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Sjuksköterskor i Smålandsstenar och Värnamo får stipendium  
för att fortbilda sig i Afrika och Stockholm   

 

Tio av stipendiaterna samlade vid inför utdelning av stipendier, Jennifer Karlsson, Margareta 
Lägervik, Ann-Margret Ahlburg, Ellen Undevall, Ivanka Nizic, Linnea Ideskog, Helen Lindberg, Malin 
Holm, Rebecca Hallström och Elisabeth Gustafsson. Anna-Lena Möller, Maria Stenberg, Jeanette Rehn 
och Helena Philipsson, hade inte möjlighet att närvara på stipendieutdelningen.  

 

Ann-Margret Ahlburg, Anna-Lena Möller, Maria Stenberg och Jeanette är fyra av 14 sjuksköterskor 
från Jönköpings län som i torsdags fick ta emot stipendium av Signe Thorfinns stiftelsen vid en 
tillställning på Qulturum i Jönköping.  

Ann-Margret Ahlburg, sjuksköterska vid intensivvårdsavdelningen vid Värnamo sjukhus får ett 
stipendium på 10 000 kronor för att arbeta som volontär i organisationen ”Operation Smile”. Ann-
Margret har anmält sitt intresse att åka till Indien eller Mexico. 

- Organisationen Smile skickar internationella vårdteam till många länder i tredje världen. Man får 
ansöka och sedan vänta på när man blir tillfrågad. Vi kommer att arbeta med läpp-, käk- och 
gomspaltsjukvård, säger Ann-Margret. Vi jobbar i team under 10 – 14 dagar varje gång vi skickas ut. 

Anna-Lena Möller, Maria Stenberg och Jeanette Rehn är distriktssköterskor vid Familjecentralen i 
Smålandsstenar. De får ett stipendium på 6 600 kronor vardera för att kunna delta i en konferens i 
Stockholm om barnhälsovård. Syftet är att få mer kunskap om språkbedömning av flerspråkiga barn 
och att utveckla sin roll som föräldragruppsledare.        

Signe Thorfinn var sjuksköterska och lämnade pengar efter sig när hon dog som nu förvaltas av en 
stiftelse i hennes namn. Signe ville att stiftelsen skulle dela ut stipendier till sjuksköterskor som skulle 
få möjlighet att utvecklas inom sitt yrkesområde och få stimulans i arbetet genom fortbildning, 
studiebesök och möjligheter att resa till andra länder, vilket Signe själv hade haft stor glädje av. 
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Övriga stipendiater  

Helena Philipsson, sjuksköterska i Habo kommun, får 4 800 kronor för att hospitera på Hattstugan, 
ett demensboende på Gotland. Syftet är att få idéer och inspiration inför en ombyggnation som ska 
göras av demensboendet i Habo kommun. 

Ivanka Nizic, sjuksköterska vid intensivvårdsavdelningen, Länssjukhuset Ryhov, får ett stipendium på 
7 500. Ivanka arbetar som donationsansvarig och ska hospitera på transplantationscentrum vid 
Sahlgrenska universitetssjukhuset under en vecka. 

Sjukhusbåt i Afrika 

Ellen Undevall, sjuksköterska vid akutvårdskliniken, Länssjukhuset Ryhov får ett stipendium på 22 
500 kronor för att åka till Kamerun för att som volontär och arbeta på sjukhusskeppet Africa Mercy. 

Margareta Lägervik, sjuksköterska/MAS i Nässjö kommun får ett stipendium på 4 000 kronor för att 
genomföra en utbildning inom ledarskap och organisation. Hennes syfte är att få kunskap så du kan 
leda hemsjukvården till goda resultat. Stipendiet avser kurslitteratur och resor. 

Jennifer Karlsson, sjuksköterska vid Ambulansen Höglandet får ett stipendium på 8 700 kronor för att 
genomföra en utbildning till intensivvårdssjuksköterska. Stipendiet avser kurslitteratur och resor. 

- Det här är jätteroligt och jätteskönt att få denna stöttning, säger Jennifer, som bor i Vetlanda och 
som vidareutbildar sig i Växjö.  Jag tycker att det är så jättespännande att jobba med akut sjuka 
patienter. 

Linnea Ideskog, sjuksköterska vid hemsjukvården i Jönköpings kommun får ett stipendium på 3 000 
kronor för att genomföra en utbildning i projektledning. Stipendiet avser kurslitteratur och resor. 

Åker till Syd Sudan 

Helen Lindberg, sjuksköterska vid kvinnokliniken, Länssjukhuset Ryhov, får 15 000 kronor för att åka 
till Syd Sudan för att under två veckor bedriva mottagning dit invånarna kan komma för hjälp med 
lättare sjukdomar och förbyggande hälsoinsatser. 

- Jag ingår i ett team som ska åka till Syd Sudan i april för att sätta upp en mindre vårdcentral. Vi ska 
jobba med är undernäring, malaria och ögonsjukdomar, säger Helen, som också är barnmorska.  

Syd Sudan är ett oroligt land vilket bland annat har uppmärksammats i tv-programmet 
Korrespondenterna. 

- Jag är inte rädd. Vi ska till en lugn del av landet, till ett område dit det röjdes en väg, som visades i 
Korrespondenterna.  

Malin Holm, sjuksköterska vid intensivvårdskliniken Ryhovs sjukhus får ett stipendium på 13 500 
kronor för att genomföra en fördjupningsutbildning inom intensivvård för 
intensivvårdssjuksköterskor. Stipendiet avser kurslitteratur och resor. 
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Rebecca Hallström och Elisabeth Gustafsson är sjuksköterskor vid infektionskliniken, Länssjukhuset 
Ryhov. De får 5 000 kronor vardera för att hospitera på Karolinska Institutet i Solna för att öka sin 
kunskap angående smittspårning av tuberkolos. 

- Att spåra människor som misstänks vara smittade är ju rena rama detektivarbetet, säger Rebecka 
och Elisabeth. Det är inte enkelt. Det blir jättebra att få se hur andra jobbar med detta.  

Tanken är att stipendiaterna senare ska dela med sig av sina nya kunskaper till kollegor. 

 

 

 

 


