en häst! 

Mitt kungarike för en häst. 

Ur led är tiden. 

If music is the food of 
love, play on. 
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Politikerbesök på Sjukhusskolan i Linköping 
Måndagen den 25:e april besökte Aida Hadzialic för första gången en sjukhusskola och 
förstod ganska omgående hur viktigt det arbetet är som utförs av Sveriges sjukhuslärare. 
Aida är, som ni säkert redan känner till, en socialdemokratisk politiker som den 3 oktober 
2014 utsågs till Sveriges gymnasie- och kunskapslyftsminister. Hon är även jurist och har 
arbetat flertalet år i Halmstad kommun. 

Vi diskuterade mängder av olika frågor, men viktigast var: 

- Vad gör man på en sjukhusskola 
- Variationen av villkor mellan sjukhusskolor i landet 
- Undervisning av syskon 
- Uteslutning av sjukhuslärarna från de extra statliga pengarna 
- Reglering mellan kommuner och landsting/ regioner angående lokaler för 

sjukhusskolor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det visade sig också att i Halmstad är det inte bara Per Gessle som kan hantera en gura! 

 

Klas Brunnander 

Sjukhusskolan, BUP, Linköping 

E-post: Klas.Brunnander@regionostergotland.se  
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Information från Hospital Organization of 
Pedagogues in Europe, HOPE 

 

    10th International HOPE Congress took place in Vienna, May 10th-13th 2016 

 

 

 

 

 

    Migration, Multilingualism and Medical Needs       

          Pedagogics for the 21st Century 
HOPE-kongressen I Wien var fulltecknad tidigt, men till slut fick alla svenskar som ville 
komma dit en plats. Begränsning i antalet platser diskuterades livligt. Begränsning i antalet 
platser hänger ihop med det risktagande en arrangör av en HOPE- kongress tar. 

Mihai Benchea, PAVEL association Bukarest, rapporterade om utvecklingen av 
sjukhusundervisningen i Rumänien. Efter vår kongress har presidenten besökt sjukhusskolan 
på det största sjukhuset, och därefter har rätten till undervisning på sjukhus blivit inte bara 
formalia utan även verklighet, där lärarna inte bara är volontärer utan nu även får lön. 2 € per 
timme är den lönen just nu! 

Sjukhuslärarna i Poznan bjuder oss till kongress 2018 i maj! Närmare detaljer kommer 
senare. 

 

Glad sommar! 
önskar 

Klas Brunnander & Jane Oxalaryd 

Deputy Committee Member & Committee Member 

 

E-post: Klas.Brunnander@regionostergotland.se 

jane.oxalaryd@solna.se 
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Speech at the opening of the HOPE 
Congress on 11th of May 2016 in Vienna 

 

 

All inclusive 

 

Hello, my name is Jan Haverkate. I am the President of HOPE. 

A question. What do these famous people have in common? 

Sigmund Freud, Madeleine Albright, Rudolf Nureyev, Marlene Dietrich, Frederic Chopin, 
Albert Einstein, Nelson Mandela, Anne Frank, Alexander Solzhenitsyn, Isabelle Allende and 
the Dalai Lama? 

They have in common, that once they were all refugees. They left their homes, their 
countries, their friends, fearing for their lives. As refugees they were often as „welcome as 
water in one‟s shoes‟. 

And what a remarkable coincidence, we have an almost endless stream of refugees in 
Europe nowadays. They took the risk and travelled often last minute and always „all 
inclusive‟. Very often a refugee boat was their Yale University and their Harvard University. 
As long as there is life, there is hope. 

Refugees are often strangers in a new country. And then, what is a stranger?  
I like this definition: A stranger is a friend you haven‟t met yet. 

For many desperate parents of sick students from all over the world, Europe is a safe haven 
for a good medical treatment for their children. We as Hospital Teachers, we meet with all 
these so called “strangers”. 

Then it is often difficult to speak, but impossible to stay silent. How do we act? 
How welcome is then an open ear that wants to listen? It is up to us to choose between 
exclusion or inclusion. Great thoughts come from the heart. Let‟s open our hearts and let‟s 
stop, look and listen. 

