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De medel jag erhöll tillsammans med docent 
Karin Pettersson, överläkare vid Karolinska 
Universitetssjukhuset Huddinge, ger oss 
möjlighet att studera om en strukturerad metod 
för att uppmärksamma fostrets rörelser kan öka 
möjligheten att rädda liv. 

Vi vet genom forskning att kvinnor som mist 
sitt barn ibland väntat mer än ett dygn innan de 
söker vård för att fosterrörelserna minskat eller 
helt försvunnit. 

Vi vet också att omkring tio procent av alla 
gravida någon gång söker vård för minskade 
fosterrörelser, att de allra flesta av dem kan gå 
hem efter en undersökning och föder i fullgång-
en tid ett friskt barn. 

Just nu pågår en förstudie på några barnmors-
kemottagningar där vi undersöker gravidas 
upplevelser av att systematiskt uppmärksamma 
fosterrörelserna. Vi undersöker också om 
barnmorskorna tycker att detta arbetssätt 
fungerar och utvecklar vården. 

Vi hoppas kunna starta projektet hösten 
2016.

Minskat antal onödiga  
undersökningar samtidigt med  
förkortad tid från minskande  
fosterrörelser till sjukhusbesök
– EN RANDOMISERAD STUDIE AV  
EN METOD FÖR ATT ÖKA KVINNORS  
EGEN DIAGNOSTISKA SÄKERHET

Beviljat  
projektbidrag  
4205 000 kronor
Ansvarig  
Ingela Rådestad,  
Sophiahemmet  
Högskola

Det är så kul med detta forskningsprojekt!  
Min första "studie" någonsin innebar just 
kontinuitet där jag som jobbade på mödravårds-
central också var med när "mina" föräldrar fick 
barn. Det var ett ovanligt och ovetenskapligt 
projekt som uppskattades av mig och föräldrarna. 
Men inte helt lätt att komma utifrån till 
förlossnings avdelningen.

Invandrarkvinnor har sämre graviditetsutfall än 
svenskfödda kvinnor. Allra sämst utfall har de 
somaliska kvinnorna som dessvärre inte använder 
mödrahälsovården fullt ut. För att göra vården 
mera attraktiv och anpassad till deras behov 
kommer vi att utveckla och anpassa gruppmödra-
vård för dessa kvinnor. Modellen kommer sedan 
att testas i en kontrollerad studie.

Vetenskapsrådet www.vr.se

VETENSKAPSRÅDET BESLUT OM  
BIDRAG I STORA UTLYSNINGEN  
INOM MEDICIN OCH HÄLSA 2015

En egen barnmorska  
– Den bästa behandlingen  
för förlossningsrädsla?
– EN RANDOMISERAD STUDIE

Beviljat  
projektbidrag  
3000 000 kronor
Ansvarig  
Ingegerd  
Hildingsson,  
Uppsala universitet

Förbättrad vård i samband  
med barnafödande för  
invandrarkvinnor i Sverige 

Beviljat  
projektbidrag  
4000 000 kronor
Ansvarig  
Erica Schytt,  
Karolinska Institutet
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