MEDLEMSKAP
Bli medlem i Spädbarnsfonden och stöd
vår verksamhet! Ansök på vår hemsida,
www.spadbarnsfonden.se.

GÅVOR
För att ge ett bidrag till Spädbarnsfonden,
kan du göra en insättning på vårt bankgiro
900-2122 eller en överföring via SWISH till
900 21 22.
Om du vill bidra kontinuerligt kan du
också bli månadsgivare via autogiro. Information om hur det fungerar och om andra
sätt att stödja oss ﬁnns på vår hemsida,
spadbarnsfonden.se, under ﬂiken ’’stöd oss’’.
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SPÄDBARNSFONDEN
Spädbarnsfonden är en politiskt och religiöst
obunden organisation som ger stöd till föräldrar
som har förlorat barn och stödjer forskning.
Vi arbetar också med information och utbildning och påverkan av våra makthavare.
En annan viktig uppgift är vårt preventiva
arbete med att främja spädbarns hälsa och möjlighet till överlevnad under graviditeten, förlossningen och de första levnadsåren.
Vårt långsiktiga mål är en kraftigt minskad
barnadödlighet i Sverige och avsevärt förbättrad vård och bemötande av de familjer som
tyvärr ändå drabbas.

STÖD
Spädbarnsfonden, som startades redan 1986, har
idag ett rikstäckande nätverk för stöd till föräldrar som har mist barn.
Vi erbjuder våra medlemmar olika former av
stöd, som samtalsgrupper, minnesstunder och
kontakt med stödfamiljer. Vi arrangerar dessutom, i augusti varje år, en Familjehelg vid havet,
för samvaro med andra drabbade familjer.
På lokal nivå är det våra omsorgsfullt utvalda
distriktsamordnare som ansvarar för arbetet. De
har alla egen erfarenhet av att förlora barn och
får regelbunden utbildning av oss.
Våra Minnespåsar, slutligen, är för många den
allra första kontakten med oss. Påsarna, som är
helt gratis, ﬁnns idag på de ﬂesta av våra sjukhus. De innehåller bland annat lättillgänglig
information, ett avtrycksset för att göra handoch fotavtryck och mjukisdjur. Minnespåsarna
är mycket uppskattade av såväl de drabbade
föräldrarna som personalen som delar ut dem.

INFORMATION
En annan viktig uppgift är att sprida kunskap om
spädbarnsdöd och om hur man bäst hjälper dem
som har drabbats. Det gör vi på olika sätt.

Våra foldrar är idag översatta till engelska och
våra största invandrarspråk. De går alla att ladda
ner från vår hemsida.
Vi berättar också om spädbarnsdöd genom
annonser, arrangemang av seminarier och utbildningar, genom att att synas på kongresser,
via sociala media (Facebook och Instagram) och
genom att ständigt uppdatera materialet på vår
hemsida, www.spadbarnsfonden.se.

UTBILDNING
Kunskap är inte bara en mycket viktig förutsättning för att kunna ge optimalt stöd, utan också
en stor trygghet för den som möter drabbade
föräldrar och syskon i sitt arbete.
Spädbarnsfonden arrangerar därför utbildningar för de olika yrkeskategorier som berörs:
vårdpersonal, kuratorer, anställda i våra sjukhuskyrkor och begravningsbyråpersonal. Vi erbjuder såväl öppna seminarier som skräddarsydda utbildningar i ämnen som sorg, barns
sorg, bemötande av familjer, barnbegravningar
och krishantering.
Vi måste förstås också utbilda oss själva. Det
gör vi genom att försöka bevaka allt som händer
i vår omvärld, inte bara digitalt utan också genom att delta i viktiga kongresser och kontakt
med våra systerorganisationer i andra länder.

FORSKNING
I Sverige dör varje år över 500 barn före födseln
eller under tiden närmast efter och ytterligare
15 dör i plötslig spädbarnsdöd det första året.
Det är oacceptabelt, inte minst ur ett internationellt perspektiv. Och många barn kan räddas.
De bidrag vi får till vår Forskningsfond går till
forskning för att minska antalet ofödda som dör
i späd ålder och för ett förbättrat omhändertagande av dem som drabbas.