Therefore I love the theme of this HOPE Congress:  “Migration, Multilingualism and Medical 
Needs – Pedagogics for the twenty first Century.” 
In the past few days we all arrived in Vienna, the place to be. Vienna, since centuries a 
crossroad of cultures, religions and languages. 

I want to read for you a poem of Jagjit Singh, a poet from Uganda. 

The title of the poem is “Arrival”. 

 

 



Arrival 

You can arrive in many ways.     With a hug. With an escort. 

With a passport. Or undocumented.   Released. Expelled from your country. 

As prodigal son. As the long-awaited.   Or with your lover waiting for you. 

At an airport. At a barrier, scared.   Or at a door that swings open for you. 

With memory. Or not remembered.   With death on your heels. Alive again. 

Arriving is eternal and once-only.   You arrive like who you were not before. 

 

(So far the poem) 

 

I want to thank the organising team of Austria, for their great preparations for our HOPE 
Congress. You worked so hard for two years with a good team spirit. 

Friends of HOPE, welcome in sunny Vienna, you are all as welcome as the flowers in May. 
Thank you for your attention and have a nice stay. 

 

Mr Jan Haverkate                                         

President of HOPE 

E-mail: jan.haverkate@ijsselgroep.nl  

                president@hospitalteachers.eu 

 

 

 

 

Inskickat av Klas Brunnander 

Sjukhusskolan, BUP, Linköping 

E-post: Klas.Brunnander@regionostergotland.se  
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Rapport från HOPE:s 
Congress i Wien 

 
Det var en stor händelse för oss att delta i 10 th HOPE Congress MIGRATION, 
MULTILINGUALISM AND MEDICAL NEEDS – PEDAGOGICS FOR THE 21th 

CENTURY  i Wien den 9 – 13 maj 2016.  

Vi bodde på kongresscenter Kardinal König Haus i Wien. På morgnarna åt vi frukost 
tillsammans med deltagare från övriga Europa, och resonerade redan då om kunskap och 
erfarenheter från våra respektive sjukhusskolor. Sjukhuslärarens yrkesroll är på många sätt 
likartad, men organisatoriskt skiljer verksamheterna sig åt eftersom det i flertalet länder är 
ämneslärare som undervisar i sina ämnen.  

Dagarna för Committee Members inleddes på måndagens eftermiddag. Det var ett 
fullspäckat program där många ställningstaganden skulle göras för att främja HOPE:s 
organisation, och fortsättning mot nya mål för att bli mer offentliga och bättre på att 
kommunicera med medlemmarna. Det resulterade i att på Facebook kan du ansluta dig till 
HOPE - Association of European Hospital Teachers som administreras av Committee 
member, sjukhuslärare Theodora Armenkova, Sofia, Bulgarien. En digital karta, Map of 
HOPE kommer att inom kort presenteras på www.hospitalteachers.eu/map på HOPE:s 
hemsida. När du klickar på ett land ska fakta finnas kring landet, och vilken utbildning barn 
får på sjukhus eller behandlingshem. Detta kan vara en stor resurs för sjukhusskolornas 
utveckling/förbättring i hela Europa. 

Kongressen startade på tisdag eftermiddag med registrering och Meet & Greet i Kardinal 
König Haus. Det blev många kära återseenden med kolleger från olika länder, och även nya 
bekantskaper förstås.  

Kongressen öppnades officiellt på onsdag morgon av HOPE:s ordförande Jan Haverkate och 
Wiens skolchef Jürgen Czernohorszky. Barnkören ”Superar” underhöll oss med vacker 
musik. Sedan följde många intressanta gemensamma storföreläsningar som tolkades till 
valfritt engelska eller tyska. 

 
Ett axplock av föreläsningar som vi uppskattade var: 

 
 ”Transitional Spaces – Putting down Root ” av Julya Rabinowich 
” The language of Infirmity. Children with a severe heart disorder – their cognitive  
   development and life quality” av Raphael Oberhuber 
“Trauma and mental illness among refugees” av Thomas Stompe 
“The Learning at Home and in the Hospital (LeHo)” av Michele Capurso 
“The relevance of the ethnic background of families in regard to the medical management of  
   their children with cancer” av Andishe Attarbaschi. 

http://www.hospitalteachers.eu/map


Eftermiddagarna var vikta till valbara Workshops. Dessa var intresseväckande, lärorika och 
hade ett multikulturellt perspektiv som kommer att påverka vår undervisning positivt 
framöver. 
En guldkant var att det gavs möjlighet att lära sig dansa riktig wienervals, vilket uppskattades 
av många deltagare. 

