
BEGRAVNINGEN 

Begravningen upplevs ofta som ett fint 
tillfälle att ta farväl, inte bara för föräldrar 
och syskon, utan även för andra som står 
familjen nära. Ni kan då sjunga barnvisor 
och psalmer tillsammans och läsa dikter. 

Glöm inte att du kan träffa ditt barn 
flera gånger innan! Du kan, om du vill, klä 
ditt barn i egna kläder och lägga små 
minnessaker i kistan. För ett syskon kan 
det vara värdefullt att få lägga ner en 
egen gåva eller en teckning. 

Du kan som förälder göra mycket själv 
inför begravningen, men du måste inte! 
Sjukhuskyrkan och begravningsbyrån kan 
hjälpa dig med förberedelserna. 

Kom ihåg att det är du som bestämmer 
vem som ska utföra ceremonin och om 
den ska vara kyrklig eller borgerlig! 

VI FINNS FÖR DIG 
Spädbarnsfonden är en politiskt och reli
giöst obunden ideell organisation som 
arbetar med stöd, information och forsk
ning. Föreningens grund är föräldrar som 
själva har förlorat barn. 

Du blir som medlem inbjuden till träff
ar, samtalsgrupper, minnesstunder och 
föreläsningar. Vi arrangerar också årligen 
en omtyckt Familjehelg vid havet, då ni 
under avslappnade former kan tala med 
varandra om vad er förlust har inneburit. 

Om det känns svårt att själv kontakta 
oss, be en anhörig eller någon på sjukhu
set om hjälp, eller vänta tills du är mogen. 

FORSKNING OCH FONDER 
Späd barnsfonden har två fonder, en forsk
ningsfond och en stödfond: 

Forskningsfonden delar varje år ut an
slag till forskning om spädbarnsdöd och om 
förbättrat bemötande och omvårdnad av 
dem som har mist barn. 

Alla bidrag till Stödfonden går till vår stöd
verksamhet, som fungerar som ett komple
ment till vården. 
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