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1. ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Att förlora ett barn är att förlora sig själv. Det vet alla vi
som har tvingats att i förtid ta farväl av det barn vi har
älskat oändligt. Som har upplevt smärtan, saknaden,
sorgen och den tunga vägen tillbaka. Vi vet också hur
ensamheten känns. Den där känslan av att detta händer
ingen annan. Det är oss det är fel på, det är vi som inte
är normala.
Det är därför Spädbarnsfonden finns. För att alla de
föräldrar, som står maktlösa i bottenlös sorg, ska veta att de
inte är ensamma. Det egna nätverket i form av familj, släkt
vänner och kollegor är naturligtvis ett jätteviktigt stöd när ett
litet barn har dött. Men ganska snart brukar omgivningens
stöd avta. Vardagen återkommer. Välmenande kommentarer
som ”Är det inte dags att ni blickar framåt och lägger detta
bakom er?” är inte ovanliga.

Kvar står föräldrarna. För dem är det inte över. För dem kommer det aldrig att vara över. Det
barn de inte fick uppleva i livet kommer alltid att var en del av dem. De som verkligen förstår
detta är andra familjer som också har förlorat ett litet barn. Med dem går det att prata om de
barn som omgivningen tycker att man ska glömma. Tillsammans går det att sörja, minnas,
skratta och glädjas åt varandras små steg framåt i sorgen.
Från att ha börjat som en liten föräldragrupp som sökte stöd hos varandra, har
Spädbarnsfonden i dag växt till en organisation med 1521 medlemmar. Vi har
medlemsträffar och föräldragrupper i nästan alla Sveriges län. Vi arrangerar familjehelger,
minnestunder och utbildningshelger och ger stöd till forskning som ska syfta till att antalet
dödsfall bland späda barn minskar.
Allt detta åstadkommer vi med merparten ideella krafter. Mammor och pappor som har
kommit vidare i sin sorg och som nu vill hjälpa andra som är nydrabbade. Från styrelsens
håll vill jag rikta ett stort varmt TACK till alla dem som har hjälpt oss under 2017.
Distriktsamordnare och volontärer – ni gör en ovärderlig insats! Jag vill också rikta ett
stort TACK till mina styrelsekollegor och speciellt då Johan Öhman, som fram till slutet
av året var styrelsens ordförande. Sist men inte minst vill jag tacka vårt fantastiska kansli,
bestående av verksamhetsansvarig Angela Jones och kanslist Karin Ekenberg. På något
sätt lyckas dessa två göra fem personers jobb! Det är därför oerhört glädjande att vi under
2018 kommer att kunna utvidga kansliet med en kommunikatör på halvtid. Detta har blivit
möjligt tack vare privata donationer och en god ekonomi i föreningen.
Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot det fortsatta arbetet under året. Då vi är en
förening som drivs av ideella krafter, är vi helt beroende av era gåvor, medlemsavgifter och
bidrag. Genom att ansluta oss till autogiro, har vi nu gjort det ännu enklare att stödja oss.
TACK för ert stöd och för att ni gör det möjligt för oss att göra skillnad!
Sara Wettergren
tillförordnad ordförande
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2. ÅRET I SAMMANDRAG
2017 har varit året då Spädbarnsfonden och spädbarnsdöd har fått mer medial
uppmärksamhet än någonsin tidigare. Vi har synts med artiklar, intervjuer, nyhetsinslag,
radioreportage och artikelserier i bland annat DN, SVT Nyheter, SR, SVT Morgonstudio, Vi
Föräldrar och i flera lokaltidningar.
Dokumentärfilmen Efter Inez av regissör Karin Ekberg har under hösten både haft
biopremiär och visats på SVT. Vi följer i filmen två av våra medlemmar, föräldraparet Denize
och Filip Nordin, precis efter förlusten av deras dotter Inez. Spädbarnsfonden släppte i
augusti en nyutgåva av Ingela Bendts bok Ett litet barn dör - Ett ögonblicks skillnad.
Både filmen och boken har rönt stort intresse hos såväl allmänheten som i media. Viktig
information om spädbarnsdöd har uppmärksammats och spridits.
Spädbarnsfonden skapade en Facebook-kampanj i samband med att Efter Inez visades på
SVT i Allhelgonahelgen. Kampanjen nådde över 130 000 människor och inlägget delades
över 500 gånger.
I december, med start första advent, startade vår julkampanj, ”Tänd ett ljus för ett saknat
barn”. Kampanjen innehöll foton på saknade barn och genererade stor uppmärksamhet. I
samband med denna kampanj lanserade Spädbarnsfonden också möjligheten att bli
månadsgivare via autogiro.
Spädbarnsfonden har under året utökat sin stödverksamhet och har nu kontaktpersoner
eller distriktsamordnare i hela 19 av Sveriges 21 län.
Vi har under 2017 också distribuerat dubbelt så många minnespåsar till sjukhusen som förra
året. 460 Minnespåsar har skickats från vårt kansli i Göteborg till sjukhus i hela Sverige och
nått föräldrar som precis förlorat barn.
10-13 augusti arrangerades årets Familjehelg på Hafsten Resort Camping vid Uddevalla.
Det blev Spädbarnsfondens största medlemsevent någonsin, med 161 deltagande
medlemmar varav 81 barn. Vi fick stöd av den ideella föreningen Rapid Relief Team, som
kom till campingen med sin kaffemoped och gav alla medlemmar och förbipasserande gratis
gott kaffe. De bidrog även med fiskedammspåsar för sammanlagt 5000 kronor till alla barn.
Föreningen har för första gången fått bidrag från Göteborgs Stad på totalt 100 000 kronor.
Vi har även fått bidrag från Olof och Caroline Wijks minnesfond och från
Sommarlovssatsningen. Båda administreras av Göteborgs Stad och gav oss sammanlagt
300 000 kronor till Familjehelgen och Minnespåsar. Dessutom bidrog Kungliga Patriotiska
Sällskapet med 30 000 kronor till Familjehelgen och Kronprinsessan Margaretas
Minnesfond valde att stödja oss i år igen med 50 000 kronor.
Spädbarnsfonden fick ”godkänt” av Givarguiden.se och är sedan november 2017 på deras
Gröna Lista.
Under 2017 tillkom 66 nya medlemsfamiljer.
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3. DET HÄR ÄR SPÄDBARNSFONDEN
I Sverige dör varje år omkring 450 barn innan de föds, cirka 180 under sin första levnadsmånad och ytterligare omkring 100 innan de har fyllt ett år. Spädbarnsfonden har två
huvuduppgifter. Vi arbetar dels för en bättre vård och livssituation för dem som mister ett
litet barn före födseln eller under barnets första levnadsår. Dessutom samlar vi in medel till
forskning, för att minska det antal barn som dör.

VISION
Spädbarnsfondens vision är att inget spädbarn ska dö av förhållanden som kan upptäckas
och där medicinsk kunskap för åtgärd finns tillgänglig. Dessutom ska alla föräldrar till ett
barn som dött under graviditet eller förlossning och under det första levnadsåret mötas av
professionell vård och professionellt bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal och av
förståelse från omgivningen.

