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Spädbarnsfondens effektrapport 2013 
Om 

Spädbarnsfonden 

Spädbarnsfondens är en ideell organisation som startades 1986 av 

familjer som förlorat ett litet barn. Idag har vi drygt 3000 medlemmar 

samt aktivitet i 17 distrikt i Sverige.  

Spädbarnsfondens verksamhet kan sammanfattas i fem områden:  

 Stöd till familjer som mist barn  

 Information och opinion  

 Seminarier  

 Stipendier och forskning  

 Samverkan nationellt och internationellt  

 

Vad vill er 

organisation uppnå? 

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. 

 

Vision  

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.  

Ändamål 

Spädbarnsfondens ändamål är att ge stöd till familjer som förlorat 

barn samt att samla in medel till forskning för att minska antalet barn 

som dör före födelsen och under det första levnadsåret. Vi arbetar 

också förebyggande genom att bidra till forskningen med 

insamlingar och med våra kunskaper och erfarenheter.  

I vilket 

organisatoriskt 

sammanhang verkar 

er organisation? 

 

Spädbarnsfondens är en ideell organisation som startades 1986 av 

familjer som förlorat ett litet barn. Idag har vi drygt 3000 medlemmar 

samt aktivitet i 17 distrikt i Sverige.  

 

Spädbarnsfonden är en del av samarbetsorganisationen SAMS - 

Samarbete för Människor i Sorg, som även består av föreningarna, 

Riksförbundet SPES (Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd), 

VSFB (Vi Som Förlorat Barn), VIMIL (VI som Mist någon Mitt I 
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Livet), Riksförbundet Änkor och Änkemän och FEBE (Nätverk för 

föräldrar som har förlorat barn). 

Spädbarnsfonden är medlem i ISPID, International Society for the 

Study and Prevention of Perinatal and Infant Death. 

Spädbarnsfonden är även medlemmar i ISA, International Stillbirth 

Alliance, och i Nordiskt Forum som består av systerorganisationer i 

Norden. 

 

Våra strategier för att 

uppnå målet: 

 

 

Stöd  

Den lokala verksamheten är kärnan i föreningen och kan exempelvis 

vara att ge stöd till familjer som förlorat barn. Distrikten har till 

uppgift att förmedla stöd till medlemmar, organisera lokal 

verksamhet såsom medlemsträffar, samtalsgrupper och 

minnesstunder. Många distrikt arrangerar även andra former av 

träffar som exempelvis föreläsningar, Stor och Liten träffar, 

kransbindningar, träffar för anhöriga, träffar för far och 

morföräldrar, vänta barn igen-träffar och pysselträffar. Utbudet i 

distrikten är stort och varierande. 

På riksnivå anordnar Spädbarnsfonden varje år en mycket välbesökt 

familjehelg i Varberg. Familjehelgen äger rum i mitten av augusti och 

fokuserar på hela familjens sorg. Spädbarnsfonden anordnar även en 

reatreathelg ”Stilla Dagar” där fokus ligger på samtal och 

meditation. 

Information  

Ges via utbildning av distriktssamordnare och kontaktpersoner. 

Spädbarnsfonden utbildar även personal inom landsting, kommun 

och församlingar i bemötande av anhöriga när ett litet barn dör. Vi 

sprider även information genom vårt Magasin, foldrar, hemsida, 

sociala medier samt genom personalen på kansliet. Vi arrangerar 

årliga seminarier i ämnet kris och sorgfrågor, på olika platser i 

Sverige.  

Påverkansarbete 

Spädbarnsfonden arbetar för en stark opinion för att mer av 

samhällets resurser ska satsas på forskning. Med hjälp av 

debattartiklar i lokal och rikspress. 

Insamling 

Genom att samla in medel till forskning via, hemsida, kampanjer, 

annonser och social media kan vi främja forskningen om 

spädbarnsdöd. 

Finansiering 

Spädbarnsfonden finansieras av medlemsavgifter, gåvor och bidrag. 
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Spädbarnsfondens största utmaning är att finansiera sin verksamhet 

då statliga medel är en mycket liten del av intäkterna.  