På onsdagskvällen arrangerades en busstur med en engagerad och kunnig guide. Under tre 
timmars tid fick vi se Wien med omnejd. Vi höll dock på att inte komma hem, då chauffören 
överskridit sin körtid. Stoppet var i centrala Wien så det bekom oss inte så mycket. 

Kongressmiddagen intogs i Orthopedic Hospital Speisin vackra sal. God mat och en 
fantastisk diskjockey som fick upp så gott som alla på dansgolvet. Det blev en mycket trevlig 
kväll! 

Eftersom vi valt att också ta del av Wiens stora kulturutbud stannade vi ytterligare två dagar. 
Det var en fantastisk upplevelse att på fredagskvällen få lyssna och se på de duktiga Wiener 
Sängen Knaben i deras eget konserthus Muth, www.muth.at  
På lördagsförmiddagen åkte vi tillsammans med Agneta Lindh Wennefjord och Jonas Linge 
från Sjukhusskolan i Uppsala in till centrum. Vi besökte den anrika konsthallen/slottet Oberes 
Belvedere https://www.belvedere.at där vi såg på utställningen av konstnären Gustav Klimt 
www.wikiwand.com/sv/Gustav_Klimt och bl. a. såg vi hans berömda målning ”Kyssen”.   
Vi fortsatte strosa runt kring Stefansdomen,  www.wikiwand.com/sv/Stefansdomen  och 
hittade Mozarts hus www.mozarthausvienna.at som är en mycket populärt sevärdhet.  
Vår kväll avslutades med en oförglömlig, fantastisk J. Strauss/W.A. Mozart konsert i palatset 
Wiener Hofburg  www.wikiwand.com/sv/Hofburg 

På söndagens förmiddag besökte vi sommarslottet Schönbrunn 
www.wikiwand.com/sv/Schönbrunn och den fantastiska parken med lusthuset Gloriette högst 
upp på kullen www.wikiwand.com/sv/Gloriette  innan vi tog flyget hem. 

Vi riktar ett stort tack till arrangörerna HOPE Austria, ”AHA”-Verein, Heilstättenschule Wien 
och Höhere Schule im Spital/Salzburg. Fondmedel vi  fick från Sällskapet för 
folkundervisningens befrämjande (SFUB), http://sfub.se  

 

Agneta Grunditz  och Lena Joelsson 

Sjukhusskolan, Malmö       
Email: agneta@grunditz.se 
           lena.joelsson@malmo.se  
                                                               
http://www.hospitalteachers.eu 

 

 
Jonas Linge, Agneta Grunditz, Erika Norstedt, Lena Joelsson, 

Marie-Ann Kruhsberg, Susan Alexandersson 
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Workshop ”Teaching students with eating disorder” 
Wien onsdag 2016-05-11 HOPE Congress 

 

Nina Lindberg och jag har under två år undrat över olika sätt att arbeta med ungdomar/ 
elever i sjukhusskolan inom barn-och ungdomspsykiatrin. Vi har besökt några sjukhusskolor i 
Sverige, och utomlands, för att intervjua sjukhuslärare kring olika tankar om vad som kan 
fungera bäst.  

Under HOPE-kongressen i Bukarest hade vi en workshop som gav oss ett stort gensvar, och 
eftersom tiden inte räckte till där bestämde vi att fortsätta de diskussionerna i Wien. Intresset 
för detta var stort och workshopen blev övertecknad. 

Ämnen som diskuterades var bl.a. 

 Relationen mellan elev och pedagog, hur påverkas vi av att elever i sitt missnöje med sig 
själva kan ha en nedlåtande och ifrågasättande attityd till oss som skola och lärare. (Något 
som sjukhuslärare runt om i Europa känner igen.) Hur kan vi behålla vårt professionella 
förhållningssätt utan att känna oss ifrågasatta som personer? 

