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BIDRAGS- OCH STIPENDIEREGLER 

 

Suomen Kätilöliitto - Finlands Barnmorskeförbund ry beviljar bidrag och stipendier till sina 

medlemmar. Barnmorskeförbundets styrelse besluter två gånger per år om beviljandet av bidrag och 

stipendier. Vårens ansökan görs före utgången av januari och höstens ansökan före utgången av 

september. Medlemskap i Barnmorskeförbundet är en förutsättning för beviljandet av bidrag och 

stipendium. Medlemsavgiften bör vara erlagd minst de tre (3) föregående åren när ansökan görs. Vid 

ansökningstidpunkten bör även medlemsavgiften för det ifrågavarande året vara erlagd.  

Medlemskapet anses börja när medlemsavgiften är erlagd. Skyldigheten att ha erlagt 

medlemsavgiften ska observeras även vid vårens ansökan, ifrågavarande års medlemsavgift ska vara 

erlagd senast på förfallodagen. 

Bidrag 

Årligen beviljar Barnmorskeförbundet bidrag vars syfte är att främja och stöda den vetenskapliga 

forskningen inom barnmorskekunskapen för att utveckla bl.a. förlossnings och amningskulturen, den 

sexuella och reproduktiva hälsan och vården av kvinnor. Bidragen beviljas för att stöda den 

vetenskapliga forskningen och synliggörandet av foskningsresultat. Bidrag kan beviljas för 

vetenskaplig forskning och verksamhet inom barnmorskans arbetsområden. Examensarbeten, för 

vilka bidrag kan beviljas bör vara på minst högre YH-nivå  (HYH). Bidraget är personligt. Högsta 

beloppen för beviljade bidrag är: examensarbete på HYH-nivå 300 euro, magisteravhandling 500 

euro, licentiatavhandling 750 euro och doktorsavhandling 1000 euro. 

Minst fem (5) år bör ha gått sedan ett tidigare beviljat bidrag från Barnmorskeförbundet. I ansökan 

bör framgå när den sökande senast har erhållit bidrag från Barnmorskeförbundet. Bidrag beviljas 

endast på basen av ansökan. En officiellt godkänd forskningsplan och handledarens utlåtande bör 

bifogas till ansökan. Speciella referenser ses som fördel. Ansökan bör även innehålla uppgifter om 

huruvida den sökande ansökt/erhållit bidrag från annat håll. 

 



Stipendier 

Barnmorskeförbundets styrelse kan bevilja stipendium för följande ändamål: 

• utbildningar och specialkurser 

• deltagande i kongresser, konferenser (endast deltagaravgift) 

• deltagande i studieresor 

• publikationsverksamhet 

• utvecklingsprojekt vid arbetsenheten 

• övriga ändamål som Förbundets styrelse godkänt 

Stipendier beviljas inte 

• för yrkesmässig grundutbildning 

• för kommersiella ändamål 

• för studier till ett nytt yrke/examen 

Både enskilda barnmorskor och barnmorskeföreningar kan ansöka om stipendium. Från ett tidigare 

beviljat stipendium bör det för den enskilda medlemmen ha gått minst tre (3) år och för 

föreningarna minst ett (1) år. Barnmorskestuderande kan ansöka om stipendier då 

studerandemedlemskapet varat oavbrutet i tre (3) år. I stipendieansökan bör klart framgå om medel 

ansökts och beviljats från annat håll, t.ex. arbetsgivaren. Den ansökna stipendiesumman bör vara 

måttlig i förhållande till helhetskostanderna. Beviljat stipendium bör användas inom ett kalenderår 

från beviljat datum, annars löper stipendiet ut. Barnmorskeförbundets styrelse kan använda eget 

övervägande gällande summan på beviljat stipendium. Av särskilda orsaker kan 

Barnmorskeförbundets styrelse utan ansökan bevilja stipendier åt meriterade barnmorskor eller 

barnmorskestuderanden. I dessa fall begränsar det erhållna stipendiet inte den enskilda 

barnmorskans eller barnmorskestuderandes rätt att själv ansöka om stipendier. 

Barnmorskeförbundets styrelse kan även beställa forskningar som berör barnmorskearbetet. 

 

Stipendier och bidrag beviljas inte för samma ändamål. Stipender och bidrag för olika ändamål 

begränsar inte tidsmässigt varandra. Stipendiet får inte användas till annat än det beviljade 

ändamålet. Kvitton över erlagda konferens- eller deltagaravgifter ska inlämnas innan utbetalning kan 

ske. Utbetalningen görs till det konto som sökande uppgett.  

Mottagaren till bidrag eller stipendium förpliktas att på begäran leverera det Barnmorskeförbundets 

styrelse definierat, t.ex. en artikel om ämnet i Tidskrift för Barnmorskor. Fullföljandet av 

skyldigheten bör inte försenas i onödan. Beslut gällande presterande görs efter att stipendiet eller 



bidraget är beviljat, innan utbetalning, i samråd med Barnmorskeförbundets styrelses bidrags- och 

stipendieansvariga. Barnmorskeförbundet har rätt att återta ett beviljat bidrag eller stipendium, ifall 

mottagaren försummar sina skyldigheter.  

Ansökan om bidrag/stipendium  

Bidrag/stipendium ansöks med en särskild Webropol-ansökningsblankett. Ansökningstiderna 

meddelas i Tidskrift för Barnmorskor och på Barnmorskeförbundets webbplats. Försenade eller 

ofullständiga ansökningar beaktas inte. Ansökningarna och bilagorna returneras inte. Beslutet 

meddelas skriftligt till samtliga sökande. Både bidragen och stipendierna ansöks i huvudsak på 

förhand. Endast på grund av mycket vägande skäl, som den sökande tydligt bör framföra, kan 

Förbundets styrelse överväga beviljande av bidrag eller stipendium i efterskott. 

Barnmorskeförbundets styrelse förbehåller sig rätten att göra förändringar från fall till fall. 

De förnyade bidrags- och stipendiereglerna är godkända på Finlands Barnmorskeförbunds årsmöte 

13.11.2021 

 


