
MSfonden skapades för att förbättra situationen för dem 

som insjuknat i MS. Det gör vi genom att verka inom de 

tre områdena rehabilitering, kunskap och forskning.

 

Rehabilitering
Vi vill skapa förutsättningar för en god rehabilite-

ring, baserad på dagens vetenskap.

Kunskap
Vår uppgift är att öka samhällets kunskap om 

MS och vad sjukdomen innebär för den som 

lever med den.

Forskning
Vi vill bidra till att personer inom sjukvården får 

möjlighet till kunskap baserad på vetenskap och 

beprövad erfarenheter.

Vårt arbete

Insamlade medel går bland annat till stipendier för vidare-

utbildning av rehabiliteringspersonal och kunskapsdagar 

som t ex MS-forum och MS-dagen.

Stipendium
Ansök nu!

MSfonden delar årligen ut ett antal stipendier till rehabi-

literingspersonal.  Syftet är att stipendiaten ska vidareut-

bilda sig för att bättre kunna arbeta med rehabilitering av 

personer med MS.

MS-dagen
30:e maj varje år!

Internationella MS-dagen lanserades 27 maj 2009 med 

över 200 event i 67 länder. Detta ger en möjlighet för att 

öka kännedomen om MS och stärka nätverket av personer 

som lever med MS runt omkring i världen.

Årets arbetsgivare
Nominera idag!

MS-fondens utmärkelse ”Årets arbetsgivare” delas årligen 

ut till någon av de arbetsgivare inom privat eller offentlig 

sektor som nominerats på vår hemsida. 

Ge en gåva

Som ideell organisation får vi inga statliga medel. Vi är 

helt beroende av gåvor. Med ditt stöd – genom bidrag, 

insamlingskampanjer och testamenten – är vår ambi-

tion att bidra till bättre rehabilitering av MS-sjuka och 

till mer rehabiliteringsforskning inom MS. Det regel-

bundna stödet är särskilt viktigt för oss eftersom det 

hjälper oss att planera insatserna på längre sikt. 

Stöd oss via 90-konto
Din gåva sätter du enkelt in på något av våra 90-konton: 

plusgiro 900138–9 eller bankgiro 900-1389.

Swisha din gåva
Swisha din gåva direkt från mobilen: 

1239 001389

Gratulera någon
Ge en present som uppskattas av alla – ge en 

gåva till MSfonden i festföremålets namn.

Gåvokort finns att ladda hem från www.msfonden.se

Ge en minnesgåva
Hedra minnet av någon närstående med vår 

Minnesgåva.

Gåvokort finns att ladda hem från www.msfonden.se

Om MSfonden

Läs mer på www.msfonden.se.


