
 

 

 

 

 

 

 

 

Majblommans forskningsfond 2018 

Anslagen avser 2018 års budget, fördelning beslutad den 9.e januari 2019. Under året har 
1000 000 kronor avsatts till bidrag för samhällsvetenskaplig, pedagogisk och medicinsk 
forskning, allt som stipendier. Av 32 inkomna ansökningar har 8 beviljats stöd i form av 
personliga forskarstipendier (960 000 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.  

Till årets Rolf Zetterströmstipendiat utsågs Fredrik Alm med projektet:  
Smärta och smärtbehandling i samband med tonsillkirurgi – barn och närståendes perspektiv 
på smärtsituationen. 
Fredrik Alm kommer att inbjudas till Diplomceremonin på Slottet tillsammans med 
Mahnoush Malek med projektet: En frisk skolstart Plus – ett föräldrastödsprogram för 
främjande av hälsosamma beteenden och prevention av övervikt och fetma i missgynnade 
områden, och Britt-Mari Gilljam med: Tillämpning av Barnkonventionen inom pediatrisk vård 
– barns självrapportering av upplevelse av delaktighet. 
 
 
De projekt som fått stöd har nedan grupperats under följande rubriker:  

1. Barns vardag och hälsa (4 projekt)   2. Barn med funktionsnedsättning (3 projekt) 
3. Barn med smärta (1 projekt)  

 



Barns vardag och hälsa 

Mahnoush Malek 
Dietist 

Torsplan,  
Solnavägen 1E 
Stockholm 

En frisk skolstart Plus – Ett föräldrastödsprogram 
för främjande av hälsosamma beteenden och 
prevention av övervikt i missgynnade områden 

Britt-Mari 
Gilljam 
Barnsjuksköterska 

Hallands sjh 
Halmstad 
Barnkliniken 
Lasarettsvägen 
30185 Halmstad 

Tillämning av Barnkonventionen inom pediatrisk 
vård – genom användning av ett 
själrapporterande formulär för att mäta barns 
upplevelse av delaktighet. 

Terese Nilsson 
ST-läk allmänmedicin 

Centrum för Klinisk 
forskning i Dalarna 
Nissers väg 5 
79182 Falun 

Tarm- och blåsfunktion hos barn som pottränas 
under det första levnadsåret, BABITT-studien. 
(Bowel And Bladder function in Infant Toilet 
Training 

Johannes Finnman 
Doktorand 

Institutionen för 
arbetslivsvetenskap 
Högskoleplan 1 
722 20 Västerås 

Att förstå engagemang och särskilt stöd för barn 
med annan etnicitet ur deras perspektiv 

 

Barn med funktionsnedsättning  

Cecilia Nakeva von 
Mentzer 
Logoped 

Enh logopedi, Inst för 
Neurovetenskap, Box 
593, BMC 
Uppsala universitet 
751 23 Uppsala 

Aktivitet och delaktighet hos barn med 
språkstörning 

Mimmi Ericsson 
Westblad 
Sjukgymnast 

Enheten för 
arbetsterapi o 
fysioterapi R41 
Karolinska 
Universitetssjukhus 
Huddinge 
141 85 Stockholm 

Långtidsuppföljning av barn som 
hypotermibehandlats i 
nyföddhetsperioden pga asfyxi, -
utvärdering av motorisk förmåga, fysisk 
aktivitet, exekutiva funktioner och 
självkänsla. 

Ann Malmenholt 
Logoped 

FO logopedi M65 
Karolinska 
Universitetssjukhuset 
141 86 Stockholm 

Språkliga svårigheter hos femåringar med 
misstänkt taldyspraxi och femåringar 
födda med läpp-käk-gomspalt 

 
Barn med smärta 
 
Fredrik Alm 
Anestesisjuksköterska 

Örebro Universitet, 
Institutionen för 
hälsovetenskap 
701 82 Örebro 

Smärta och smärtbehandling i 
samband med tonsilloperation – bern 
och närståendes perspektiv på 
smärtsituation 
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Ulla Nathorst Westfelt 
Ordförande  


