
MSfonden skapar nya stipendier

Ett av MSfondens syften är att medverka till att höja livskvaliteten för personer med MS 
genom att öka och förbättra insatserna för rehabilitering. Genom att erbjuda stipendier för 
vidareutbildning av vårdpersonal  genom deltagande i möten och konferenser på temat 
MS, har MSfonden under en följd av år skapat möjligheter för vårdanställda att 
tillgodogöra sig de senaste rönen inom MS-forskningen. 

– Nu vill vi utveckla stipendieverksamheten och även vända oss direkt till dem som lever 
med MS och som kanske har svårt att förverkliga delar av sin egen, personliga 
rehabiliteringsplan, berättar Jonas Weiger, ordförande för MSfonden. 

För första gången instiftar MSfonden därför nu ett stipendium som riktar sig direkt till 
personer med diagnosen MS. Stipendiet, som är på maximalt 25 000 kronor, kommer att 
kunna ges som ett stöd till exempelvis införskaffandet av träningsutrustning, tekniska 
hjälpmedel, eller annan utrustning som kan underlätta livet och höja livskvaliteten för 
personer med MS. Stipendiet kan också användas för deltagande i relevanta 
rekreationsresor, kulturevenemang eller sportaktiviteter. Stipendiet kommer inte att ges för 
sådant som kan bekostas av stat, landsting eller kommun. 

– Samtidigt instiftar vi ett nytt stipendium riktat till vårdpersonal som forskar eller bedriver 
utvecklingsarbete. Målet är att förbättra livskvalitet och rehabilitering för personer med 
MS. Detta kommer att komplettera våra tidigare stipendier på ett värdefullt sätt, avslutar 
Jonas Weiger.  

Stipendiet till vårdpersonal kan exempelvis användas till relevanta studiebesök, för 
utveckling av klinisk dokumentation, till klinisk studie eller för utveckling av MS-team. 
Stipendiet kommer inte att utdelas till sådant som i dag vilar på stat, landsting eller 
kommun. 

I år blir sista ansökningsdag för stipendierna den 15 oktober. MSfondens styrelse kommer 
att välja ut stipendiater ibland de ansökningar som uppfyller de ställda kraven. Beslut om 
huruvida man tilldelats ett stipendium eller inte kommer att meddelas av MSfondens 
styrelse senast den 30 november. 

Mer om de nyinstiftade stipendierna, vilka krav MSfonden ställer på de som ansöker och 
vilka kriterier som måste vara uppfyllda, går att läsa på MSfondens hemsida, 
msfonden.se. 

För mer information, kontakta: 
Sanna Ohlander, MSfonden, 0708 49 48 90, sanna.ohlander@me.com 

Om MS-fonden (EMSF)
MSfonden (European MS Foundation) arbetar för att förbättra situationen för dem som har MS. Det 
gör vi genom att verka inom tre områden: rehabilitering, kunskap och forskning. MS-fonden är en 
av Svensk Insamlingskontroll godkänd insamlingsorganisation. Bidrag och gåvor kan sättas in på 
något av fondens 90-konton, plusgiro 90 01 38 - 9 eller bankgiro 900-1389.
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