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De fick Signe Thorfinnsstipendium 
Under tisdagskvällen delades Signe Thorfinnsstipendium ut till elva sjuksköterskor i Region 
Jönköpings län.  

Pristagarna fick ta emot sina stipendium på Qulturum i Jönköping.  

Malin Johansson, en av elva stipendiater, var glad över att få möjligheten att genomföra en 
digital utbildning enligt ”Write Your Self-metoden”. Denna utbildning är till för att vägleda 
människor i skrivandet efter trauma och andra svårigheter 

- För mig betyder det att jag kan göra det här, annars hade jag inte kunnat göra det. Sen 
betyder det ju också att jag kan utvecklas i mitt arbete med barn och ungdomar som har 
psykisk ohälsa. Jag träffar många ungdomar, många tjejer, och det är mycket som är jobbigt 
att prata om. Det handlar om att skriva sin historia, ibland använder jag mig av skrivandet. 
Det handlar om att skriva ett brev som man inte skickar iväg. Det här blir lite mer 
strukturerat.  

  



Vad vill du få ut av det här stipendiet? 

- Jag tycker att det är bra att man kan göra det på sin egen tid, jag hoppas kunna göra 
mycket i sommar. Jag vill få ut det här och använda detta, säger Malin som arbetar på Nässjö 
vårdcentrum. 

Konferens i Denver 
Marcus Lidin, sjuksköterska vid Qulturum/Metodikum fick stipendiet för att kunna delta på 
en internationell konferens i Denver, USA. Konferensens ena huvudmål är att ”dela 
innovationer inom utbildning, professionell utveckling och praxis för att förbättra kvaliteten 
och säkerheten inom hälso- och sjukvården. 

- Fantastiskt att det finns en sån här möjlighet att få hjälp med resurser och göra något 
utöver ens vardag. Det känns lite lyxigt att få möjlighet att få ett stipendie, jag har aldrig fått 
det innan, säger han. 

Marcus har arbetat som sjuksköterska kliniskt under många år, men sedan ett flertal år 
arbetar han inte längre kliniskt utan numer arbetar han som utvecklingsledare där han finns i 
närheten av de sjuksköterskor som arbetar kliniskt och stöttar dem i utbildningar. 

Och nu har han alltså fått möjlighet att åka på en stor, internationell, konferens med 
deltagare från många länder.  

- Det ska bli jättespännande. Jag hoppas att jag får med mig andra varianter på utbildningar, 
och inspiration från andra länder kring hur man arbetar med utbildningar, och hitta lärande 
som är av mer praktisk art, och lära hur man gör i andra länder som kanske har sämre 
förutsättningar, säger han. 

 

Elva sjuksköterskor får stipendium våren 2022 

Hanna Ohlin och Lena Ekberg, sjuksköterskor på neonatalavdelningen vid Länssjukhuset 
Ryhov får 6 000 kronor vardera för att hospitera på neonatalavdelningen i Trollhättan samt 
vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm.  

Malin Johansson, sjuksköterska vid barn- och ungdomshälsan i Region Jönköpings län 
får 17 400 kronor för att genomföra en digital utbildning ”Write Your Self-metoden”. Denna 
utbildning är till för att vägleda människor i skrivandet efter trauma och andra svårigheter. 

Jonatan Adamsson, sjuksköterska vid Hälso- och sjukvårdsteam 2 i Jönköpings kommun, får 
21 900 kronor för boendekostnad, litteratur och resor för att genomföra studier till 
specialistsjuksköterska inom prehospitalvård i Lund.   

Håkan Rösterdal, sjuksköterska vid ambulanssjukvården i Region Jönköpings län får 23 100 
kronor för att medverka vid en konferens i Florida som berör olika frågor gällande 
prehospital vård. 

Marcus Lidin, sjuksköterska vid Qulturum/Metodikum får 30 600 kronor för att delta på en 
internationell konferens i Denver. Konferensens ena huvudmål är att ”dela innovationer 



inom utbildning, professionell utveckling och praxis för att förbättra kvaliteten och 
säkerheten inom hälso- och sjukvården”.  

Christine Marcusson, sjuksköterska vid barnkliniken Länssjukhuset Ryhov får 35 000 kronor 
för att genomföra en utbildning till uroterapeut i Linköping samt i Göteborg.  

Susanne Nilsson och Åsa Ahlström, sjuksköterskor vid neurologkliniken, Länssjukhuset 
Ryhov får 11 400 kronor vardera för att genomföra en utbildning i samtalskonst vid 
Liljeholmens folkhögskola.  

Marie Lundell och Ann-Christine Johansson, sjuksköterskor/uroterapeuter vid 
urologkliniken, Länssjukhuset Ryhov får 11 000 kronor vardera för att delta på en kongress i 
Östersund för uroterapeuter.  

Styrelsens motivering till samtliga  
Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med dessa stipendier 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. Efter två år med en pandemi tycker vi i 
styrelsen det är extra roligt att åter få dela ut stipendier till resor.  
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