MÅL





Att minska antalet barn som dör före födseln eller under det första levnadsåret
Att alla föräldrar som mist ett barn och andra anhöriga ska få stöd i sin sorg
Att öka forskningen och kunskapen kring spädbarnsrelaterade dödsfall
Att bryta tabun kring spädbarnsdöd hos allmänhet, hälso- och sjukvård och
beslutsfattare

MÅLGRUPPER
Ett litet barns död påverkar inte bara livsförhållandena för föräldrar och syskon, utan även
för den närmaste familjen, vänner och arbetskamrater. Då har vårdpersonalens och
omgivningens bemötande stor betydelse för hur en familj ska klara förlusten. De primära
målgrupperna för Spädbarnsfondens verksamhet är därför:




Det döda barnets föräldrar
Syskon och övriga familjemedlemmar
Vårdpersonal och andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med det döda barnets
anhöriga, t ex psykologer, kuratorer, begravningsentreprenörer och präster

Vi arbetar aktivt med dessa grupper för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för de
drabbade föräldrarna att bearbeta sin förlust. Denna, den viktigaste delen av
Spädbarnsfondens arbete, bygger på att det finns ideella krafter, som distriktsamordnare
och kontaktpersoner, som kan erbjuda enskilda samtal, lokala möten, samtalsgrupper och
minnesstunder.

PÅVERKANSARBETE
Spädbarnsfonden arbetar alltså både för att minska spädbarnsdödligheten och förbättra
bemötandet av föräldrar och familjer som mist ett litet barn. Några av de frågor som vi
långsiktigt arbetar med för att påverka är därför:




Alla gravida ska få information om fosterrörelser
Lika bemötande och information i hela landet
Fler föräldrapenningdagar till drabbade föräldrar
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4. DET HÄR HÄNDE 2017 - ett axplock ur vår

verksamhet
Spädbarnsfonden har en omfattande verksamhet. Kärnan är vår stödverksamhet, som
främst bedrivs i de lokala distrikten. Föreningen samlar även in medel till forskning, genom
olika kampanjer. Vissa insamlade medel är öronmärkta till vår forskningsfond, andra till
stödverksamhet och löpande verksamhet. Mer om våra aktiviteter finns det att läsa om i
förvaltningsberättelsen, nedan.

DISTRIKTSAKTIVITETER
Aktiviteterna varierar i de olika distrikten. I flera av dem anordnas olika former av samtalsträffar.
Under 2017 har vissa distrikt arrangerat lite större events för våra medlemmar för att synliggöra
spädbarnsdöd. Några av dem beskrivs nedan.

Representanter för Spädbarnsfonden i flera distrikt har dessutom deltagit i frågepaneler i
samband med visningar av filmen Efter Inez.
Många distriktsamordnare har också överlämnat våra Minnespåsar till sjukhus och har i
samband med det föreläst för vårdpersonalen om hur det är att förlora ett barn. Flera av
våra distriktsamordnare har även ställt upp med intervjuer för media, för att sprida kunskap
och uppmärksamhet kring spädbarnsdöd och Spädbarnsfonden. Föreningen är stolt över
sina engagerade och viktiga distriktsamordnare, som utgör kärnan i vår stödverksamhet!
SKÅNE
Distriktsamordnare, Anna-Maria Stenlund Gruvebäck
har arrangerat åtta öppna träffar under året: i
februari en uppskattad brunch på Ystad Saltsjöbad
och i juni en familjeträff med grillning, uppträde och
ballonguppsläpp. I november hade distriktet en
minnesstund Limhamns kyrka. Många av Skånes
medlemmar i de öppna träffarna, mellan 10 och 15
varje gång. Anna-Maria lämnar också kontinuerligt
Minnespåsar till Lund KK och deltog, i september
och oktober, vid visningarna av filmen Efter Inez i
Malmö och Lund och i panelsittningarna efteråt.
Spädbarnsfondens Mari-Cristin Malm har under
året besökt kvinnokliniken i Lund och föreläst för
personalen om minskade fosterrörelser i sen
graviditet och om föräldrar som mist sitt barn.
Hon föreläste där också på en av de öppna
medlemsträffarna.
Stort tack till Mari-Cristin, som reste till Lund från
Falun vid tre tillfällen under mars månad för att
dela med sig av sina forskningsrön!
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GÄVLEBORG
Vi vill varmt tacka Sophia Resare för den tid hon har varit
distriktsamordnare i Gävleborg! Det är nu Camilla
Hansen som har tagit över distriktsamordnarrollen,
tillsammans med nytillskotten Maria Björn och Annegrete
Lyngmo. De arrangerade den 5 november en
minnesstund i Sandvikens kyrka, tillsammans med
Svenska kyrkan, och i oktober en öppen träff, då
Camilla, Maria och Annegrete informerade medlemmar
om kommande aktiviteter och deltagarna skapade
minnesarmband tillsammans.

VÄSTERBOTTEN
I Västerbotten är Maria Klintenäs
distriktsamordnare, med god hjälp av Jessica
Ländin. Dessa två arrangerar öppna
samtalsträffar i Umeå en gång per månad. På
Mors dag anordnade de en fin familje-dag
med ballonguppsläpp. Jessica deltog också
vid Efter Inez-visningen i Umeå.

VÄSTRA GÖTALAND
Västra Götaland, som är vårt största distrikt, har flest medlemmar och flest aktiviteter.
Distriktet har en egen lokal i Göteborg, där det hålls öppna träffar den andra söndagen varje
månad. En egen lokal främjar naturligtvis möjligheten till fler träffar. Därför anordnas också
regelbundet SOL-träffar (Stor och Liten-träffar), slutna samtalsgrupper och gravid-igenträffar. I år hade de också en pysselträff i smyckesbutiken Millefiori, då medlemmar skapade
smycken tillsammans. Varje år vid Allhelgona arrangerar de dessutom en mycket välbesökt
minnesstund med ca 250 besökare.
Vi har i Göteborg en arbetsgrupp på ca 8 personer som leds
av två distriktsamordnare, Ulrika Lignell och Jennie Lundstedt.
De två har under 2017, utöver sitt arbete med den ordinarie
stödverksamheten, lämnat Minnespåsar på lokala sjukhus och
berättat om föreningen ur ett föräldra-perspektiv.
Distriktsamordnarna deltog också, tillsammans med ett flertal
aktiva, i en panel efter visningen av filmen Efter Inez i
Göteborg. Filmen hade flera visningsdatum i distriktet i
oktober och november.
Distriktsamordnare Jennie Lundstedt och hennes make, Patrik
delade i april ut Minnespåsar till Drottning Silvias barnsjukhus i
Göteborg.
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SÖDERMANLAND/VÄSTMANLAND
Distriktets samordnare, Lina Runeson, anordnade
under året sju öppna samtalsträffar. Hon deltog
också i visningen av Efter Inez med efterföljande
samtal, för barnmorskor och personal från
kvinnokliniken i Eskilstuna.
Lina har under året också haft mail- och smskontakt med medlemmar, främst nydrabbade.

UPPSALA
Vår distriktsamordnare i Uppsala heter Camilla
Skoglund. Hon arrangerar kontinuerligt öppna
träffar. Kontaktpersonerna Karin Larsdotter och
Birgitta Persson har lett en sluten samtalsgrupp,
med fem träfftillfällen.
I mars 2017 kunde man läsa en intervju med
Camilla på 24uppsala.se. En träff för mor- och
farföräldrar anordnades i april och en familjedag
med ballongsläpp i juni. I september närvarade
Camilla vid filmvisningen av Efter Inez på
Fyrisbiografen i Uppsala. Camilla och hennes man
Peter intervjuades, den 30 september, i Uppsala
Nya tidning om förlusten av sina trillingdöttrar
Signe, Ines och Elina. Camilla arrangerade
slutligen, inför Allhelgonahelgen, en
blomsterbindarkväll med tema gravdekorationer
hos Centrumblommor i Uppsala.