Pedagogiska metoder, kulturella skillnader i synen på ätstörning, övergång till hemskolan, 
hur förhindra skolavbrott och skolavhopp m.m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågor besvaras av  

Klas Brunnander 

Sjukhuslärare, BUP, Linköping 

E-post: Klas.Brunnander@regionostergotland.se 

       Bild från workshopen. Nina Lindberg till vänster.  
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Promoting the creative use of language: 

Storytelling, Poetry and Philosophy 
 
Det var rubriken på den workshop jag gick på, och som leddes av Danielle Valdar från 
Childrens‟ Hospital School på Great Ormon Street i London, en sjukhusskola som jag 
besökte tidigare i våras.  
Eftersom jag själv är lärare i svenska, och särskilt intresserad av att utveckla metoder för 
läsning och skrivande, tänkte jag att detta kunde bli ett tillfälle att få inspiration och jag blev 
sannerligen inte besviken! 
Att arbeta med barn och ungdomar på sjukhus innebär för det mesta korta bekantskaper och 
då vill man förstås göra något meningsfullt, utvecklande och i bästa fall engagerande.  
Danielle presenterade ett flertal korta övningar inom poesi, berättande och filosofi och vi fick 
själva prova på. Skrivövningarna är för att komma igång, och de korta texterna kan sen 
byggas på till längre berättelser eller dikter. 
 På sjukhusskolan på Great Ormon Street använder de sig av delad plattform på Google+. 
Det innebär att eleverna kan kommentera varandra, eller fortsätta på någon annans 
berättelse eller dikt, något som visat sig vara mycket positivt, särskilt för de elever som inte 
får lämna sina rum och inte kan träffa kamrater.  
 
Några exempel på övningar som vi fick pröva på: 
 
En bild på Queen Elisabeth. Ställ frågan: Vad har hon i sin handväska? 
Börja varje rad i dikten 
”I min handväska har jag…” 
Ni anar inte vad fantasifulla barn kan vara! ( Kanske kan vi säga ”Vad har Kung Karl-Gustaf i 
sin portfölj?) 
 
Skriv en historia till en bild, max 10 ord! ( Försök själv) 
 
Lappar i tre olika färger, ex röd, gul och grön. Skriv en plats på de röda, ett föremål på de 
gula och en karaktär på de gröna. Dra en lapp av varje färg och du har ett upplägg för att 
skriva vidare! 
T.ex. New Delhi, luftballong och jultomten. 
 
 
När det gällde filosofi utgick de från boken The If Machine av Peter Worley. Jag tror tyvärr 
inte att boken är översatt, men ni kan läsa den på engelska på: 
 www.philosophy-foundation.org   
Där finns exempel på filosofiska frågeställningar som anpassats till klassrummet, Worley 
kallar det ”Tankeäventyr”. Intressant i sammanhanget är att man har märkt att 
lågpresterande elever har lättare för den här typen av samtal än högpresterande. 
 
 
Nina Lindberg                                                         
 
Sjukhuslärare, BUP, Linköping 
 
E-post: nina.lindberg@regionostergotland.se  
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Till Wien- en resa till upplevelser och möten! 
HOPE-konferens, denna gång i Wien! Av någon anledning kommer jag att tänka på Måns 
Zelmerlöw som vann Eurovision här 2015. Och året innan vann den skäggiga transan 
Conchita Wurst i lång svart klänning och högklackat. Hen var från Wien och i bilden av 
staden passar liksom inte Conchita in, en plastkopia av något svårfångat och artificiellt. Wien 
kändes i mina ögon som en vacker stad med nypudrat ansikte. Se men inte röra! Bara titta. 
En traditionell klassisk miljö. Vi tittade på ”kyssen” (1908), en fantastisk tavla och klassiker av 
Gustav Klimt. En av konstnärerna som förkroppsligade den konstnärliga jugend-eran (1890-
1920). Jag hade aldrig varit i Wien förut och slogs av den rena stadsmiljön, de fina hotellen, 
den smidiga tunnelbanan och de mysiga spårvagnarna. Tyvärr hann jag inte med ett besök 
på Schönbrunn, den vackra parken. Jag stannade till söndag och fick tid att under lördagen 

”göra stan”. Min idé var att hitta till Wiens lokala 
”fleemarket” på egen hand.  

