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Rättvis fika i Eksjö

Dag om aids

Vårdadministratörerna på medicinkliniken, Höglandssjukhuset
gillar rättvist fika och deltog i Fairtrade challenge i oktober.

Landstinget är medarrangör till en dag
om hiv/aids i Jönköping 1 december.

tårtan

Anna-Karin Jeppsson, sekreterare
i Signe Thorfinns
stiftelse,(längst till
vänster) tog emot
höstens elva stipendiater i Signes sjuksköterskeuniform.

Thorfinnstipendiet firade 20 år
Signe Thorfinns stiftelse firade 20-års-

Birgitta Magnusson hyllades av kollegorna på ortodontin (tandregleringen) och flankeras närmast
av Anette Ostermark (till vänster i vitt) och Maud Runesson till höger.

OI hyllade gympaledaren
Ortodontiassistenten Birgitta Magnusson på Odontologiska Institutionen i Jönkö-

ping blev rejält överraskad när kollegorna uppvaktade henne med Pulsen-tårtan som
tack för drygt 30 års umgänge och ledarskap för gympan.
– Du är alltid vänlig, hjälpsam, positiv, glad och tröstande. Du är min mentor, förklarade ortodontiassistenten Anette Ostermark när hon tolkade vad hela personalstyrkan
på tandregleringen uppskattar hos Birgitta Magnusson.
Det är 31 år sedan hon klev in på arbetsplatsen efter att tidigare ha arbetat som tandsköterska hos en privat tandläkare.
– Jag tyckte inte att jobbet verkade så kul, men jag tog detta vikariat. Men det har varit ett jättebra jobb. Jag utbildade mig sedan till ortodontiassistent för jag gillar att arbeta med det ”lilla” i patientens mun, säger Birgitta, som går i pension 28 december.
Under alla år har hon också varit ledare för personalgympan i källaren en gång i
veckan, och ofta ryckt in när det behövs massage av värkande axlar och liknande.
För Birgitta blev det en annorlunda måndag på jobbet när hon fick ta emot kollegornas hyllning.
– Jag blir jätteglad. Mitt hjärta slår värre än det brukar på gympan, säger hon.
Text och foto: MIKAEL BERGSTRÖM

Vem tycker du ska få en tårta? Skriv namn och en bra motivering, ditt eget namn och telefonnummer
och skicka till Pulsens redaktör. Se adress i redaktionsrutan, sidan 2. Vår största tårta räcker till cirka
20 personer. Vi sparar alla önskningar i sex månader. Om inte din önskan slagit in under den perioden, hör gärna av dig igen.

jubileum genom att onsdagen den 16 oktober
dela ut stipendier till hela elva sjuksköterskor
som vill fortbilda sig inom olika områden.
Signe Thorfinn var sjuksköterskan från
Värnamo, verksam i Stockholm, som skapade
en stiftelse av det kapital hon byggt upp med
hjälp av Astra-aktier. Detta för att ge sjuksköterskekollegor i länet möjlighet att fortbilda
sig, gärna genom studieresor utomlands.
– Hon skulle varit jätteglad om hon sett
dagens stipendiater. Hon var mån om sitt
koncept och ville att hennes sparade slant
skulle komma kollegor till glädje, säger Arne
Thorfinn, brorson till Signe Thorfinn.
När det var dags för höstens utdelning på
Qulturum den 16 oktober var det dels 20 år
sedan den första stipendieutdelningen, dels

rekord i utdelad summa, nästan 120 000 kronor till elva stipendiater: Lennart Thor, operation/anestesi i Eksjö, Marina Ivanova, geriatriska kliniken i Jönköping, Margareta
Hammarlund och Helene Rygert, Ekhagens
palliativa team i Jönköpings kommun, Delmy Oliva och Anna Hallingbäck, onkologkliniken i Jönköping, Veronica Erlandsson, endoskopienheten i Eksjö, Eva Alehagen-Andersson, operations- och intensivvårdskliniken i Eksjö, Marianne Hörnmark och Marina
Ahlgren, Bankeryds vårdcentral, samt Malin
Johansson, på operations- och intensivvårdskliniken i Eksjö.
Text och foto: MIKAEL BERGSTRÖM

Fotnot: Läs mer i Pulsen i intranätet

Insändare: Apropå sekretess
- Såg du att vårdcentralens bil stod utanför grannens?
- Ja, och det var inte första gången, dom har varit där varenda dag sen nån vecka.
- Det låter inte bra, är han sjuk eller?
- Vet inte men det är inte bara vårdcentralen, som kommer dit. Jag ser ju att det är andra
firmabilar där också, Omsorgsbolaget måste ju vara nån hemtjänst så nog är det nå´t fel alltid. Dom kommer flera gånger om dan. Du vet, jag har ju bra utsikt från mitt köksbord.
- Men han måste ha bytt vårdcentral väl, för vi som bor här hör ju till Friskcentralen och på
bilen står det ju Dalens vårdcentral.
?.......................................
								

Tyst granne

personalklubbar
höglandet
29 november HV71 – AIK 4 december: Julmarknad vid shopen i Nässjö 5 december: Bowlingkväll i Eksjö bowlinghall,
macka, dryck, skohyra och banhyra för endast 60 kronor
6 december: Julmarknad vid shopen och gymmet i Eksjö
7, 8, 14 och 15 december: Biljetter till Eksjö julshow i Blå hallen. Ni kan välja på enbart show eller både show och julbordsbiljett.
Kontakt: Niclas 350 82 eller Ingrid 350 68.

JÖNKÖPING
18 november: Julmarknad Wapnö slott 28 november: Julhandla i Köpenhamn 12 februari: Filmvisning i aulan
28 februari: Prova på curling 5 mars: Dessertprovning hos
Chokladverkstaden 13-17 mars: Skidresa till Beitostölen
18 mars: Påskträd, Hemslöjdens Hus Vecka 2 2013: Danskurser hos Danskvalite Februari 2013: Skidskola i Järabacken
Kontakt: Lasse Magnusson, 32 30 30, och Marina Möller, 32 30
31, Hus B5.				

Värnamo
21 november: Göra julkransar med ”Two faces” December:
Eventuell resa till Göteborg och Liseberg, Eventuell biokväll.
Kontakt: Sofia Wilsson 69 70 76 JANUARI Fri entré till Rosenlundsbadhuset.

PERSONALKLUBBENS ERBJUDANDEN I INTRANÄTET
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