DALARNA
I Dalarna har distriktsamordnare Lina Mörk,
tillsammans med Ida Karlsson och Marie Ganters,
arrangerat flera träffar och aktiviteter, som t ex en
minnesstund i Borlänge vid Allhelgona.
Spädbarnsfonden var medarrangör av filmen Efter
Inez, som visades i Folkets Hus i Falun i oktober och
har medverkat i tv- och radioinslag i SVT/SR P4 i
samband med filmvisningen. Marie deltog också i
Spädbarnsfondens utbildningshelg i mars,
medverkade i nyutgåvan av boken Ett litet barn dör Ett ögonblicks skillnad och publicerade en dikt/ett
brev i Svenska Barnmorskeförbundets tidning
Jordemodern. Daladistriktet arrangerade också en
öppen träff i Falun i december.
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KRONOBERG
Johanna Åberg, som är distriktsamordnare i
Kronobergs län, fick under 2017 Johanna
Sjöberg som resursperson. Tillsammans har de
under året arrangerat samtalsträffar nästan varje
månad, både öppna och slutna. De hade i maj
en familjeträff med ballonguppsläpp. Under
oktober månad visades filmen ”Efter Inez” vid tre
tillfällen på olika platser i distriktet. Johanna och
Johanna närvarade vid alla visningar. I
november intervjuades Johanna Åberg i
Smålandsposten om hur det är att förlora ett
barn. Artikeln publicerades den 6 november. En
kransbindningsträff för medlemmarna arrangerades vid Allhelgona. Johanna Åberg har
också vid två tillfällen besökt sjukhus och föreläst för vårdpersonal om rutiner, stöd och
bemötande.

VÄRMLAND
I Karlstad anordnas öppna samtalsträffar en gång per
månad. Distriktsamordnarna Johan Öhman och Maria
Karlsson Öhman medverkade den 18 maj som föreläsare vid
Spädbarnsfondens seminarium i Karlstad. Den 31 oktober
var det filmvisning av ”Efter Inez” i Karlstad.
Distriktssamordnare Maria Karlsson Öhman, Johan Öhman
och Alexandra Varbäck Everstam från Spädbarnsfonden var
på plats. Samma dag sändes en radiointervju med Johan
och Maria i Sveriges Radio. Alexandra intervjuades i Nya
Wermlands-tidningen den 5 november. Dessutom
anordnades en kransbindningsträff för
Värmlandsmedlemmarna inför Allhelgonahelgen.

KALMAR
I mars 2017 fick Kalmar en ny distriktssamordnare, Elin
Blent. Hon var i april var med regissör Karin Ekberg och
visade filmen ”Efter Inez” i Kalmar och den 22 april kunde
man läsa en intervju med henne i Barometern. Elin började
arrangera öppna samtalsträffar i maj. Flera träffar har sedan
följt fram till årets slut.
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STOCKHOLM
I vårt Stockholmsdistrikt delar tre personer som delar på
samordnaransvaret: Wolanza Anthony, Johanna Alterman
och Maria Örtenholm. De har under året anordnat ett flertal
öppna träffar och hyr då lokal av Randiga Huset i Stockholm.
Två slutna samtalsgrupper, med fem träfftillfällen vardera,
har arrangerats. Vår Stockholmsgrupp har också deltagit vid
flera av de många filmvisningarna av filmen Efter Inez som
har ägt rum under hösten och anordnade bland annat en
gemensam ljuständning i Tantolunden efter en av de första.
Vår styrelseledamot Malin Asp har också vid flera tillfällen
överlämnat minnespåsar till olika sjukhus i Stockholmsområdet och också bidragit med
information till berörd vårdpersonal. Den 20 november, slutligen, hade Spädbarnsfonden
och författaren Ingela Bendt, i samband med en visning av Efter Inez på Karlabion, sitt
boksläpp av nyutgåvan av Ett litet barn dör - Ett ögonblicks skillnad.

INSAMLINGSKAMPANJER
Spädbarnsfonden är en ideell organisation som är beroende av medel utifrån för att kunna
bedriva sin verksamhet. Därför gör både föreningen och våra enskilda medlemmar olika
insamlingar varje år. Nedan följer en kort information om några av dem.

SOLVÄNDAN
Solvändan är Spädbarnsfondens insamlingskampanj till
forskning om spädbarnsdöd. Solvändan är en symbol för
en blomma som behöver starkt ljus och värme för att
öppnas. Den öppnar sig mot solen och följer den tills den
vissnar.

Denna kampanj startades 2013 och pågår än. Den har en
egen hemsida www.solvandan.nu som erbjuder möjlighet
till sms-gåvor. Insamlingskampanjen har under 2017
inbringat 152 825 kronor via kampanjsidan och via märkta
SWISH-gåvor.
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DE MINSTA KISTORNA ÄR TYNGST ATT BÄRA
Spädbarnsfondens egna kontinuerliga insamling på
Zohero/Föreningsinsamling samlade i år in 68 850
kronor. 71 personer valde att stödja vår verksamhet
med en gåva eller genom att bli månadsgivare.
https://zohero.com/spadbarnsfonden

JULKAMPANJEN 2017

Den 1 advent lanserades årets julkampanj i sociala media och på föreningens hemsida.
Den nådde på tre dagar över 45 000 människor. Bildspelet generade under samma tid
totalt drygt 1 500 kommentarer, delningar och reaktioner. Varje kommentar var namnet på
ett saknat barn. Det tydliggör hur många människor runt om i landet som har förlorat ett litet
barn och söker stöd och bekräftelse i det.

EFTER INEZ
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Dokumentärfilmen ”Efter Inez”, av Karin Ekberg, hade biopremiär i september och visades
under Allhelgonahelgen på SVT och på SVT Play. Filmen rönte mycket uppmärksamhet och
genererade mycket medial tid. I samband med visningarna på biografer runt om i landet var
representanter från Spädbarnsfonden på plats för att informera om vårt arbete och delta i
panelsamtal. Vi skapade också en kampanj i Sociala medier när filmen visades på SVT och
marknadsförde möjligheten att stödja kampanjen via SWISH-gåvor. Den nådde över
100 000 personer i Sociala Media, och delades och kommenterades av nästan 2 000
personer.

PRIVATA INSAMLINGAR
Flera insamlingar har under året också startats på Internet, via våra samarbetspartners
Charitystorm och Zohero/Föreningsinsamling, av enskilda som vill stödja vår verksamhet.
Theas Änglar samlade 2016 in ca 30 000kr. Under 2017 gjorde gruppen, med Krister Arnell
i spetsen, en större satsning genom flera sportsliga events: dee cyklade Vättern Runt, hade
träningslopp och avslutade med ett världsrekordförsök. Annika Finn skulle springa 300 km
på 50 timmar i sträck – vilket hon klarade. Theas Änglar samlade genom eventet in ca
35 000 kronor i deltagaravgifter och en auktion av en fotbollslandslagströja med bland annat
Zlatans autograf och Alexander ”The Mauler” Gustavssons signerade tröja och handskar.

