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Hej alla fina sjukhuslärare! 
 

Vi har ett mycket ansträngt och oroligt läge i världen just nu, kriget befinner sig på ett skrämmande 

kort avstånd från oss. Vilken tid vi är med om…….först en pandemi som pågått i två år och nu ett 

krig på nära håll, vi som precis började andas ut och känna en liten lättnad över att Covid-19 

äntligen verkar börja släppa sitt grepp om oss. Istället kom den ryska invasionen av Ukraina! Det 

är sådan fruktansvärd terror vi ser hända, och rädslan över ett tredje världskrig är påtaglig. Det är 

svårt att ta in allt, vi försöker leva som vanligt och göra det vi kan, när det gäller att stötta och hjälpa 

det drabbade folket i Ukraina; bidra i insamlingar till akuta förnödenheter, och stötta de flyktingar 

som kommer hit.  

I helgen har vi fått njuta av vårsolen och jag såg årets första tussilago och flera fjärilar flyga omkring 

- det inger hopp och förväntningar, trots allt. Och så har vi rikssymposiet i Östersund att se fram 

emot, det ska verkligen bli roligt att ses igen! Vi behöver det säkert mer än vi någonsin behövt 

tidigare, att få ses och prata live, att få ny inspiration och kunskap, det är så efterlängtat! Anmäl er 

ni som inte har gjort det!  

Tack alla ni som bidragit med artiklar till mars-numret!  

 

 

 

 

 

 Helén Olsson, redaktör för SSL-bladet 

 

 

“ Böcker förbättrar 

barnens fantasi, det är 

sant. Men det är mer sant 

att barnens fantasi har 

behov av böcker för att 

kunna leva utan böcker”   

    

Astrid Lindgren 



  

 
 

 

 

     Umeå mars 2022 

 

 

Kära medlemmar! 

 

I en tid som är så förmörkad av det krig som utkämpas i Ukraina är det svårt att hitta något 

meningsfullt att skriva om. Jag gör ett försök… 

Tack för ett bra årsmöte den 25 januari! Som ni vet blir det ett extrainsatt årsmöte under våren då 

föreningens revisorer och kassör haft möjlighet att träffas. Då de inte hunnit granska 

räkenskaperna, när vi träffades så kunde mötet inte heller fatta beslut om ansvarsfrihet för 

styrelsen. Det är den punkten vi ska träffas och besluta om. Datum är ej klart för det än, vi 

återkommer om detta. 

Under mötet avtackade vi Thomas Huss, Agneta Lindh Wennefjord och Allan Anttila som samtliga 

lämnade styrelsen. Agneta och Allan jobbar inte längre inom sjukhusundervisningen och Thomas 

är på väg att lämna lärarjobbet för att bli ”Friherre”. Vi tackade dem för deras långa och värdefulla 

engagemang i styrelsen för föreningen. Samtidigt hälsade vi Helena Carlsson, Anna Fragell och 

Peter Blomqvist välkomna till styrelsen. Helena jobbar i Västerås, Anna i Solna och Peter i 

Halmstad. Peter har ju varit ”vicekassör” ganska länge men nu är han formellt invald. Den nya 

styrelsen kommer att träffas den 7 - 8 april för att arbeta med verksamhetsplanering för det 

innevarande och kommande året. När den är klar läggs den ut på hemsidan. 

Vår tidigare ordförande, Karin Karlsson har fortfarande ett stort engagemang runt sjukhus- 

undervisning och sjukhuslärarföreningen. Hon har kommit med ett mycket bra förslag om att vi på 

hemsidan ska ha en flik som heter HISTORIA. Karin har mycket kunskap och information om 

föreningens historia ända sedan den startade och det kommer att läggas in material allt eftersom 

under denna flik. Tack Karin för din idé och din vilja att bidra. 

 

Information från ordförande       mars 2022 
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Under vecka 11 träffade jag och Tora våra samarbetspartners på SPSM – Camilla och Jennie. Vi 

planerar vidare på den fortbildning som vi ska ha tillsammans under höstterminen 2022. Det ser 

jag verkligen fram emot! 