 

Vilken kapacitet och 

vilket kunnande har 

vi för att uppnå 

målet? 

 

 

Anställda 

Spädbarnsfonden har 2 anställda som arbetar med områdena 

stöd, information, hemsida och ekonomi.  

 

Styrelse  

Spädbarnsfonden har en erfaren och kompetent styrelse som driver 

och utvecklar verksamheten. 

 

Distriktssamordnare  

Spädbarnsfonden har utbildade distriktssamordnare och 

kontaktpersoner som arbetar med den lokala verksamheten. 

 

Forskningsnämnd  

Spädbarnsfonden har en forskningsnämnd som bedömer vår 

forskningsansökningar. 

 

Hur vet vi att vår 

organisation gör 

framsteg? 

Spädbarnsfonden gör regelbundna utvärderingar av organisationen 

och varje år sammanfattar vi våra aktiviteter i verksamhetsplanen. 

 

Genom att följa nyckeltal ser vi att besöksfrekvensen på hemsida och 

sociala media ständigt ökar och går framåt. 

 

Genom enkäter och utvärderingar efter utbildningar, seminarier, 

familjehelger, samtalsgrupper osv, utvärderar vi, kvalitetssäkrar och 

utvecklar vi vår verksamhet. 

 

Genom forskningsrapporter får vi återkoppling på utdelade medel 

och ser att de gör nytta. 

 

Bekräftelse på framsteg kommer också från alla de muntliga 

kommentarer från familjer som fått stöd och hjälp av 

Spädbarnsfonden. 

 

Vad har vi 

åstadkommit så här 

långt? 

Stöd 

Den allra viktigaste uppgiften är det stöd föräldrar kan ge varandra 

genom föreningen. Många föräldrar som varit medlemmar en tid blir 

i sin tur stöd-föräldrar till nya familjer som drabbas av en förlust. 

Tillsammans bildar de ett landstäckande kontaktnät och idag har vi 

17 aktiva distrikt runt om i Sverige. 

 

 Spädbarnsfonden är ett viktigt komplement till sjukvården och 

andra stödjande resurser. Personal inom olika yrken som kommer i 

kontakt med familjer som förlorar barn anlitar Spädbarnsfonden för 
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att vidareutbilda sig. Drabbade föräldrar berättar vad de gått igenom 

och hur de skulle vilja bli bemötta efter förlusten för att bidra till 

ständiga förbättringar.  

 

Information 

Genom våra utbildningsdagar och riktad information till landets alla 

sjukhus, har bemötandet av familjer som förlorat barn blivit bättre. 

Men, fortfarande finns det mycket kvar att göra. Genom vår 

information på hemsida och sociala medier når vi idag ut till en stor 

grupp människor i Sverige som kan finna information och 

vägledning hos Spädbarnsfonden. 

 

Påverkansarbete 

Genom att aktivt lyfta frågan om minskade fosterrörelser så har 

bemötandet av gravida kvinnor i vården, som upplever minskade 

fosterrörelser, börjat förändras. På sikt hoppas vi kunna se att fler 

barn överlever på grund av att man tar mammans oro på allvar. 

Genom att sprida information om plötslig spädbarnsdöd hoppas vi 

bidra till att färre barn dör och att vi genom information 

uppmärksammar nyblivna föräldrar på hur man minskar riskerna 

för plötslig spädbarnsdöd. 

 

Spädbarnsfonden arbetar för en stark opinion för att mer av 

samhällets resurser ska satsas på forskning. Under hösten 2014 

genomfördes en stor enkätundersökning som riktade sig till alla 

riksdagspartier. Samtliga partiers svar finns idag publicerade på 

Spädbarnsfondens hemsida.  

 

Forskning 

Genom vår forskningsfond delar vi årligen ut medel så att 

forskningen om spädbarnsdöd ska utvecklas och gå framåt.  

 

 

  

Spädbarnsfondens 

styrelse den 24 

januari 2015 

 

 

 

 

 

Henrik Ahlstrand                                Liselotte Bergström 

 

 

 

Michel Östlund                                    Marie Ganters 

 

 

 

 

Marina Lagerberg 
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