Ängeln Ellen kallades en insamling startad av Sandra Gustafsson. Sandra är moster till
Ellen, som är ett saknat litet barn. Hon samlade under 2017 in nästan 19 000 kronor till
Ellens minne.
Dessutom samlade Där Änglar möts av Anna Carlsson (till forskning), Tex Gustavsson av
Jenny Gustavsson, Sarah av Mikaela Jarlinius, Älskade Bosse av Johan Öhman, In
memoriam: Norah Elvira av Karin Larsdotter och Simon Oxley in sammanlagt 36 635kr.
Slutligen har flera personer också startat insamlingar till minne av ett saknat barn på
Spädbarnsfondens Solvända-sida, www.solvanda.nu, Till exempel samlade Daphni
Landgren till sitt barnbarn Eddwins minne in 11 220 kronor, genom att virka och sälja små
virkade elefanter, och skänkte pengarna till forskning om spädbarnsdöd.
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MINNESPÅSARNA

Foto: Maritha Estvall

Spädbarnsfonden arbetar för att alla drabbade föräldrar i hela Sverige ska få samma
möjlighet till stöd och information när det mest fruktansvärda har inträffat. Därför finns
minnespåsen, en enkel vit tygpåse som innehåller informationsmaterial som kan underlätta
för vården att ge föräldrar ett bra bemötande. Minnespåsen innehåller också information och
produkter som kan hjälpa föräldrar att samla minnen av sin alltför korta tid tillsammans med
sitt barn.
Vår ambition är att det ska finnas minnespåsar på alla sjukhus i Sverige. De delas ut på
förlossningsavdelningar, neonatalavdelningar, gynekologavdelningar och barnakuter.
Feedback efter utvärdering visar att minnespåsarna har mottagits mycket väl av såväl
drabbade föräldrar och av vårdpersonal, som arbetsverktyg. Minnespåsen gör även att
nydrabbade snabbare kan komma i kontakt med oss i Spädbarnsfonden för stöd och hjälp.
De flesta minnespåsar överlämnas till sjukhusen av aktiva medlemmar eller av någon av
våra distriktsamordnare. Dessa ger då oftast också information om hur de ska användas
och en kortare föreläsning för personalen om rekommenderade rutiner och rekommenderat
bemötande av de föräldrar som förlorat ett litet barn.
Vi har under 2017 nästan fördubblat vår distribution av minnespåsar, genom att skicka
460 st. till våra sjukhus. Arbetet med att nå ut till alla sjukhus fortsätter.
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Detta arbete är samtidigt både oerhört viktigt och mycket resurskrävande. Spädbarnsfonden
hoppas därför på mer bidrag och donationer under 2018 för att kunna utöka distributionen
ytterligare.
Ett nytt tillägg till våra Minnespåsar är de små handsydda eller handvirkade elefanter som
nu ingår, istället för de nallar vi tidigare köpte från Ikea. Våra medlemmar Anna Dalmo och
Jeanette Jelenius har startat en Facebookgrupp som heter ”Elefanter för Änglabarn”. Den
har nu ca 140 medlemmar, som alla virkar, syr eller stickar små elefanter med stor kärlek
och omsorg till alldeles nydrabbade föräldrar som – ”en liten gåva från en förälder till en
annan”.
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5. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Spädbarnsfonden bildades 1986 och hette under de första åren Föräldraföreningen plötslig
spädbarnsdöd. Det var två familjer som hade förlorat sina barn i plötslig spädbarnsdöd som
var de drivande krafterna. Den ursprungliga tanken var att bilda en lokal förening i
Stockholm, i samråd med professor Hugo Lagercrantz, som då var en av de främsta
svenska forskarna i plötslig spädbarnsdöd. Men behovet var större än väntat. Drabbade
föräldrar från hela Sverige kom till det första mötet och därför bildades en riksförening.
Föreningens namn ändrades 1999 till Föräldraföreningen Spädbarnsdöd. Medlemsantalet
ökade och verksamheten breddades i och med att namnet nu riktade sig till en bredare
föräldragrupp.
Vi heter sedan årsmötet 2004 Spädbarnsfonden och vi stöder därför familjer och anhöriga
som mist ett litet barn både innan födseln och under barnets första levnadsår.

VISIONER OCH VERKSAMHET
Spädbarnsfondens vision är att minska antalet barn som dör före födelsen eller under det
första levnadsåret och att alla föräldrar som mist sitt barn, och andra anhöriga till barnet, ska
få stöd i sorgen oavsett var i Sverige de bor. Vi arbetar också för en bättre vård och
livssituation för alla som mister ett litet barn före födelsen eller under barnets första
levnadsår.
Spädbarnsfonden delar därför ut medel till forskning för att minska antalet barn som dör före
födseln och under det första levnadsåret. Spädbarnsfonden är en ideell förening och ett
komplement till sjukvården och andra stödjande resurser.
Vi vänder oss också till anhöriga och vänner, och till den allmänhet som inte drabbats av ett
barns död. Hela omgivningens bemötande har stor betydelse för hur en familj ska klara
förlusten av sitt barn.

RESULTAT OCH STÄLLNING, TKR
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.

Verksamhetens intäkter
Balansomslutning
Medeltal anställda

2017

2016

2015

2014

2040
1828
2

1403
1232
3

1550
1388
3

979
1586
2
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Kostnader under året

2017

2016

Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

1 500 869
102 112
158 126

1 155 752
223 887
149 801

Spädbarnsfondens kostnadsfördelning 2017 enligt
Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket 2017:

11%

5%

81%

Ändamål

Administration

Insamling

Organisationer med 90-konto skall använda minst 75 procent av intäkterna till
verksamhetens ändamål och högst 25 procent till insamling och administration. Detta för att
garantera att givarnas pengar når fram och inte försvinner på vägen.

MEDLEMMAR
Spädbarnsfonden har ca 1 500 medlemmar/medlemsfamiljer. De är familjer, vänner och
släktingar som mist barn, men även sjukhuspersonal, begravningsbyråer, kyrkor och andra
som vill stötta verksamheten. Under 2017 fick vi 66 nya medlemsfamiljer. Medlemsavgiften
är 400 kronor per familj. Årsavgiften är viktig för föreningen och utgör 2017 ca 10 % av
föreningens totala omsättning.

ANSTÄLLDA
Angela Jones samordnare, 100 % tjänst. Karin Ekenberg, 25 % tjänst, från 1 okt 2017
37,5%. Under året har kansliet haft 2 anställda och anställningsgrad har varit följande:
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En Samordnare 100% . En Kanslist 25 % 1 jan - 1 okt, sedan 37,5%.