 

Nu vill jag önska er alla en skön och fin vår. Njut av årstidsväxlingen oavsett hur långt våren kommit 

hos just DIG!      

 

 

Varma hälsningar  / Karin Svensson 

E-post: karin.svensson@umea.se 
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NY PÅ SJUKHUSSKOLAN 

 

Jag började arbeta på Sjukhusskolan, BUP i Lund i höstas och har nu blivit medlem i SSL. Det 

var övriga kollegor som tyckte jag skulle gå med i föreningen och jag såg fram emot symposiet 

i Östersund för att få en större förståelse och kunskap av vad sjukhusskolan är och hur det ser 

ut på andra sjukhus. Av kända skäl blev det framflyttat... Jag vet inte vad ska man säga om 

tiden vi förhoppningsvis snart lagt bakom oss – men vi träffas ju i september! 

Min bakgrund som pedagog är grundskolelärare år 1-7, specialpedagog och speciallärare. Jag 

kommer närmast från en tjänst inom Specialskolan för döva och hörselskadade, 

Östervångsskolan i Lund.  

Vi är faktiskt tre nya pedagoger på Sjukhusskolan BUP i Lund. Till ht-22 kommer en ”gammal” 

kollega tillbaka från sin föräldraledighet. Under året har vi sett på verksamheten med nya ögon 

och försökt skapa ett bra och passande upplägg för våra elever. Jag tycker det är stor skillnad 

på vår verksamhet här och ”vanlig” skola. Det kan även stundtals vara svårt för utomstående 

att förstå de specifika behov våra elever har och hur vi bäst möter dem men det är samtidigt 

en del av utmaningen med arbetet här och faktiskt riktigt SPÄNNANDE! 

Jag får anse mig vara en föreningsmänniska och tycker det ska bli roligt att få vara en del i 

SSL-tror föreningen har mycket att ge oss alla ute på våra enheter runt om i Sverige. 

Vi ses i september! 

 

/Joakim 

joakim.holmgren@lund.se 

 

 

 

 

 

mailto:joakim.holmgren@lund.se


  

NY PÅ SJUKHUSSKOLAN  
 

Jag heter Cathrine Kuoppa och började min tjänst som speciallärare här på sjukhusskolan i Växjö 

i januari 2022. En tjänst som jag under en längre tid haft i sikte och förberett mig för. Det har jag 

gjort bland annat genom att läsa in en speciallärarexamen för att få den kompetens som krävs. 

Och nu, nu är jag äntligen här!  

Jag känner mig mycket välkommen här på sjukhusskolan, där vår fantastiska Maria Strand 

Gustbée tar väl hand om mig och lär mig allt hon kan. Stämningen på både sjukhusskolan och 

lekterapin är inbjudande, varm och vänlig. Det är en plats som jag tycker mycket om att vara på 

och det är med stor glädje, förväntan och spänning jag påbörjat min resa som sjukhuslärare.  

Jag tog min examen som tidiglärare (F-6) våren 2004 och har sedan dess arbetat på både låg- och 

mellanstadiet. Jag har också under en tid arbetat med ensamkommande flyktingbarn, i 

förskoleklass och på fritids. 

De senaste 14 åren har jag arbetat som klasslärare på lågstadiet med ett kortare avbrott då jag var 

med och startade upp en så kallad särskild undervisningsgrupp på en grundskola i Växjö kommun.  

Under åren som klasslärare har jag utvecklat en förmåga att möta barn i olika behov och med olika 

förutsättningar både vad gäller kunskapsutveckling och mående. Det kräver närvaro, flexibilitet och 

en stor dos empati. 

Jag ser med glädje fram emot att bli en del av Sveriges sjukhuslärarkår och era kunskaper, tankar 

och tips kring yrkesrollen mottages tacksamt! 😊 

Må så gott! 

