
 
 
 

Födelsefonden 
utlyser härmed två forsknings- 

stipendium om vardera 25 000 kr 
 
 

Stipendiet ska användas till ändamål som främjar kliniknära forskning rörande kvinnors, fosters och 
barns hälsa under graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod. Även forskning rörande förhållanden 
som yppar sig senare i barnets liv, men är relaterade till komplikationer under perinatalperioden, kan 
stödjas. Behörig sökande är doktorand eller ung forskare (max 7 år sedan disputation, föräldraledighet 
borträknat) som är verksam vid institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), Uppsala universitet. Med 
verksam menas att sökande har sin huvudsakliga forskning vid KBH. 
 
Ansökan utformas fritt, max 2 A4-sidor i Arial 11, och ska inkludera titeln på projektet, sökandens namn och 
titel, eventuell huvudhandledarens namn, sammanfattning av forskningsplan, projektets kliniska betydelse, 
referenser och kostnadsberäkning. Därutöver ska populärvetenskaplig beskrivning av projektet på max 250 
ord och en kortfattad merit- och publikationsförteckning (max en sida) bifogas. Om medel sökes för ett 
doktorandprojekt ska doktorandens merit- och publikationsförteckning (inte handledarens) bifogas. 
Redogörelse för hur eventuellt tidigare anslag eller stipendier från Födelsefonden har använts måste bifogas 
separat. Endast ansökningar som är skrivna enligt instruktionen ovan kommer att beaktas. En ansökan kan 
omfatta alla anslag och stipendier utlysta från Födelsefonden, men ansökan behöver specificera vilka 
anslag och stipendier som söks. En person (huvudsökande) kan erhålla högst ett anslag eller stipendium per 
år. 
 
I det fall sökande önskar att stipendiet istället ska delas ut som anslag att förvaltas av institutionen 
för kvinnors och barns hälsa ska det uppges i ansökan. 
 
Ansökan märks ”Födelsefondens stipendier” och sänds som pdf-fil till kbh@kbh.uu.se. Ansökan ska 
ha inkommit senast den 2021-06-06. 
 
Stipendierna kommer att delas ut i oktober 2021 vid Institutionens dag anordnad av Institutionen 
kvinnors och barns hälsa. 
 
För att vara berättigad utbetalning av stipendiet krävs att projektet har fått en godkänd etikprövning. 
 
Medlen ska utnyttjas senast 2022-12-31, om så inte sker fryser medlen inne och kan delas ut till 
annan. Fonden förväntar sig en populärvetenskaplig och ekonomisk redovisning av stipendiaten, 
senast 2022-12-31. 
 
Uppsala 2021-04-28 
 
 
 
 
 
 
Ulrika Moström Ågren 
Ordförande Födelsefonden 