STATISTIK ÖVER MEDLEMSANTAL, DELTAGARE I FAMILJEHELGEN
OCH FACEBOOK-”LIKES”
2017

2016

2015

2014

Antal nya medlemmar

66

77

86

46

Antal deltagare familjehelg

161

173

160

150

Antal ”likes” på Facebook

5229

4869

4604

4300

IDEELLA INSATSER
Spädbarnsfondens styrelse arbetar ideellt utan ekonomisk ersättning, annat än i de fall ett
mindre arvode har utgått då en ledamot tagit ledigt från sitt ordinarie arbete för att delta i
föreningens verksamhet, till exempel som föreläsare vid ett seminarium.
Inga arvoden till styrelsemedlemmar har betalats ut under 2017.
Distriktsamordnare och aktiva medlemmar bidrar med sina insatser utan ersättning.
Spädbarnsfondens lokala stödverksamhet bärs också helt av ideella krafter. Den enda
ekonomiska ersättning som skulle kunna utgå är viss reseersättning, t.ex. i form av
milersättning eller arvode vid utebliven inkomst från ordinarie arbete för att medverka i en
föreningsaktivitet. Inga arvoden till en aktiv medlem har utbetalats under 2017. Under 2017
har vi haft ca 44 ideellt arbetande personer ute i landet.
De lokala distrikten är kärnan i vår stödverksamhet och finns idag i 19 län. Varje distrikt
har en eller flera distriktsamordnare. I vissa län finns också en arbetsgrupp för den
planerade verksamheten. Den lokala verksamheten kan innefatta aktiviteter som öppna
träffar, samtalsgrupper och minnesstunder. På Spädbarnsfondens hemsida finns
kontaktuppgifter till varje distrikt. I verksamhetsberättelsen, ovan, kan du läsa mer om
aktiviteter som arrangeras i de lokala distrikten.

FÖRVALTNING
Styrelse och kansli
Styrelsen har det övergripande ansvaret för Spädbarnsfondens verksamhet. Dess uppgift
är att strategiskt leda Spädbarnsfondens verksamhet i alla frågor som berör finansiering,
framtids- och strategifrågor samt samarbete med andra organisationer.
Vår styrelse har under året bestått av Johan Öhman, styrelseordförande t.o.m. oktober, och
som ordinarie ledamöter Marie Ganters, Sofia Säterskog, Malin Asp och Marie-Cristin Malm.
Suppleanter har varit Sara Wettergren och Maria Karlsson Öhman. När Johan Öhman i
oktober avgick som ordinarie ordförande, valdes Sara Wettergren till tillförordnad
ordförande.
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Styrelsen, som under 2017 har bestått av 4-7 ledamöter, har under året sammanträtt 13
gånger, varav fyra träffmöten och nio telefonmöten. Utöver detta har ett konstituerande
styrelsemöte ägt rum.
Under styrelsemöten diskuteras verksamhetsmål och strategier för att uppnå
verksamhetsmålen. Ekonomi och budgetfrågor har tagits upp löpande. Styrelsen är aktiv
och deltar i alla sakfrågor som rör föreningen och dess verksamhet.
Kansliet har en samordningsfunktion och är stöd för aktiva medlemmar och
distriktsamordnare. Kansliet sköter även bl. a. försäljning av produkter i webbutiken, och
hantering av minneskort, registreringar av och utskick till våra medlemmar samt distribution
av minnespåsar. I kansliuppgifterna ingår även löpande arbete med uppdatering av nyheter,
hemsida, nyhetsbrev, planering av seminarier och ekonomi.
Spädbarnsfondens kansli består av Angela Jones och Karin Ekenberg. Löneadministrativa
tjänster har utförts av Tre Händer i Varberg.
Spädbarnsfondens revisor, Björn Börjesson, är auktoriserad revisor på Konrev
Konsultation och Revision. Revisorssuppleant är Lasse Jonsson på Tre Händer. Förutom
granskning av bokslut och årsredovisning upprättar revisorn revisionsberättelsen.
Spädbarnsfonden innehar ett 90-konto. Hela verksamheten kontrolleras av Svensk
Insamlingskontroll. Spädbarnsfonden är medlem i FRII (Frivillighetsorganisationernas
insamlingsråd) vilket innebär att varje år upprätta en kvalitets- och effektkod som publiceras
på Spädbarnsfondens hemsida. Vartannat år granskas kodrapporter och förvaltningsrapport
av revisor.

Valberedningen 2017 bestod av Karin Larsdotter, Michel Östlund och Henrik Ahlstrand.
Valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på
nya styrelsemedlemmar till en lämpligt sammansatt styrelse.
Föreningsinformation, organisationsnummer: 802012-1193. Plusgiro (90-konto)
administreras av Nordea: 90 02 12-2 Bankgiro: 900-2111 hos Swedbank.
SWISH-nummer: 123 089 81 55, administrerat av Swedbank.
Spädbarnsfonden har ytterligare två bankkonton i Swedbank: ett för Forskningsfonden (för
att lättare kunna öronmärka donationer) och ett sparkonto för att öka föreningens soliditet.
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Spädbarnsfondens säte är i Göteborg och vår kansliadress är:
Spädbarnsfonden
Stigbergsliden 18
414 63 Göteborg
Telefon: 031 - 387 57 57
Huvudsaklig e-postadress: kansliet@spadbarnsfonden.se

VIKTIGA HÄNDELSER OCH AKTIVITETER UNDER 2017
OCH VÅR FRAMTID
Spädbarnsfonden har under året beviljats bidrag från:
- Socialstyrelsen: 250 000 kr
- Stockholms Läns Landsting: 50 000 kr
- Kronprinsessan Margaretas Minnesfond: 50 000 kr (till fler minnespåsar)
- Göteborgs Stad: 100 000 kr + från två stiftelser/fonder som Göteborgs Stad administrerar:
Olof och Caroline Wijks Minnesfond och Sommarlovssatsningen: 150 000 kronor vardera
- Kungliga Patriotiska Sällskapet: 30 000 kr (till vår familjehelg och till minnespåsar)
Vår styrelseledamot Marie Ganters nominerades till ”Årets Volontär” i Volontärbyråns
tävling. Hon vann inte men blev en av årets finalister.

NY FORSKNINGSNÄMND
Spädbarnsfonden är stolt över att kunna presentera vår forskningsnämnd från mars 2017.
Nämnden ger underlag för bedömning till beslut om utdelning av forskningsmedel och bidrar
vid behov föreningen med expertutlåtande och kontakt med media i forskningsfrågor.
Läs gärna mer på http://spadbarnsfonden.se/forskning/forskningsnamnden/

Hugo Lagercrantz
professor, läkare och specialist inom barnmedicin med inriktning på
nyföddhetsvård
.

Ingela Rådestad
barnmorska och professor på Sophiahemmets Högskola
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Kerstin Erlandsson
docent, dr med vet., barnmorska och distriktssjuksköterska

Karin Pettersson
docent i obstetrik och gynekolog

Mari-Cristin Malm
styrelseledamot, leg barnmorska och lektor på Högskolan Dalarna
och sammankallande för nämnden

FORSKNING
Styrelsen beslutade under styrelsemötet i oktober, efter att ett rådgivande beslutsunderlag
tagits fram, att bevilja en av de ansökande medel ur forskningsfonden. Det rådgivande
beslutsunderlaget togs fram av Spädbarnsfondens forskningsnämnd. Forskningsnämnden
bestod under 2017 av Ingela Rådestad, Karin Pettersson, Hugo Lagerkrantz och vår
styrelseledamot Mari-Cristin Malm. Mari-Cristin var sammankallande för forskningsnämnden.
Den forskning som under 2017 tilldelades medel var: Linnéa Bärebring (”D-vitaminstatus
under graviditeten i relation till komplikationer och fetal syrebrist i samband med
förlossningen”). Ansökningsbelopp: 75 000 kr. Tilldelat belopp: 75 000 kr.
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INSAMLINGSKANALER
-

Sms-gåvonummer via Solvändan
Samarbete med Charitystorm/Zohero/Föreningsinsamling
Eget Autogiro

Spädbarnsfonden använder flera olika insamlingskanaler. SMS-gåvotekniken har använts
sedan 2013, främst via insamlingskampanjen på www.solvanda.nu.
Charitystorm och Zohero/Föreningsinsamling är två insamlingsportaler online med
kostnadseffektiv teknik för både givaren och mottagaren. De erbjuder olika
insamlingsmetoder, sms-gåvor som är kopplade till den insamling eller utmaning man
startar eller bidrag genom kontokort. Det är även möjligt att använda deras teknik för att bli
månadsgivare.
Vi satsade under 2017 mer på samarbetet med Zohero/Föreningsinsamling, där vi har haft
vår externa gåvoinsamling. Deras nya portal erbjuder ett bättre rapporteringssystem och
underlättar kontakten med givaren. Vi har tack vare deras teknik fått ca 30 nya
månadsgivare - ett nytt och givande insamlingssätt.
I december 2017 lanserade vi vår Autogirotjänst. Vi hoppas att den kommer att generera
flera månadsgivare och bli en bidragande inkomstkälla för föreningen.

