
 

          
STADGAR 
 
Sveriges Tandhygienistförenings stipendium till professor Sture Nymans minne 
 

Instiftade och antagna av STHFs kongress 2011-04-09 
Senast reviderade vid STHFs kongress 2020-04-25 
 

 
Stipendiet är en sammanslagning av STHFs medlemsstipendium och STHFs stipendium till 
professor Sture Nymans minne och syftar till att främja och stimulera kunskapsutvecklingen 
inom tandhygienistens yrkes- och ämnesområde, oral hälsa.  
Stipendiet kan sökas för finansiering av projekt/studie eller för att delta på konferens för att 
presentera projekt/studie.  
 
Ansökan sker elektroniskt. Ansökningsblanketten ska vara tillgänglig för påseende på STHFs 
hemsida. Blanketten är aktiv när utlysningen är öppen. 
 
   
§ 1 Stipendiat ska vara yrkesverksam legitimerad tandhygienist samt aktiv medlem 

i Sveriges Tandhygienistförening. Stipendiet kan delas av flera sökanden.  
 
 
§ 2            Stipendiets storlek fastställs av STHF:s styrelse. 
 
 
§ 3      Stipendiet ska utlysas i TandhygienistTidningen och på STHFs hemsida minst tre 

månader före ansökningstidens utgång. TandhygienistTidningens redaktionsråd 
ansvarar för att utlysningen sker på angiven tid. Ansökan ska vara STHFs kansli 
tillhanda första veckan i februari (enligt datum angivet i annonsering) det år 
stipendiet avser. 

 
 
§ 4 STHFs kansli informerar STHFs Vetenskapliga Råd om vilka som sökt. En 

bedömningsnämnd (utan jäv) utses av STHFs Vetenskapliga Råd. Nämnden ska 
bestå av tre forskarutbildade, legitimerade tandhygienister med aktivt 
medlemskap i STHF. Ledamöter i STHFs styrelse ska inte ingå i nämnden. 
Vetenskapliga rådet informerar STHFs kansli om vilka personer som är aktuella 
för att granska ansökningarna innevarande år och handlingarna skickas 
därefter från STHFs kansli till dessa granskare/bedömningsnämnden. 

 
§ 5 Bedömningsnämnden ska till STHFs styrelse avge ett skriftligt motiverat 

utlåtande beträffande vem/vilka den anser bör erhålla stipendiet senast 15 
mars. 
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§ 6 STHFs styrelse beslutar därefter vem/vilka som ska tilldelas stipendiet.   
 
 
§ 7 Stipendiet ska tillkännages vid STHF:s TandhygienistDagar eller vid annat 

tillfälle styrelsen finner lämpligt. 
 
I de fall stipendiet används till projekt/studie ska stipendiet omnämnas i 
acknowledgement i en publikation. I de fall stipendiet används till konferens 
ska rapport från konferensen publiceras i TandhygienistTidningen tillsammans 
med abstract.  

 
§ 8          Ändring av stadgar för stipendiet beslutas av ordinarie kongress. 
 

 
 


