
 
 
 
 

Majblommans forskningsbidrag 2013 
 
Anslagen avser 2013 års budget, fördelning beslutad den 10 januari 2014. 
Under året har 1000 000 kronor avsatts till bidrag för samhällsvetenskaplig, pedagogisk 
och medicinsk forskning, varav 500 000 avsatts till stipendier. Av 52 inkomna ansökningar 
har 11 beviljats stöd i form av personliga forskarstipendier och forskningsanslag (585 000 
kronor). 
 
Majblommans forskningsråd har i enlighet med Majblommans motto ”Barn hjälper barn” 
prioriterat projekt som syftar till att ta fram kunskap som kan förbättra barns och 
ungdomars levnadsvillkor. Forskningsrådet prioriterar också projekt där barn och 
ungdomar själva kommer till tals och projekt som inriktas på tillämpning av FN:s 
barnkonvention. De projekt som erhållit stöd håller en hög vetenskaplig kvalitet.  

 
Dessa studier gäller barns vardag och hälsa i allmänhet. De gäller även barn som på grund 
av funktionsnedsättning, sjukdom eller sociala förhållanden befinner sig i särskilt utsatta 
situationer.  
 
Doktorand Veronica Lundberg med projekt nr 31 ” Hälsorelaterad livskvalitet och psykisk 
hälsa hos barn med Juvenil Idiopatisk Artrit- finns det könsskillnader mellan barn- och 
föräldrar rapportering” utsågs till årets Rolf Zetterströmstipendiat. 
 

De projekt som fått stöd har nedan grupperats under följande rubriker: 
1. Barns vardag och hälsa (3 projekt) 
2. Barn med neuropsykiatriska funktionshinder (1 projekt)  
3. Psykiskt utsatta barn (2 projekt) 

4. Övriga barnmedicinska frågor (5 projekt) 
 



 
 
 
1. Barns vardag och hälsa 
 

Dahllöf Göran 
Medsökande: Shervin 
Shahnavaz 
 

Avdelningen för pedodonti 
Institutionen för odontologi 
Karolinska Institutet 
 
 

Behandling av barn och ungdomar med 
tandvårdsfobi-randomiserade 
kontrollerade studier av kognitiv 
beteendeterapi (KBT) och 
internetbaserad KBT för barn och 
ungdomar 
 

Strinnholm Åsa  
 

Barn och ungdomskliniken 
Norrlands Universitetssjukhus 
 
 

Födoämnesöverkänslighet hos barn 
med särskilt fokus på prevalens, 
livskvalitet och upplevelser i samband 
med dubbelblind placebo-kontrollerad 
födoämnesprovokation 
 

Öst Elin Barnkirurgmottagningen Q2:03 
Astrid Lindgrens barnsjukhus 
Karolinska Universitetssjukhuset 

Långtidsuppföljning av barn födda med 
diafragmabråck 1990-2009, gällande 
fysisk funktion, hälsorelaterad 
livskvalitet och psykosocial funktion. 

 
2. Barn med neuropsykiatriska funktionshinder  
 

Lenhard Fabian  
Medsökande: 
Eva Serlachius 

BUP CPF, Barn- och 
ungdomspsykiatriskt 
forskningscentrum 

Internetförmedlad kognitiv 
beteendeterapi för ungdomar med 
tvångssyndrom 

 
 
3.  Psykiskt utsatta barn 
 
 

Holmqvist Rolf 
Medsökande: 
Anna Gradin 
Franzén 
 

Institutionen för beteendevetenskap 
och lärande 
Linköpings universitet  
 
 

Behandlingsdilemman inom tvångsvård 
av unga - styrning och frihet ur ett 
deltagarperspektiv 
 

Werbart Törnblom 
Elsa Annelie 
 

Karolinska Institutet 
Institutionen för kvinnors och barns 
hälsa. Enheten för barn - och 
ungdomspsykiatri Q3:04 
Astrid Lindgrens barnsjukhus 
 
 

Självmord och plötslig våldsam död fram t 
o m 25 års ålder-följder av en omöjlig 
livssituation? 
 



4. Övriga barnmedicinska frågor 
 
 

Abrahamsson Kate                            
Medsökande: 
Michaela 
Dellenmark Blom  
 

 

Drottning Silvia Barn- och 
ungdomssjukhus Barnkirurgiska 
Kliniken  
 
 

Livskvalitet hos barn och ungdomar födda 
med esafagusatresi samt hur familjer 
påverkas av barnets sjuklighet till följd av 
esofagusatresi 
 

Lundberg Veronica  
Medsökande: Eva 
Eurenius 
 

Barn- och ungdomscentrum  
Norrlands Universitetssjukhus i 
Umeå  
 
 

Hälsorelaterad livskvalitet och psykisk 
hälsa hos barn med Juvenil Idiopatisk 
Artrit- finns det könsskillnader mellan 
barn- och föräldrar rapportering? 
 

Rullander Anna-
Clara 
Medsökande: 
Viveca Lindh 
 

Institutionen för Omvårdnad 
Umeå Universitet 
 
 

Ungdomars upplevelse av att genomgå 
skolioskirurgi, smärta och psykologiska 
följder 
 

Rylander Hedlund 
Eva  
 

Astrid Lindgrens Barnsjukhus Q6:00  
Karolinska Universitetssjukhuset 
Solna 
 
 

Fysisk prestationsförmåga och livskvalitet 
hos barn och ungdomar med medfödda 
hjärtfel 
 

Wigander Helena 
 

Tarmterapimottagningen Q2:03  
Astrid Lindgrens Barnsjukhus  
 

Barn som föds med låg analatresi och 
deras föräldrar; livskvalitet, fysisk och 
psykosocial funktion 

 
 

 
Majblommans Riksförbund 
Forskningsrådet 
 
 
 
Annika Dahlgren Sandberg 
Ordförande  