SWISHNUMMER 123 089 81 55
Vi har under 2017 expanderat möjligheten att ge gåvor och betala för
varor via SWISH. Det har inneburit en stor lättnad i administrationen av
inkommande betalningar.
Vi har, via SWISH, fått in gåvor till stödverksamheten, forskningen
och Solvändan, samt för medlemsavgifter och webbshop-köp till ett
totalbelopp om: 387 143 kr *
* Vi fick under 2016 in 77 479 kr i betalningar, medlemsavgifter och
betalningar via
SWISH.

SLUTET FORUM PÅ FACEBOOK
Spädbarnsfonden har, sedan I februari 2017, ett slutet stödforum på Facebook:
https://www.facebook.com/groups/spadbarnsfondensforum
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I forumet möter föräldrar andra föräldrar som också har förlorat ett
litet barn - ett bra komplement till de lokala distrikten ute i landet.
Vi är rädda om medlemmarnas integritet och vill att forumet skall
kännas som en trygg plats att dela sina innersta känslor i. Därför
skickar vi ett meddelande med frågor till dem som ansöker innan
deras ansökan godkänns. Forumet hade den 31 december 401 medlemmar.

AUTOGIRO
I december 2017 kunde Spädbarnsfonden, p g av byte av bokföringsprogram, äntligen
starta en Autogirotjänst. Vi hoppas att det skall innebära att föreningen lättare kan få
månadsgivare. Vi kommer att även erbjuda våra medlemmar att betala årsavgiften via
autogiro, vilket förhoppningsvis ska ge inte bara en stabil inkomstkälla, utan även ett
växande givande bland dem som redan vill stötta föreningen.
I och med att vi nu har tjänsten ”E-medgivande”, underlättas möjligheten att bli
månadsgivare avsevärt.

SEMINARIER OCH FÖRELÄSNINGAR
Styrelseledamoten och anestesiläkaren Malin Asp har under 2017 föreläst för
vårdpersonal vid sex tillfällen:







Förlossningen Karolinska Huddinge
Förlossningen Karolinska Solna
Barnakuten Astrid Lindgrens barnsjukhus
Anestesi/BIVA Astrid Lindgrens barnsjukhus
Barnanestesi Karolinska Huddinge, Anestesiläkare Karolinska Huddinge
Förlossningen Mälarsjukhuset Eskilstuna

Sjukhusen debiterades arvode som har gått direkt till föreningen.

Johanna Åberg, distriktsamordnare i Kronobergs län har föreläst för vårdpersonal vid två
tillfällen under 2017. En gång på Neonatalavdelningen och en gång på BB/Förlossningen.
Båda föreläsningstillfällen var på Växjö Lasarett.

I maj var Camilla Skoglund, vår distriktsamordnare i Uppsala, med på ST-läkarnas
etikdagar och pratade om bemötande av föräldrar vars barn får palliativ vård. Hon var i maj
också i Falun och berättade för studenterna på barnmorskeprogrammet om hur det är att
förlora barn. I Falun var även distriktsamordnarna i Dalarna, Lina Mörk och Marie Ganters
på plats. I oktober var Camilla och hennes man Peter på Akademiska sjukhuset i Uppsala,
avd. 95F Neo och berättade om hur det är att förlora barn.
I maj höll vi ett seminarium i Karlstad, Om ett litet
barn dör, där styrelsemedlemmarna Marie
Ganters, Mari-Cristin Malm, Maria Karlsson
Öhman och Johan Öhman medverkade. Filmen
Efter Inez av Karin Ekberg visades också.
Seminariet var välbesökt och enligt utvärderingen
uppskattat, med 60 deltagare som alla arbetar
inom yrken som möter föräldrar som förlorat barn.

21

FAMILJEHELGEN
10-13 augusti 2017 anordnade Spädbarnsfonden en nationell Familjehelg med över 160
deltagare, varav ca hälften barn. Den hölls i år på Hafsten Resort camping i Bohuslän med
familjeaktiviteter, ballonguppsläpp och minnesstund. Det hölls också samtalsgrupper med
olika teman, av aktiva medlemmar och tillresta distriktsamordnare.

Rapid Relief Team, en ideell förening, kom
till vår Familjehelg med sin kaffemoped
och bjöd alla medlemmar och
förbipasserande på gott kaffe! De köpte
även fiskedammspåsar för 5 000 kr till alla
barn.

UTBILDNINGSHELG
I samband med årsmötet, den 11 mars, anordnades en tvådagars utbildningshelg på
Sigtunastiftelsen för våra distriktsamordnare och kontaktpersoner. Det var en viktig helg då
ideella krafter från olika delar av landet fick möjlighet att träffas och byta erfarenheter. Vi
ändrade i december 2017 namnet till ”inspirationshelg”. Denna årliga helgträff är en viktig
del av vår stödverksamhet, för att motivera och inspirera till ett fortsatt ideellt engagemang
eller att kanske, som aktiv medlem, påbörja ett engagemang.
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PÅVERKANSARBETE
Eftersom ett av våra huvudsyften är att minska dödstalen, har vi under 2017 arbetat väldigt
aktivt med påverkansarbete. Det har vi gjort på så många sätt som möjligt:













i februari, ett möte med socialminister Gabriel Wikström om vad regeringen kan och
bör göra för att minska spädbarnsdödligheten i Sverige. Uppföljande kontakt under
året med ministerns stab
Också i februari, ett pressmeddelande till riksmedia med anledning av den nya
statistiken över spädbarnsdödligheten i Sverige under 2016
Skrivelse till Folkhälsomyndigheten med anledning av att det i
Folkhälsomyndighetens rapport om utvecklingen av folkhälsan 2017 förekommer
missvisande information om att spädbarnsdödligheten i Sverige är för låg då
den statistik som används helt exkluderar dödfödda barn
Kontakt med Socialstyrelsen med anledning av bristande redovisning och
beskrivning av barnadödligheten i Sverige där dödfödda barn exkluderats
Kontakt med riksdagsledamot inför motionsskrivande
Kontakt med riksdagsledamot inför skriftlig fråga till socialministern
Underlag till riksdagsledamöter inför interpellationsdebatt i riksdagen
Upprepade kontakter med journalister som i media felaktigt nämnt döda barn
som foster och felaktigt beskrivit förlusten av ett barn (efter graviditetsvecka
22) som ett missfall. Journalisterna har efter kunskapsupplysning korrigerat
texterna.
Mycket mediamedverkan i olika sammanhang, SR, SVT, dagspress etc.

