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                                            MSS-föreningen 
 

               för sjuksköterskor utbildade i Malmö 
 

 

Föreningens syfte är att 
• Främja forskning och utvecklingsarbete vid såväl institutionen för vårdvetenskap, Malmö 

universitet, som i klinisk verksamhet 

• Verka för sammanhållning mellan sjuksköterskor utbildade i Malmö  

• Främja kontakten mellan lärosätet och föreningens medlemmar 

• Stimulera för möjligheter till utbildning och/eller undervisning  

• Förvalta föreningens fonder och övriga tillgångar 

 

 

Vem kan bli medlem? 
MSS-föreningen riktas till:  

• sjuksköterskor som avlagt sjuksköterske-, specialistsjuksköterske- eller akademisk 

examen inom området omvårdnad/vårdvetenskap vid Inst. för Vårdvetenskap, Malmö 

universitet 

• för studenter vid sjuksköterskeprogrammet vid Inst. för Vårdvetenskap, Malmö 

universitet 

• sjuksköterskor antagna inom program på avancerad nivå eller vid forskarutbildningen 

vid Inst. för Vårdvetenskap, Malmö universitet 

 

Det finns även möjlighet att bli associerad medlem om man är villig att stödja föreningens 

verksamhet och kan ansluta sig till innehållet i föreningens ändamålsparagraf. Associerade 

medlemmar kan inte väljas som ledamöter inom föreningens styrelse eller valberedning, men kan 

ha adjungerade uppdrag om styrelsen så finner lämpligt. 

 

Aktiviteter i MSS-föreningens regi 
Vi delar ut konferens- och studiebesöksstipendium till medlemmar för deltagande i 

konferenser eller genomförande av studiebesök. 

 

Från Derbrings & Stöltens forsknings- och utvecklingsfond delas stipendium ut till MSS-

sjuksköterskor som befinner sig i forskarutbildning eller bedriver forsknings- och 

utvecklingsarbete. 
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Pris för bästa examensarbete inom sjuksköterskeutbildningen i Malmö delas ut en gång per 

termin. 

 

Vi anordnar en vår- och en höstfest. Vi äter en gemensam middag och lyssnar till någon 

intressant gäst med anknytning till vårt yrke. På våren kombinerar vi vårfest med årsmöte.  

Även andra medlemsaktiviteter förekommer vilket annonseras på föreningens hemsida. 

 

Vi har låtit tillverka en MSS-minibrosch (pin) som vi säljer för 50 kr. 

 

 

Hur gör jag för att bli medlem? 
Anmäl dig på hemsidan (se nedan) under fliken medlemskap och fyll i dina uppgifter.  

Sätt in medlemsavgiften på plusgirokonto nr 649 92 06 – 8 och märk inbetalningen med ditt 

namn. Medlemsavgiften är 200 kr/år. Medlemsavgift för studenter är 50 kr/år.  

Det går också att anmäla sitt medlemskap till Chatarina Björdal (se nedan) och uppge namn, 

personnummer, adressuppgifter inkl. e-post samt om avgiften avser vanligt medlemskap, 

associerat eller studentmedlemskap.  

 

Utförligare information om MSS-föreningen och vår verksamhet finner Du på 

www.mssforeningen.se. 

 

 

Kontakter: 
Christel Bahtsevani, ordf, christel.bahtsevani@mssforeningen.se 

Chatarina Björdal, kassör, chatarina.bjordal@mssforeningen.se 

Andreas Glantz, webbmaster, andreas.glantz@mssforeningen.se 

 

Postadress: 

MSS-föreningen 

c/o Christel Bahtsevani 

Hälsa och samhälle 

Malmö universitet 

205 06 Malmö 
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