Cathrine =) 

 

Cathrine Kuoppa 
Sjukhusskolan, Växjö 
0470-58 84 48 
Cathrine.Kuoppa@vaxjo.se 

 

 

 



  

Hej! Här kommer ett litet livstecken från mig! Som några av er redan känner till så slutade jag på 

Sjukhusskolan på Akademiska barnsjukhuset sommaren 2020 då jag fick ett nytt jobb som 

speciallärare på 100 % i Knivsta kommun, på två små landsbygdsskolor med 100 elever i vardera 

skolan i årskurserna F-6. Det var ett attraktivt jobb och som jag inte kunde tacka nej till då jag fick 

tjänsten, och det är så roligt att åter få vara ute i den vanliga skolan och möta elever och kollegor i 

nya sammanhang igen. 

Det bästa med allt är att jag har stor nytta av all den erfarenhet och kunskap som jag fått med mig 

under mina 12,5 år på Sjukhusskolan. Alla möten med elever, vårdnadshavare och alla de olika 

professioner som finns på ett sjukhus och som jag samarbetade med kring mina elever, är som en 

stor skattkista att ösa kunskap ur nu. Det är så värdefullt att ha fått vara med i detta sammanhang 

som det innebär att vara sjukhuslärare, och där jag kan plocka upp så många tips ur min ryggsäck 

när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd för mina nuvarande elever. Att handleda kollegor 

på mina båda skolor är också något som värdesätts och som mina nuvarande arbetskamrater 

uppskattar mycket. Jag ingår också i de båda skolornas elevhälsoteam tillsammans med rektor 

vilket är ett hedersamt uppdrag där det gäller att finnas till hands och stötta de elever som har 

svårigheter på olika sätt. 

På Rikssymposiet i Örebro år 2009 blev jag invald i Sveriges Sjukhuslärarförenings styrelse och 

där blev mitt uppdrag att vara redaktör för sjukhuslärarnas egen medlemstidning ”SSL-bladet”. Jag 

axlade redaktörssysslan fram till 2019 och under den här perioden blev ”bladet” både digitalt och i 

färg. Efter 10 år som redaktör lämnade jag tryggt och med varm hand över redaktörssysslan till min 

vän och styrelsekollega Helen Olsson i Gävle. Helen sköter uppdraget med den äran och har 

utvecklat SSL-bladet ännu mer, och jag kunde övergå till att vara vanlig ledamot i styrelsen. Under 

de här åren i Sjukhuslärarföreningens styrelse fick vi till flera positiva förändringar, bland annat en 

lagändring efter uppvaktning i Sveriges riksdag i december 2013 om att det inte ska behövas ”lång 

tid” för att sjukhusundervisning ska sättas in då barn och ungdomar vistas på sjukhus. Så fint! 

Jag har under mina år i SSL:s styrelse arbetat under tre olika ordföranden. Det är Karin Karlsson 

från Kalmar, Agneta Grunditz från Malmö och nu sist Karin Svensson från Umeå. Alla tre har skött 

– och sköter – styrelseuppdraget med stort engagemang, lyhördhet och professionalitet. Flera 

värdefulla kontakter och samarbeten har skapats och byggts upp under de här åren som har främjat 

oss sjukhuslärare i vår yrkesutövning. Det är bland annat med SPSM, Barncancerfonden och 

Hjärnkraft. Karin Karlsson har byggt upp ett nära samarbete med sjukhuslärarna i Litauen och 

besökt dem i Vilnius vid ett flertal tillfällen. Agneta Grunditz var, förutom ordförande i SSL, även 

styrelsemedlem i den europeiska sjukhuslärarföreningen HOPE och drev sjukhuslärarfrågor på 