MEDIA
Media har haft ett stort intresse för Spädbarnsfonden under 2017. Föreningen, de frågor vi
arbetar för och våra representanter runt om i landet har fått stor uppmärksamhet. Frågan om
spädbarnsdöd i Sverige och bemötandet av föräldrar som har förlorat barn har fått mycket
exponering. Detta har varit bra och viktigt för föreningen och har gjort att vi haft möjlighet att
lyfta viktiga frågor till såväl Socialstyrelsen som riksdagen.
Ingela Bendt, som var med och grundade
föreningen 1986, omarbetade under 2017
den viktiga boken Ett litet barn dör - Ett
ögonblicks skillnad. Spädbarnsfonden
släppte boken i augusti i samarbete med
Blue Publishing. Boken har fått stor
uppmärksamhet och föranledde bland
annat en omfattande artikelserie i DN
Insidan.
Karin Ekbergs film, Efter Inez, som följer föräldraparet Denize och Filip, som förlorade sin
dotter Inez, hade premiär under hösten och gav upphov till ett stort medialt intresse, inte
bara för att filmen är både stark och vacker, utan också för att den lyfter frågan om
spädbarnsdöd.
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Exempel på intervjuer och artiklar i media:


















Artikel: DN Insidan 171227 – De hittade sin dotters grav efter 60 år
Inslag i Rapport 171126: Gravida bör sova på sidan
SVT Nyheter Halland 171115: Västsvensk politiker vill minska dödstalen, kartlägg
varför små barn dör.
SVT Nyheter 171112: 400 dödfödda barn föds i Sverige – varje år
Radioinslag, SR Människor 171019: Vad händer när ett litet barn dör?
TV4, Intervju av Malou 171003: Filip och Denizes barn dog i magen
Intervju i UNT 170930: Intervju med Camilla och Peter Skoglund, som förlorade sina
trillingflickor 2013.
DN artikel och intervjuer 170927: Om hur idéen till Efter Inez uppstod. Läs om Filip,
Denize och Lena Ekberg som alla förlorat barn.
P4 Extra Intervju av Lotta Bromé 170927: Lotta Brome intervjuar Spädbarnsfondens
grundare Ingela Bendt.
SR Studio Ett 170927: intervjuar Malin Asp om omvårdnad av föräldrar som förlorat
barn.
Intervju i SR Studio Ett 170926: Lyssna på Filip och Denize berätta om sin dotter
Inez.
170907 ”Ett barns död bland det svåraste vi ställs inför inom vården” – DN INSIDANS
ARTIKELSERIE OM ATT FÖRLORA BARN.
170905 Barnmorskan: Alla behandlar sin sorg olika – DN INSIDANS ARTIKELSERIE
OM ATT FÖRLORA BARN.
170904: ”Barnet som dött kommer alltid att fattas” – DN INSIDANS ARTIKELSERIE
OM ATT FÖRLORA BARN.
170831 ”Mötet med andra drabbade är viktigt” – DN INSIDANS ARTIKELSERIE OM
ATT FÖRLORA BARN.
170830 Plötsligt blev det väldigt stilla i min mage – DN Insidans artikelserie om att
förlora barn.
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NYUTGÅVA AV INGELA BENDTS BOK ETT LITET
BARN DÖR – ETT ÖGONBLICKS SKILLNAD
Ett litet barn dör - Ett ögonblicks skillnad handlar om sorgens
process. Boken riktar sig i huvudsak till dem som har mist
barn och till dem som möter dessa föräldrar inom vården,
kyrkan, skolan och barnomsorgen.
Efter att länge ha varit slut kom den efterfrågade boken ut
igen, för fjärde gången, i augusti 2017. Ingela Bendt som har
skrivit boken var drivande i att starta Spädbarnsfonden.

HEMSIDAN
Vår hemsida har under året utökats med relevant information inom Forskning av
styrelseledamot och forskare Mari-Cristin Malm. Eftersom vår hemsida är mycket välbesökt
är vår utmaning att alltid ha ny, relevant information för att tillgodose alla våra olika
målgrupper: föräldrar och anhöriga som har förlorat ett litet barn, sjukvårdspersonal och
andra yrkesprofessioner som möter dessa föräldrar, utbildningsdeltagare, gåvogivare och
forskare. Vi utökar därför kontinuerligt vårt innehåll med information och nyheter.

MEDLEMSBLAD
Vi har publicerat två medlemsblad under året, ett i juni
och ett i september. Våra medlemsblad ersätter
Magasinet, som tidigare gavs ut årligen.
Vi har en ny medlemsbladsredaktör, Linda
Gabrielsson. Linda har är också författare och har
skrivit boken ”Kärlek tjockare än blod”, som säljs i
Spädbarnsfondens webbutik.
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2018
Filantropen Paul Bohman avled under året. Han hade testamenterat 300 000 kronor till
oss i sin lillasyster Aina Bohmans namn. Hon dog 4 månader gammal 1919 och han ville
hedra henne genom att bidra till att fler föräldrar får stöd. Dessa pengar kommer under 2018
att användas för att anställa en kommunikatör på 50 %.
Autogiro – månadsgivare/årsavgift
Vi lanserade i december 2017 möjligheten att bli autogirokund hos Spädbarnsfonden. Vi
hoppas att därigenom kunna få ökade kontinuerliga gåvor och en stabil intäktskälla till en låg
administrativ kostnad.
Inspirationshelg & årsmöte
Den 17 mars 2018 har Spädbarnsfonden sitt årsmöte och en Inspirationshelg för alla
distriktsamordnare, aktiva medlemmar och andra personer som vill engagera sig ideellt i
föreningen. Vi lyckades under 2017 utöka vår stödverksamhet till län som länge har varit
vilande. Vi vill genom vår inspirationshelg stärka nuvarande stödpersoner i deras arbete och
också inspirera fler till att engagera sig aktivt i vår stödverksamhet. Vi har under helgen
bland annat föreläsningar i samtalsmetodik och lägger mycket fokus på erfarenhetsutbyte.
Vi lär av varandra.
Familjehelgen
2018 års upplaga av Familjehelgen kommer att arrangeras på Hafsten Resort camping,
utanför Uddevalla. Förra året kom 160 deltagare till Hafsten, varav 80 barn, och
utvärderingen var så positiv att vi har beslutat att ha den på samma plats i år.
Nationellt utbildningspaket
Som ett led i vårt påverkansarbete har vi en ambition att utöka vår utbildning om
spädbarnsdödlighet. Vi har därför satt ihop ett utbildningspaket. Det riktar sig främst till
vårdpersonal och personer som möter föräldrar som har förlorat ett litet barn i sin yrkesroll.
Vi utbildar inom bemötande, rutiner och stöd. Vi kommer under 2018 att söka medel för att
genomföra denna utbildning på olika platser i Sverige.
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6. RESULTATRÄKNING1

Resultaträkning

Not

2017

2016

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
3
Insamlade medel/gåvor 3
Bidrag

