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Nio av tio sjuksköterskor var på plats på Qulturum för att ta emot sina stipendium hösten 2022 från Signe

Thorfinns stiftelse för att kompetensutveckla sig. Fotograf: Mikael Bergström

Signe Thorfinns stiftelse firar 30 år med stipendium till tio
sjuksköterskor
Igår 11:35

Utdelning av stipendier hösten 2022 från Signe Thorfinns stiftelse innebär att sjuksköterskor i
Jönköpings län bland annat får möjlighet att hospitera i Uganda, gå kurs i öronakupunktur och lära
sig mer om barn och smärta vid en konferens i Kanada.
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Till påsk 2023 reser sjuksköterskorna Ann-Louise Ahlnér, Jennie Allvén och Kristin Karlsson, från
Värnamo och Gislaved till Uganda för att under tio dagar hospitera.

– Vi ska titta på hur sjukvården fungerar, genom att bland annat besöka både ett större sjukhus och en
STI-mottagning, säger Ann-Louise Ahlnér, på hudmottagningen Värnamo sjukhus.
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Studera diabetesvården

Kollegorna Jennie Allvén, på Bra Liv Gislaveds vårdcentral, och Kristin Karlsson på medicin- och
geriatrikkliniken, Värnamo sjukhus, arbetar båda med patienter med diabetes, och ser därför fram
emot att få se hur diabetesvården fungerar, bland annat genom besök på en läkarmottagning.

Att det blev just Uganda har sin förklaring.

– Min dotter har varit volontär i Uganda och engagerat sig i en liten hjälporganisation. Jag har varit i
Uganda sex gånger tidigare, då främst för olika by- och jordbruksprojekt. Vi tre som åker nu har jobbat
ihop tidigare under många år och har pratat ihop oss om resan. Vi tänkte nu också försöka komma ut
till en byskola och följa arbetet med förebyggande hälsovård, säger Ann-Louise Ahlnér.

Utbilda sig i öronakupunktur

Hälsovård i en helt annan form tänker Andrea Ingemansson och Niclas Svensson på
ungdomsmottagningen i Jönköping utbilda sig inom.

– Vi ska gå en kurs i öronakupunktur, NADA. Vi möter så många ungdomar som är stressade. De
besöker oss på grund av smärta och spänningar i kroppen. Där kan öronakupunktur vara ett
komplement till de samtal vi har. Vi har en kollega som testat akupunktur på unga flickor som gått i
samtal hos oss, säger Andrea Ingemansson.

Stiftelsen firar 30 år

Vid stipendieutdelningen i november 2022 firades samtidigt att det är 30 år sedan de allra första
stipendierna delades ut av den nybildade Signe Thorfinns stiftelse. I och med utdelningen hösten 2022
har drygt 400 sjuksköterskor fått stipendier för olika former av fortbildning och kompetensutveckling.

– Signe ville verkligen att sjuksköterskor skulle få ekonomiska möjligheter att åka på olika utbildningar
och konferenser, ägna sig åt kompetenshöjning eller forskning. Tidigare var det främst läkare som haft
den möjligheten, säger Gunilla Wivast, ordförande i Signe Thorfinns stiftelse.

Ordförande sedan 19 år

Hon klev in som ledamot för 27 år sedan, när stiftelsen bytte huvudman, från Hälsohögskolan i
Jönköping, till Qulturum, Region Jönköpings läns centrum för utveckling och förbättringsarbete. Sedan
19 år är hon ordförande och bedömer tillsammans med övriga styrelsen vår och höst de
stipendieansökningar som kommer in från sjuksköterskor i Jönköpings län.

5,5 miljoner har delats ut

– Totalt har 419 sjuksköterskor, i Region Jönköpings län och länets kommuner, fått totalt 5.480.630
kronor i stipendier, i och med årets utdelning. Det är hela tiden enbart avkastningen på aktieportföljen
som delas ut. Inför varje år får vi besked från vår ekonom om hur mycket pengar det finns för
utdelning, vilket brukar vara omkring 200 000 kronor per år, säger Gunilla Wivast.

Grunden till förmögenheten la Signe Thorfinn genom att köpa Astraaktier på 1950-talet.

– Det är fortfarande Astraaktier som dominerar, men idag är stiftelsens aktieportfölj bredare, men då
med andra aktier inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Föddes i Värnamo
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Signe Thorfinn föddes i Värnamo där hon tog realexamen. Sedan utbildade hon sig vid Röda Korsets
sjuksköterskeskola i Stockholm. Hon kom att vara verksam som operationssjuksköterska och
avdelningsföreståndare på odontologen vid Södersjukhuset i Stockholm. Men återvände till Värnamo
efter pensioneringen, där hon avled 2001.

