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Spädbarnsfonden 

 

Spädbarnsfondens uppgift är att arbeta för en bättre vård och livssituation för dem 

som mister ett litet barn före födelsen eller under barnets första levnadsår. Vår uppgift 

är också att samla in medel till forskning för att minska antalet barn som dör före 

födelsen och under det första levnadsåret.  
 

Spädbarnsfondens vision är att minska antalet barn som dör före födelsen eller under 

det första levnadsåret. Spädbarnsfondens vision är också att alla föräldrar som mist 

barn och andra anhöriga till barnet ska få stöd i sorgen oavsett var man bor i Sverige.  

 

Organisation av verksamheten år 2018-2019 
 

Styrelse 

Styrelsens uppgift är att strategiskt leda Spädbarnsfondens verksamhet. Styrelsen är 

ideellt arbetande, inga arvoden utgår för uppdraget. Styrelsen kommer att ha minst 

två träffmöten och däremellan hålls möten per telefon. 

 

Kansli 

Spädbarnsfondens kansli ligger i Göteborg. På kansliet finns en deltidsanställd 

kanslist som sköter försäljning av produkter från webbutiken, försäljning av 

minneskort samt andra praktiskt inriktade uppgifter. Samt administrerar distribution 

av Spädbarnsfondens minnespåsar när allokerade timmar finns för det. Föreningen 

har en anställd samordnare på 100% som ansvarar för den operativa verksamheten 

insamling och bidragsansökningar. Bokföringen överlämnas till ett externt 

redovisningsföretag under hösten 2017. Styrelsen är kansliets arbetsledare. 

 

Lokal stödverksamhet 

Föreningen har distriktssamordnare, kontakt- och stödpersoner runt om i landet. 

Lokalt aktiva medlemmar ger stöd till dem som mist barn i distriktet, organiserar 

träffar, samtalsgrupper och minnesstunder. Alla lokalt aktiva arbetar ideellt för 

Spädbarnsfonden.  

 

De aktiva i de olika distrikten sprider information om föreningen till olika 

yrkesgrupper som möter människor i sorg exempelvis personal inom vård och 

omsorg, församlingar, sjukhuskyrka och begravningsbyråer.  I distrikten erbjuds lokal 

verksamhet såsom samtalsgrupper och minnesstunder. 
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Planerade årliga aktiviteter för 2018-2019 

 
Stöd till familjer som mist barn 

 Inom Spädbarnsfondens olika distrikt planeras lokala aktiviteter såsom 

minnesstunder, samtalsgrupper, medlemsträffar. 

 Nationell familjehelg i augusti månad, årligen återkommande. 2018 kommer 

familjehelgen att förläggas på Haftsen Resort Camping på Västkusten. 

 Kontakten och samarbetet med sjukhusen i Sverige fortsätter, främst genom att 

distribuera minnespåsar och de foldrar riktade till nydrabbade föräldrar som vi 

under 2016 översatt till engelska, dari, sorani, arabiska och kurdiska. 

 
Information och opinion 

 Dialog med intressenter via webbplats, nyhetsmejl och sociala medier kommer 

att fortsätta, underhåll och vidareutveckling. 

 Artiklar, information kommer att ges ut i digital eller tryckt form. 

 Kampanjen Solvända insamling till forskning, samt insamlingskampanjerna på 

Charitystorm/Föreningsinsamling kommer att fortsätta.  

 Vi planerar att skapa en mer omfattande kampanj kring jul varje år, för att skapa 

uppmärksamhet kring spädbarnsdöd och samtidigt samla in pengar till 

verskamheten. 

 Vi avser sprida det kunskapsstöd som Socialstyrelsen tagit fram under 2016 för 

minskade fosterrörelser.  
 Medverka vid filmvisning av dokumentärfilmen ”Efter Inez”. 

Dokumentärfilmaren Karin Ekberg har gjort en film som följer ett föräldrapar 

som har förlorat ett litet barn. Filmen har haft premiär under 2017 och när den 

visas är Spädbarnsfonden representerad av distriktsamordnare och aktiva 

medlemmar. Detta för att skapa uppmärksamhet kring ämnet spädbarnsdöd. 

Filmen kommer att visas i samtliga nordiska länder vid Alla helgons helg 2017. 

Spädbarnsfonden kommer samtidigt att skapa stödinsatser och manifestationer 

runt om i landet. Spädbarnsfonden och Karin Ekberg kommer följande år att 

kontinuerligt samarbeta kring visningar av filmen, bl.a. genom 

utbildningsinsatser som riktas till professioner som möter föräldrar som förlorat 

ett litet barn. 

 
Forskning 

 Spädbarnsfonden planerar att dela ut bidrag till forskning avseende 

spädbarnsdöd. 

 Vi kommer att fortsätta arbetet med att sprida forskningsresultat. 

 Ett elektroniskt formulär skall byggas och implementeras på hemsidan för att 

göra ansökningsprocessen enklare och mer attraktiv. 

 De forskare som har fått beviljade medel ur vår forskningsfond, kommer ombes 

att redovisa resultaten, genom en föreläsning för våra medlemmar och aktiva på 

vårt årsmöte och utbildningshelg som hålls i mars varje år. 
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 Distriktsverksamheten 

 Spädbarnsfonden planerar att fortsätta arbetet med att utöka distrikten och den 

lokala verksamheten. Vi kommer att mer aktivt söka medlemmar och blivande 

medlemmar som vill engagera sig.  

 Vi vill involvera och engagera våra lokala arbetsgrupper och distriktsamordnare 

mer i den nationella verksamheten.  

 Vi kommer i samband med årsmöten anordna utbildningshelg för 

distriktsamordnare och aktiva.  

 En webutbildning i samtalsmetodik tas fram för aktiva för att de bättre kan ge 

stöd i samtalsgrupper. 

 Utbildningsmaterialet för aktiva ska uppdateras och göras mer lättillgängligt.  

 

 

 

 

Verksamhetsplan i förhållande till budgetposter 

Vi har inkluderat kostnadsposter i vår budget för saker som vi vill utföra: 

 Löpande ökande tryckkostnader med anledning av nya foldrar på andra språk. 

 Vi vill fortsätta att tillverka och distribuera våra Minnespåsar. Målet är att 

Minnespåsarna skall finnas på alla sjukhus.  

 Utökning av kanslipersonal för att möta föreningen behov och växande 

verksamhet. 