202 100
757 471
780 000

166 500
778 323
350 000

Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetsintäkter

92 716
207 293
2 039 580

53 565
54 840
1 403 228

1 500 869
102 112
158 126

1 155 752
223 887
149 801

Summa verksamhetskostnader

-1 761 107

-1 529 440

Avskrivningar

-10 193

-1 645

Verksamhetsresultat

268 280

-127 856

Ränteintäkter
Räntekostnader

0
-25

0
-93

Summa resultat från finansiella poster

0

93

Resultat efter finansiella poster

268 255

-127 949

Årets resultat

268 255

-127 949

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

4,5
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7. BALANSRÄKNING

Not

2017-12-31

2016-12-31

6

4 927

15 120

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

15 120

Omsättningstillgångar
Varulager m.m
Handelsvaror

60 024

62 606

3 800

28 095

15 823

91 116

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

1 743 727

1 035 160

Summa omsättningstillgångar

1 823 374

1 216 977

Summa tillgångar

1 828 301

1 232 097

322 412
1 080 587
1 402 999

322 412
812 332
1 134 744

-40
24 597
400 665

12 092
21 526
63 735

Summa kortfristiga skulder

425 302

97 353

Summa eget kapital och skulder

1 828 301

1 232 097

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

7

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Ändamålsenliga medel
Balanserat kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8
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Förändring av eget kapital
StiftelseÄndamåls Balanserat Totalt eget
Kapital/
bestämda eget kapital kaptial
Donations- medel
Kapital

Ingående balans

322 412

812 332

1 134 744

Ändamålsbestämt
av givaren

1 739 571 1 739 571

Ändamålsbestämt
av styrelsen

300 009

300 009

Ändamålsbestämt
Av årsstämman
-1 771 325 -1 771 325

Utnyttjande
Årets resultat

Utgående balans

322 412

1080 587

1 402 999
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8. NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Spädbarnsfondens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och FRIIs
Styrande linjer för årsredovisning.
I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av SFI. Uppställningen
av resultaträkningen har ändrats så att den följer FRIIs Styrande riktlinjer. År 2016 har
Spädbarnsfonden ändrat sin redovisning till att följa K3.

Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Intäktsredovisning:
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Intäkter i form av gåvor intäktsförs i den period gåvan överlämnas på ett sakrättsligt
bindande sätt.
Intäkten ska motsvara tillgången anskaffningsvärde.
Gåvor i form av kontanter från i första hand privatpersoner redovisas normalt enligt
kontantprincipen. Även gåvor från företag och organisationer redovisas normalt i den period
då gåvan inbetalas. I den mån det på balansdagen finns avtalade men ej erhållna gåvor från
företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning.
Nettoomsättning
Försäljning av varor intäktsredovisas som huvudregel när någon form av kontant betalning
erhållits i Spädbarnsfondens butik.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar betalningar för medlemskap i ideella föreningar. Medlemsavgifter
intäktsförs vid inbetalning från medlem.
Insamlade medel
Som insamlade medel inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer,
samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till insamlade medel
räknas även testamentsgåvor och donationer, värdet av skänkta tillgångar samt intäkter från
insamlade medel med gåvobevis, t ex nål- och brevmärken.
Med gåva anses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation. Gåvan utgör
anläggningstillgång om den är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i
verksamheten.
Övriga gåvor utgör omsättningstillgångar.
Erhållna gåvor värderas till verkligt värde, d.v.s. försäljningsvärde eller
återanskaffningsvärde. Erhållna gåvor redovisas netto, d.v.s. efter avdrag för försäljningsoch hanteringskostnader.
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Bidrag
Som bidrag räknas likvida medel som en förening erhållit från en bidragsgivare som är ett
offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär
återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfyllts.
Offentligrättsliga organ inkluderar bidragsgivare såsom Socialstyrelsen och landsting. Om
bidraget är till för att täcka specifika kostnader, exempelvis ett administrationsbidrag ske
intäktsredovisning på ett sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är
avsett att täcka. Intäktsredovisning sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan
bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas.
Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer.
Inga bidrag nettoredovisas mot kostnader.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamåls-, insamlings- och
administrationskostnader.
Ändamålskostnader består av: Stadgeenliga kostnader enligt Spädbarnsfondens
uppdrag. Medlemskostnader och kostnader för opinionsarbete och påverkansarbete.
Forskningsutdelning och andra kostnader som härrörs till forskning. Kostnader för
bidragsansökningar samt samkostnader. Konton som ingår: 4210, 5830-5832, 6120,
6121,6230, 6530 40%, 5850, 5855, 5870, 6130, 6160, 4010 50%, 6161, 6219, 6310, 6390,
6590,6991, 5410,5460,5840, 5860, 6350, ,6110,6210,6211 33,33% (32258), 6170 50%,
5810 & 5820 50%,
Insamlingskostnader består av: Kostnader för marknadsföring och trycksaker för
insamlingsändamål. Kostnader för internet och teknik som uppkommer i samband med
insamlingskampanjer. Vissa samkostnader. Konton: 5930, 6119, 6171,6220, 6221, 5420,
5700, 6950, 6981, 6982, 6984, 6990, 4699, 4010 50%, Samkostnader, lokal 10%/lön
12,5%, 6170 50%,5900.
Administrationskostnader består av: Kostnader för styrelsemöten. Vissa samkostnader,
samt vissa redovisningskostnader. Konton: 5810 50%,5820 50%, 6530 60%, 6570,
Samkostnader, lokal10% /lön 6,25%

Balansräkningen
Tillgångar och skulder
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar
enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Inventarier 3 år
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Lager av handelsvaror
Varulagret värderas med tillämpning av först-in först-ut-principen till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
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Ändamålsbestämda medel
Som ändamålsbestämda medel inom eget kapital redovisas insamlade medel där givaren
eller styrelsen angett det ändamål som medlen ska användas till men där organisationen
ännu inte åsamkats utgifter för detta ändamål. Spädbarnsfonden har ändamålsbestämda
medel avseende forskningsdonationer.

Not 2 Väsentliga händelser efter årets utgång
Inga väsentliga händelser har rapporterats efter periodens utgång.

Noter till Resultaträkningen
Not 3 Insamlade medel
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel
Medlemsavgifter
Gåva stöd och verksamhet
Övriga insamlingar Allmänheten
Gåva forskning Allmänhet

202 100
464 672
105 828
186 970

Bidrag som redovisats som intäkt
Landsting
Externa stiftelser/fonder
Övrigt bidrag

150 000
380 000
30 999

Offentliga bidrag
Staten

250 000

Summa insamlade medel

1 770 569

Not 4 Medeltal anställda, personalkostnader och arvoden
Antal anställda
Kvinnor
Totalt

2017
2
2

2016
3
3

2015
3
3

Löner och andra ersättningar:
Övriga anställda

497 022

514 223

441 613

182 319
8171

181 396
29 172

146 991
2928

Totala löner och ersättningar

(varav pensionskostnader)
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Sociala kostnader

Ideellt arbete
Under året har ca 44 personer arbetat ideellt som kontaktpersoner/distriktsamordnare i de
lokala distrikten. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Not 5 Leasing
Föreningen leasar endast verksamhetslokaler. Avtalet om lokalhyra kan sägas upp med tre
månaders uppsägningstid.

Noter till Balansräkningen
Not 6 Materiella anläggningstillgångar
2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden

57 351

57 351

- Inköp
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

57 351

57 351

Ingående avskrivningar
- Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-42 231
-10 193
-52 424

-40 586
-1 645
-42 231

Utgående restvärde enligt plan

4 927

15 120

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror
Övriga poster

2017-12-31

2016-12-31

6 176
9 647

6176
84 940

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster

2017-12-31

2016-12-31

44 732
18 432
337 500

46 280
14 541
2 914
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