
 
 
 
 
 
 
 

Inbjudan till det 9:e nordiska nätverksmötet inom global och 
migrationsrelaterad reproduktiv hälsa 

 
Vi forskare, kliniker och lärare arbetar i ett spänningsfält mellan å ena sidan den 
amerikanska politiken att förbjuda medel till FoU-arbete för reproduktiv hälsa –’Gag 
Rule’– å andra sidan den högprofilerade skandinaviska feministiska politiken, senast 
under parollen ’She decides’. Hur kan vi forskare, med krav på evidensbaserad 
verksamhet, bäst navigera i en politisk styrd bidragsmiljö som Sida, Danida och Norad? 
Hur kan SRHR-forskningen blir mer synlig inom annan global hälsoforskning? Hur kan vi 
få beslutsfattare att bättre förstå vikten av evidensbaserad SRHR-forskning inom bistånd?  
 
Dessa utmaningar och erfarenheter kommer att diskuteras under årets tema: 

 
"Forskning och utveckling inom SRHR  

– en het men hotad verksamhet?” 
 

Vi inbjuder härmed alla intresserade till det nionde nätverksmötet för forskning om global 
och migrationsrelaterad reproduktiv hälsa. Syftet med nätverket, som finansieras av 
FORTE och Uppsala universitet, är att underlätta tvärprofessionell diskussion mellan 
institutioner inom Norden.  
 
Det första mötet 2009 om abort bland utrikes födda var både inspirerande och 
tankeväckande likaså mötet om kejsarsnitt 2010. 2010 samlade forskare inom kvinnlig 
omskärelse. År 2011 behandlade vi metodologiska utmaningar gällande ’Near Miss’ och 
2012 diskuterades hur politik styr forskning inom SRH. 2013 behandlades familjebildning i 
ett globalt perspektiv. 2015 diskuterades hur människors religiösa övertygelse förhåller 
sig till SRH. Kvinnor i krigs-/katastrofområden & migranter i EU var temat på senaste 
mötet. 
 
När:  Fredagen den 4 maj, kl 9.00‐17.00 med efterföljande middag  
Var: IMCH, institutionen för kvinnors o barns hälsa, Waldenströmsalen, Rudbeck-

laboratoriet, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala 
 
Preliminärt program bifogas. Presentationerna kommer att vara en utgångspunkt för 
öppna diskussioner där vi alla kan bidra med erfarenheter och idéer.  
 
Praktisk information  
Resa och ev logi för långväga deltagare (utanför Mälardalen) kommer att täckas av 
Uppsala universitet så ange dina behov vid anmälan. Vi samordnar transporter. Lunch 
och middag ingår för alla. Svara senast den 20 mars till: 
cristina.niska_bachelet@kbh.uu.se 
 
Varmt välkomna!  
Birgitta Essén, professor och nätverkssamordnare  
Cristina Niska Bachelet, administratör 

Institutionen för kvinnors och  
barns hälsa  
 
Department of Women’s and 
Children’s Health 
 
Akademiska sjukhuset 
SE-751 85 Uppsala 
 
Besöksadress/Visiting address: 
Ing/Entr 95/96 (Obst/Gyn, Pediatrics) 
Telefon/Phone: 
018-611 00 00 (växel) 
+46 18 611 00 00 (switchboard) 
 
Telefax/Fax: 
+46 (0)18 55 97 75 (Obst/Gyn) 
+46 (0)18 611 55 83 (Pediatrics) 
 
www.kbh.uu.se 
 
E-post/E-mail: 
fornamn.efternamn@kbh.uu.se 
forename.surname@kbh.uu.se 
 
Organisationsnummer/VAT 
202100-293201 



 
 

    
 

Program för 9:e nordiska nätverksmötet i Uppsala inom 
global och migrationsrelaterad reproduktiv hälsa 

 
"Forskning och utveckling inom SRHR 

– en het men hotad verksamhet?” 
 
 9.00 – 10.00  Samling och networking, kaffe och smörgås 
 
10.00 - 10.15 Bakgrund till årets tema, presentation  
 Professor Birgitta Essén, Uppsala universitet  
  
10.15 - 11.15 Baseras SRHR-biståndet på evidens? 
 Dr Berit Austveg, konsult for Norad och UD i Norge (30 min)  
 Sarah Thomsen, metod- och ämnesföreträdare hälsa och 
 SRHR, Sida (30 min) 

 
11.15 - 11.45 Frukt och bensträckare 

 
 11.45 - 12.45 Hur kan vi säkerställa evidensbaserat SRHR-bistånd?  

  Professor Johanne Sundby, Oslo universitet, (20 min) 
  Professor Kristina Gemzell, KI (20 min) 
  Gemensam diskussion 
  Moderator: Birgitta Essén, Uppsala universitet 
 

12.45 – 14.00 Gemensam lunch 
 

14.00 – 14.50 Internationale kliniske födsels-guidelines vs virklighedens evidens  
  Eksempel fra Zanzibar 
  Doktorand Nanna Maaloe, Köbenhavns universitet (30 min) 
   
  Forskning och utbildning som bistånd – erfarenhet från Somalia  
  och Bangladesh 
  Docent Kerstin Erlandsson, Högskolan Dalarna (20 min) 

 
 14.50 – 15.30 Kaffe 
 
 15.30 – 16.00 Hur analyseras och utvärderas bistånd?  

för biståndsanalys: uppdr Professor Helena Lindholm, Expertgruppen för biståndsanalys (30 min) 
 

 NGOs roll som SRHR-experter för biståndet? 
 Julia Schalk, RFSU (20 min)  

g och verksamhet 
 16.00 – 17.00 Avslutande gemensam diskussion och nästa möte 
  Moderator: Birgitte Bruun Nilsson, Rigshospitalet, 
  Köbenhavn 

 
18.15 Gemensam middag på restaurang Peppar  
  Peppar, Suttungs gränd 3 (nära stationen) 
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