Efter ganska mycket letande och i varmt och härligt väder 
fann jag utmed en av de mindre förgreningarna av Donau 
en mängd restauranger och grönsaksbutiker. Kul att 
grönsakerna inte var precis samma som hemma. Här fanns 
lite andra saker. Jag köper en kruka med gula blommor och 
tar med hem. Ett glas vin på en servering för att vila 
fötterna och njuta av folkvimlet. Det är lördag och många 
har kommit hit för att njuta av en lunch på sin lediga dag. 
Mycket svenskar! I slutet av denna långa rad av 
restauranger och grönsaksstånd förvandlas utbudet, det 
blir indiska kläder, läderhantverk m.m. till att så småningom 
mynna ut i en brokig och bråkig loppmarknad med allt du 

kan tänka dig. Funderade att köpa ett uppstoppat vildsvinshuvud. Men det hade inte funkat 
genom tullen, tror jag. Köper en spegelram i brons med typisk jugend- design. Ju längre jag 
går i denna avlånga loppmarknad, ju mer aggressiva blir försäljarna och jag vänder åter. 

Konferensen var mycket givande med fint boende på ”jesuithotellet”. Många föreläsningar 
med tolkning till engelska vilket blir tröttande i längden. Men mycket bra kring flerspråkighet 
och multikulturella problem som kan uppstå i skolvärlden. En spännande workshop gavs av 
Shaun Dolan från Chelsea Community Hospital School i London, en konstnär som arbetar 
mycket med bild som kommunikation. Dolan arbetar med inneliggande barn i deras ämne 
”bild”, och skapar förutsättningar för alla barn att våga delta i och skapa bilder via bra 
pedagogiska strukturer. Han arbetar också mycket med traumatiserade barn utifrån ett 
speciellt ”program”; ”The process of drawing can be used in different ways to cope with 
trauma”, som ett verktyg för lärande, en metod för kommunikation och ett engagemang för 
att bygga upp sociala strukturer tillsammans med barnen. 

Auf Wienerschnitzel på er!    

Jonas Linge  

Sjukhuslärare i Uppsala 

 E-post: jonas.linge@uppsala.se  
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Information! 

 

Bästa SSL-medlemmar 
Det har kommit upp tankar kring att förnya vår logotype, den lilla ugglan. 

Vad tycker ni, är det dags med något nytt? 

 

Vi i styrelsen har arbetat fram ett nytt logo-förslag där ni kan vara med och rösta om huruvida 
vi ska byta eller inte. Den nya logon finns både i liggande och stående format beroende på 
var den ska användas, på hemsidan, som brevhuvud o. dyl. 

Ni kan välja mellan ett nytt förslag (olika färgkombinationer), eller rösta på den gamla logon, 
ugglan. 

         Jag vill behålla den gamla logon med ugglan! 

         

        Jag röstar för det nya förslaget, så här kan det komma att se ut! 

 

 

Namn:______________________        

 

Arbetsplats/Ort:_____________________________ 

 

 

I oktobernumret vet vi hur vi röstat och kan gå vidare. 

 

 

Skicka din röst till:  info@sjukhuslararforeningen.se 

 

På nästa sida ser du förslaget på den nya loggan  

samt den gamla ugglan i olika skepnader. 

mailto:info@sjukhuslararforeningen.se


 

/   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   /   / 

 

 

 

Loggor! 



Nka konferens i Malmö, 28-31 maj 2017 
Vill här delge information från Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, Nka, som kan 
intressera många sjukhuslärare. Eftersom Nka är öppet för förslag på innovativa projekt och 
metoder - dra dig inte för att ta kontakt om du har något att delge! Ett speciellt tema, ”Livets 
möjligheter, utbildning…” rör sjukhusundervisningen i högsta grad, men även andra tema rör 
oss.  / Hälsningar, Karin Karlsson 

”The 2nd International Young Carers Conference" kommer att inbjuda världssamfundet till att 
diskutera frågor om barn som anhöriga och unga omsorgsgivare. Syftet är att hjälpa och 
stödja samhället i att ta ansvar för och aktualisera FN-konventionen om barnets rättigheter, i 
synnerhet när ett barn har en familjemedlem som är allvarligt sjuk, har ett missbruk eller 
psykisk sjukdom eller när familjen är drabbad av sorg. 

