
 
Elva sjuksköterskor fick Thorfinn-stipendium för olika former av fortbildning när det var dags för utdelning 8 
november 2018. Foto: Mikael Bergström 

Stipendiaterna hösten 2018 är: 
Anna Frida Kånåhols och Sofie Arvidsson, barnmorskor vid kvinnokliniken, Länssjukhuset Ryhov, får 21 200 
kronor vardera för att delta i Nordisk barnmorskekongress i Reykjavik. Syftet för är att få fortbildning samt 
skapa ett nätverk och utbyta erfarenheter med kollegor.     
    
Johanna Alexandersson, sjuksköterska vid operationsenheten vid Höglandssjukhuset i Eksjö får, ett stipendium 
på 10 500 kronor för att gå en fördjupningsutbildning inom anestesi. 
 
Carl Ljungström, sjuksköterska vid ambulansen i Jönköping, får ett stipendium på 5 800 kronor för att delta på 
Hygiendagarna i Visby då han är hygienansvarig för ambulansen. 
 
Teuta Shatri och Teuta Jashari, sjuksköterskor vid hemsjukvården i Jönköpings kommun, får 10 000 kronor 
vardera för att gå en kurs i ”ledarskap för sjuksköterskor” i Göteborg. Syftet är att få mer redskap för att leda 
arbetet. 
 
Annika Möller Ljung och Heidi Fridholt, sjuksköterskor vid steriltekniska enheten respektive 
operationsavdelningen vid Värnamo sjukhus, får 18 000 kronor vardera för att åka till Kalifornien på en 
konferens om instrumentvård och instrumenthantering. Syfte är att få mer kunskap om hur instrument ska 
hanteras för att maximera dess livslängd. 
 
Magnus Berndtzon, sjuksköterska på Metodikum, Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och 
medicinsk simulering, får 22 000 kronor för att åka till Australien och hospitera och se hur motsvarande kliniska 
träning sker i Australien.  
 
Lenita Gustavsson, sjuksköterska vid hudmottagningen i Nässjö, får 17 000 kronor för att gå en 
vidareutbildning på nio dagar i Malmö gällande dermatologi och venerologi. 
 
Eva Jönsson, sjuksköterska vid intensivvårdskliniken på Länssjukhuset Ryhov, får 5 800 kronor för att gå en 
fördjupningsutbildning i Uppsala gällande omvårdnad av barn och ungdom inom intensivvården. Syftet med 
utbildningen är att öka kunskapen att ge ge barn och dess familjer adekvat omvårdnad i en svår situation. 
I samtliga fall anser Thorfinn-stiftelsens styrelse att det är viktigt att kunna bidra med stipendium då det var 
Signe Thorfinns önskan att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas i sin yrkesroll samt få möjlighet till 
stimulans i arbetet som sjuksköterska.  
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