  

internationell nivå. I juni månad 2012 firade vi ”Sjukhusskolorna i Sverige 50 år” på Öland och där 

både Karin Karlsson och Agneta Grunditz var drivande i detta arrangemang. Det var mycket trevliga 

dagar dit även politiker och lekterapeuter var inbjudna. Som ”grädde på moset” avslutade vi med 

tre dagars skrivarskola för de som ville på Ölands Skogsby folkhögskola. Skrivardagarna bjöd på 

både skratt och gråt, fina texter och poesi, och där vi kom ännu närmare varandra. Vår nuvarande 

ordförande Karin Svensson är en stjärna vad gäller att hålla i möten, skapa ordning i kaoset och 

hitta de rätta kontakterna. Karin Svensson tog initiativet tillsammans med oss övriga 

styrelseledamöter till fortbildningen som anordnades under vårterminen 2021 om ”NPF – 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – i skolan”. Denna fortbildning uppskattades mycket av 

sjukhuslärarna, och jag är övertygad om att fler fortbildningstillfällen riktade till vår profession 

kommer framöver. 

Som sjukhuslärare kan man stundtals känna sig lite ensam har jag fått kännedom om genom alla 

de kontakter jag har haft med kollegor ute i vårt avlånga land. Speciellt om man arbetar på ett 

länssjukhus där man kanske inte har en endaste kollega. Därför är det av oerhörd vikt att vara med 

i Sveriges Sjukhuslärarförening, SSL, för att få kontakt med kollegor ute i landet och kunna 

samverka med dem. Att nätverka och delta i regionträffar och rikssymposium är så viktigt och 

värdefullt eftersom vi genom dessa forum kan dela med oss av våra tankar och erfarenheter för att 

föra sjukhusundervisningen framåt. Jag vill även slå ett slag för medlemskap i den europeiska 

sjukhuslärarföreningen HOPE, som även den arbetar med våra viktiga frågor och för att få till en 

så stor likvärdighet som möjligt för vår sjukhuslärarkår på ett internationellt plan. HOPE anordnar 

också kongresser vartannat år, och nästa kongress kommer att gå av stapeln i Milano. Se till att 

söka pengar i god tid för att komma med på denna kongress. Det ger både nya kunskaper och ny 

vänskap som varar över lång tid framöver. Så värdefullt! Om ni vill ha hjälp med tips på fonder att 

söka från kan sjukhuslärarföreningens styrelse vara behjälplig i detta. Och det viktigaste av allt, 

kom ihåg att dela med er i SSL-bladet från fortbildningar, regionträffar, nätverk och annat intressant 

som ni har deltagit i. Att sprida sin kunskap ger positiva ringar till så många! 

Nu avslutar jag med att önska er alla ett stort LYCKA TILL med era viktiga uppdrag som 

sjukhuslärare från norr till söder. Vill ni höra av er så hittar ni min e-postadress här nedan. Det är 

alltid välkommet och roligt att få höra från er! Bilden på den fina Josef Frank-brickan är min present 

som jag fick då jag blev avtackad som styrelseledamot och som jag är så glad över. Jag kommer 

att ha stor användning för den i sommar när jag ska duka fram fika och annat gott i min trädgård. 

Ta hand om er och var rädda om er i den oroliga tid vi lever i nu! Ett gott råd; var inte rädda för att 

ta steget att pröva något nytt om det är något som ni har funderingar kring. All erfarenhet i olika 

sammanhang är av godo. Det viktigaste av allt är ändå att vi arbetar för våra elevers bästa!  

 

 



  

Allt gott! 

Agneta Lindh Wennefjord 

Leg. Lärare/ speciallärare i Knivsta kommun 

Före detta sjukhuslärare på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala 

E-post: agneta.lindhwennefjord@edu.knivsta.se  
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BOKTIPS  av Joakim Holmgren i Lund 

 

 

Tipsar om en jättebra bok vi har läst och ska diskutera i kollegiet och som ligger i tiden med 

den diskussion och vad som är på gång från skolverkets sida i frågan. 

Boken är en reportageberättelse av grävande journalisten Nadja Yllner. 

