Göteborg den 8 oktober 2017

Missvisande information om
spädbarnsdödlighet i årsrapporten
I Folkhälsomyndighetens rapport om utvecklingen av folkhälsan ”Folkhälsan i Sverige –
årsrapport 2017” förekommer information om spädbarnsdödligheten i Sverige. I årsrapporten
står följande ”spädbarnsdödligheten är också låg: 1,7 döda barn per 1 000 levande födda 2015.”1 I
denna statistik inkluderas endast levande födda barn som dött som spädbarn utifrån begreppet
spädbarnsmortalitet.
Enligt folkbokföringslagen räknas dock barn som barn efter utgången av tjugoandra
havandeskapsveckan2. Mot denna bakgrund bör dödfödda spädbarn också inkluderas i
myndighetens redovisning och statistik. Det föds årligen 400-450 dödfödda barn i Sverige3.
Spädbarnsfonden anser att redovisningen i årsrapporten, som exkluderar dödfödda barn, ger en
ofullständig och inkorrekt redovisning av antalet späda barn som dör. Det är allvarligt eftersom:
a) årsrapporten är tänkt att utgöra ett kunskapsunderlag för i första hand politiker och
tjänstemän i regering och riksdag men kan även vara användbar för andra med intresse
för folkhälsofrågor,
b) årsrapporten osynliggör alla de barn som inte lever vid födelsen, något som får negativ
inverkan för berörda familjer i förhållande till myndigheter och omgivningens bemötande,
c) årsrapporten syftar till att identifiera behov av fördjupad analys är det av största vikt att
den totala spädbarnsdödligheten inkluderas för att uppmärksamma fakta som kan leda till
att antalet dödfödda och levande födda barn som dör minskar. Det gäller t.ex. att
spädbarnsdödligheten sett till dödföddhet i Sverige är låg i jämförelse med exempelvis
Afrika och Asien, men den är inte låg i jämförelse med Norge, Danmark, Finland, Island
och andra europeiska länder4. Antalet dödfödda barn i Sverige har inte minskat på 20 år.
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