STIPENDIE –UTDELNING ÅR 2021
Året som gått har inte varit sig likt, vilket även visat sig i antalet stipendieansökningar då det
var mycket färre än vanligt. Tillotts stipendium för fortbildning kommer vi annonsera ut igen
efter sommaren pga bristen på ansökningar. Förhoppningen är att det kommer anordnas
utbildningar under hösten /våren -2022 som kan vara av intresse att få stipendium till.
Däremot är det oerhört glädjande att vi har så aktiva medlemmar med stort driv för
utveckling och forskning inom vår specialité- gastroenterologi/leversjukdomar som nu får ta
del av sökta stipendier
Gastrodagarna var i år en digital konferens, vilket omöjliggjorde utdelning av stipendier på
plats. Så vi vill på det här sättet uppmärksamma våra stipendiater!
Vi har i år samarbetat med 4 olika företag, se nedan. Stort TACK till er!
Här följer de stipendier som delas ut 2021
Abbvie AB/ FSGS forsknings - utvecklingsstipendium på 25.000 kkr.
Tilldelas
Emelie Ljungström, Specialistsjuksköterska på Mag-tarm medicinska kliniken,
Universitetssjukhuset Linköping tilldelas 25.000 kr.
Motivering:
Fortsatt arbete med forskningsprojektet -IBD-patient perspective on self-care, ilness,
perception and adherence- a qualitative study Stipendiet ska användas för genomförandet
av intervjuer med ca 10-15 personer samt transkribering och analys av dessa

Ferring läkemedel AB FSGS utbildningsstipendium på 20.000 kr
Tilldelas
Ulrika Fyrhake Gastroenheten Ersta Sjukhus
Motivering: möjlighet för ökad kunskap och kompetens inom IBD och leversjukdomar
genom utbildning med högskolepoäng har saknats några år. Nu finns planer för detta genom
samarbete mellan Gastroenheten Ersta och Ersta/Bräcke/Sköndals högskola
Stipendiet ska användas av stipendiaten till förberedelser och grundläggande planering av
gastroenterologisk utbildning för sjuksköterskor på 7,5 högskolepoäng med planerad start
2022
Takeda/FSGS Utbildningsstipendium på 10.000 kr
Tilldelas
Annelie Magnusson kirurgmottagningen Umeå
Motivering
Stipendiet ska användas till en forskningsstudie om, och hur behandling med ERCP påverkar
livskvalitén och symtomen för patienter med Primär skleroserande kolangit. Förväntat
resultat kan ge ökad förståelse för patientens upplevelse av sin sjukdom och behandling
Tillotts Pharma AB/FSGS Fortbildningsstipendium på 15.000 kr.
Delas ut efter sommaren
/ Lena Johansson stipendieansvarig FSGS

