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MSS-föreningens pris för bästa examensarbete inrättades 1995 och delades ut för första gången våren 

1996 i samband med att de första studenterna i den reformerade sjuksköterskeutbildningen med start 

höstterminen 1993 avslutade sin utbildning. Genom utbildningsreformen infördes ett examensarbete 

på kandidatnivå i ämnet omvårdnad och utbildningen ledde för första gången fram till både yrkes-

examen och kandidatexamen i ämnet omvårdnad. Av MSS-föreningens stadgar framgår att ett av 

föreningens syfte är att främja forskning och utvecklingsarbete. Vi fann det då naturligt att MSS-

föreningen genom att inrätta nämnda pris skulle kunna stimulera och entusiasmera sjuksköterske-

studenter till framtida forsknings- och utvecklingsarbete. Priset delas ut en gång på höst- och en gång 

på vårterminen i samband med att avgångskurserna avslutar sin utbildning.  

 

En jury bedömer  
MSS-föreningens styrelse utser en jury bland föreningens medlemmar för bedömning av 

examensarbetena. Denna jury består för närvarande av tre personer; Gunilla Borglin, docent, Anna-

Karin Dykes, professor och Ylva Wessman, forskningssjuksköterska, endokrinologiska kliniken som i 

detta sammanhang representerar yrkesverksamma sjuksköterskor. 

 

Tillvägagångssätt  
Examensarbetena skall vara väl godkända och betygen registrerade i Ladok. Genom kursadministratör 

erhålls förteckning över dessa i den aktuella avgångskursen. De aktuella arbetena söks på MUEP för 

att MSS-föreningen ska få formell tillgång till examensarbetena. Studenterna som vill delta i denna 

nominering måste således publicera sina examensarbeten på MUEP. Student som avser att göra om sitt 

examensarbete till en vetenskaplig artikel och därför avstår att publicera examensarbetet på MUEP kan 

skicka in sitt arbete till MSS-föreningen när nomineringen för den aktuella terminen äger rum den 1 

november respektive 1 april (se www.mssforeningen.se eller maila arbetet direkt till 

christel.bahtsevani@mssforeningen.se). 

 

En första gallring utförs av sammankallande i juryn. Syftet är att vaska fram 2 – 4 examensarbeten 

som sedan nomineras. Författarnas namn och titel på nominerade examensarbeten tillkännages på 

studenternas hemsida och på MSS-föreningens hemsida några veckor före utdelandet.  

 

Vid bedömning av examensarbetena tas följande hänsyn:  

- Examensarbetets ämnesval ska beröra många sjuksköterskor och fokusera på huvudämnet 

omvårdnad,  

- Hög grad av läsbarhet,  

- God vetenskaplig kvalitet,  

- Kreativa inslag vad gäller metodval, presentation av resultat samt slutdiskussion uppmärksammas.  

 

När det examensarbete som erhåller priset utses skriver juryn en motivering och författaren/författarna 

erhåller diplom, en minnesgåva, ett års medlemskap i föreningen samt motiveringen till priset. Priset 

delas ut vid sammankomst med avgångsstudenterna i januari respektive juni. Priset uppmärksammas 

också via MSS-föreningens hemsida. 