2nd International Young Carers Conference, Every Child has the Right to… 

Konferensen kommer att hållas den 28-31 maj 2017 i Malmö 
 
Barn som anhöriga och unga omsorgsgivare – teman för konferensen: 

x Främja hälsa och välbefinnande, ur ett socialt, socioekonomiskt och folkhälsoperspektiv 
x Resiliens - Återhämtning, barns styrka och resurser 
x Livets möjligheter, utbildning och sysselsättning 
x Mångfald och jämställdhet, migration 
x Evidensbaserat stöd, systematisk uppföljning och utvärdering 
x Innovation och teknik inom vård och stöd 
x Ett rättsbaserat perspektiv, juridiska och etiska aspekter på barn som anhöriga och ungas 

omsorgsgivande 
x Hälso- och sjukvårds- och socialtjänstsystem, samverkan 

Utvalda abstracts kommer att presenteras vid seminarietillfällena. Varje presentation är 15-
20 minuter lång, och följs av 30 minuter för diskussion efter presentationerna.  

Frågor och information, vänligen kontakta: 
Annica Larsson Skoglund  
annica.larsson-skoglund@anhoriga.se   Tel: 0480-41 80 24 eller 41 80 20 
 
Följ fortsatt information på:  
https://www.socialstyrelsen.se/nyheter/konferenser/everychildhastherightto 
och 
http://www.anhoriga.se/konferenser/sv-every-child-has-the-right-to/ 
och 
http://www.anhoriga.se/Global/Konferenser/ECR2017/Dokument/Nya%20dok%202nd%20co
nference/Flyer_2nd%20IntYoung%20Carers%20Conf%20%20Info%20svenska.pdf 

 

 Karin Karlsson  
 f.d. ordförande SSL   

E-post: ka.e.karlsson@gmail.com 
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Länktips! 

Här kommer en länk till en artikel i Skolvärlden. Den handlar om lärare inom SIS som går miste 
om karriärmöjligheter, dvs. ett aktuellt ämne. 

x http://skolvarlden.se/artiklar/statliga-larare-gar-miste-om-satsningar-0 
 
I väntan på de Allmänna råden som snart är klara har SSL lovat att hjälpa till att informera om 
tid och plats för implementeringsträffar. Här nedan hittar du länken från Skolverket:  

x http://www.skolverket.se./kompetens-och-fortbildning/konferenser/utbildning-
pa-sjukhus-1.250976 
 
I länken nedan kan du se alla Sveriges skolors läsårstider 2016/2017. 

x http://www.skolporten.se/app/uploads/2016/04/lasarstider-16-17-1.pdf 
 

Skolverket kommer att genomföra ett flertal insatser med fokus på nyanlända elever fram till och 
med år 2019. Syftet med insatsen är att erbjuda kommunerna stöd i arbetet med att utveckla 
verksamheterna som rör nyanlända elevers mottagande och utbildning. Läs mer om detta i 
länken nedan! 

x http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-
larande/stodmaterial-1.192102 

 
 
 

 
Litteraturtips! 

 
x ”Delaktighet – ett arbetssätt i skolan”, Kristina Szönyi och Tove 

Söderqvist Dunkers.                     Specialpedagogiska myndigheten 2015 
 
 

x ”Utbildning för nyanlända elever”, Skolverkets Allmänna Råd med 
kommentarer  Skolverket 2016 
 
 

x ”Studiehandledning på modersmålet – att stödja 
kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever”,  

                                Skolverket 2015  
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En riktigt skön och avkopplande 

sommar önskar jag er alla! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Bilden tagen i Schönbrunns Slottspark av Agneta L W 

                   

 

På återseende i höst igen! 
 

 

Agneta Lindh Wennefjord 

Redaktör för SSL-bladet 

agneta.lindh.wennefjord@uppsala.se  
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