– Stiftelsen bildades genom en donation i juni 1991 och hade den första utdelningen i oktober 1992. I
början kom hon till alla stipendieutdelningar och bad alltid stipendiaterna att skicka vykort till henne,
säger Gunilla Wivast.

För Signe Thorfinn gillade att resa, och hennes tanke var att sjuksköterskor skulle få en möjlighet att
kombinera fortbildning med upplevelsen av att resa till andra länder.

Inför varje stipendieomgång kommer det in omkring 20-30 ansökningar.

Individuell bedömning

– Vi gör en individuell bedömning av syftet och det måste finnas kontaktpersoner och ett program om
man till exempel vill åka och hospitera någonstans. Det händer också att sjuksköterskor söker större
belopp för forskningsprojekt. Bedömning av detta kan då två styrelsemedlemmar som är disputerade
sjuksköterskor göra.

Inget hindrar att en sjuksköterska beviljas stipendium flera gånger.

– Men vi har en prioritetsordning, så är det likvärdiga ansökningar får den prioritet som söker för första
gången.

”Får guldkant i tillvaron”

En ansökan som handlar om fortbildning som arbetsgivaren borde stå för, beviljas inte heller.

– Jag tror att stipendierna genom åren har betytt mycket för sjuksköterskorna. De får lite luft under
vingarna att komma iväg, de får ny kunskap och samtidigt lite guldkant i tillvaron, vilket var viktigt för
Signe, säger Gunilla Wivast.

Stipendieutdelning hösten 2022:     

Niclas Svensson och Andrea Ingemansson, sjuksköterskor på Ungdomsmottagningen i Jönköping,
får 13.000 kronor vardera för en utbildning i öronakupunktur enligt NADA. NADA är en standardiserad
form av akupunktur som används för att minska oro, ångest och sömnproblem. Syftet med
utbildningen är att på hemmaplan kunna använda denna metod i arbetet med ungdomar.     

Johanna Larsson, sjuksköterska i Gnosjö kommun, får 11.500 kronor för att genomföra
distriktssköterskeutbildningen. Syftet med utbildningen är att fördjupa sina kunskaper och därigenom
få en ökad förmåga att identifiera och hantera komplexa vårdbehov som man möter i sitt dagliga
arbete.

Kristin Karlsson, Ann-Louise Ahlnér och Jennie Allvén, sjuksköterskor vid medicin- och
geriatrikkliniken samt vid hudkliniken Värnamo sjukhus och vid Bra Liv vårdcentral i Gislaved får ett
stipendium på 23.500 kronor för att hospitera på sjukhus, privatklinik, mottagningar, odlingsprojekt
samt träffa en skolsköterska i Uganda. I arbetet som sjuksköterskor träffar de dagligen människor från
olika kulturer och miljöer. Hospiteringen i Uganda ger möjlighet att få ökad kunskap och förståelse för
den afrikanska befolkningen och utveckla sina professioner.
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Maria Grimmark och Camilla Alfredsson, sjuksköterskor vid barnkliniken Länssjukhuset Ryhov i
Jönköping, får 33.000  kronor för att medverka vid en konferens i Kanada som berör smärta och barn.
Syftet med konferensen är att få ökad kunskap inom området barn och smärta. De har förhoppning
om att flera barn ska slippa behöva befinna sig i den tekniskt avancerade och ofta skrämmande miljön
på operation utan i större utsträckning kunna komma till mer barnanpassad miljö.

Jennifer Ravstam och Elinor Pettersson, sjuksköterskor vid neuropsykiatriska teamet Länssjukhuset
Ryhov, får 18.500 kronor för att delta i en kongress i Amsterdam. Kongressen handlar om ADHD samt
andra neuropsykiatriska sjukdomar. Syftet är få mer kunskap om de neuropsykiatriska sjukdomar som
de möter i sitt arbete samt hur man kan skapa bättre behandlingsresultat.

Styrelsens motivering till samtliga

Styrelsen för Signe Thorfinns stiftelse anser det viktigt att kunna bidra med dessa stipendium då det
var Signes önskan att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas i sin yrkesroll samt få möjlighet till
stimulans i arbetet som sjuksköterska. Signes önskan var även att sjuksköterskor skulle få möjlighet att
resa till andra länder på kongresser och konferenser.
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