Sagt om boken;  

"De senaste tio åren har antalet barn som uteblir från skolan, som utvecklar ångest, 

depression och som börjar äta antidepressiva läkemedel ökat oroväckande mycket. Den här 

boken handlar om just det, och om speciellt ett av alla dessa barn - mitt eget." 

 

"Hon kallades hemmasittare" är en bok för alla som brottas med sitt barn i hallen på 

morgonen, alla som mutar, vädjar, tjatar och kämpar med att få barnet till skolan. Här ges 

igenkänning och råd men också en skarp samtidsanalys. Varför är det så många barn som 

inte längre klarar av att gå till skolan? Och vad kan vi som individer och samhället göra åt 

det? Men framför allt är det en drabbande personlig berättelse om hur det gick till när Lova 

blev, och slutade vara hemmasittare. 

 

 

Antal sidor, 223 

Utgivningsdatum; 2021-03-09 

Förlag, Bokförlaget Forum  

ISBN: 9789137157344 

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?publisher=Bokf%F6rlaget%20Forum


  

 

 

 

 

  
 

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


  

 
Information om medlemsavgift för SSL 

 
På årsmötet beslutades det om att medlemsavgiften ska vara följande för 
2022, 
   
Avgiften för medlemskap i SSL är 290 kr/år. 
Avgiften för 1 termin i SSL är 150 kr. 
Om du är pensionär är avgiften 125 kr/år. 
 
För att effektivisera arbetet kring medlemskapet kommer vi i år inte 
skicka ut en faktura direkt.  
Du som vill vara medlem i SSL och ta del av vår förening ska betala in 
avgiften till vårt bankgiro, 5940-3329, och ange ditt för- och efternamn. 
Om du behöver en faktura får du kontakta  
peter.blomqvist@halmstad.se 
 
Avgiften ska vara betald senast 31/3 -2022. 
Vid betalning kommer ni få bekräftelse på mail. Jag kommer även 
skicka påminnelse 
i början av mars till er som ännu inte betalat.  
 
Ett medlemskap i SSL innebär att du stöttar SSL som är en 
intresseorganisation och arbetar för sjukhuslärarnas frågor. Du som 
medlem får ta del av vår tidning, regionmöten, fortbildningar och  
möjlighet att delta på vårt rikssymposium som i år äger rum i Östersund i 
september.  

                       
Ni som får nya kollegor, får gärna informera om SSL. Medlemsantalet 
har minskat lite de senaste åren och vi alla behöver hjälpas åt för att nå 
ut till våra kollegor i landet.  

             
Information om medlemsavgiften för HOPE-organisation 
Nytt för i år är också att ni som vill vara medlemmar i HOPE får en 
faktura av  Sveriges representant,  Anders Hedman..  
HOPE-avgiften är i år 180 kronor 

Den betalas till Bankgiro 562-5934  

Avgiften ska vara betald senast 31/3 -2022 

Ange ditt för och efternamn. 

 
Kontakta honom för frågor 
anders.hedman@regionostergotland.se 

 
 

 
 Styrelsen för sjukhuslärarföreningen 

mailto:peter.blomqvist@halmstad.se
mailto:anders.hedman@regionostergotland.se


  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adressändringar 

Peter Blomqvist, BUP-skolan, Halmstad 
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.                                                                                    
                                   

                                                                                                               
 

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 om HOPE finns på: http://www.hospitalteachers.eu/ 

                                                       
 

Sveriges Landrepresentant                                                          

Anders Hedman, Linköping 

E-post: Anders.Hedman@regionostergotland.se 

 

 

 

mailto:peter.blomqvist@halmstad.se
http://www.sjukhuslararforeningen.se/
mailto:karin.svensson@umea.se
http://www.hospitalteachers.eu/


  

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 

 
 

 

    Ändringar och nytt till Hemsidan 

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

 

 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Vi skulle uppskatta 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 
 

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


  

 

ÖNSKAR ER EN FORTSATT 

SKÖN VÅR! 

 

 

 

 

 helen.olsson@regiongavleborg.se 

                 


