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Ny rapport visar att föräldrar till dödfödda barn behandlas olika
Enligt Socialstyrelsen krävs enhetliga riktlinjer för omhändertagandet av
familjer till dödfödda barn. Spädbarnsfonden har påpekat brister i en ojämlik
vård och välkomnar att nya riktlinjer tas fram.
-

Spädbarnsfonden är positiva till rapporten och förslaget om ett
kunskapsstöd till hälso- och sjukvården. Vi hör från våra medlemmar att
vården är ojämlik, säger Angela Jones, verksamhetsansvarig på
Spädbarnsfonden.

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen undersökt hur omhändertagandet
av föräldrar och syskon till ett dödfött barn ser ut i olika regioner och vilket stöd
som erbjuds. I april överlämnades rapporten ”Omhändertagande av föräldrar och
syskon till dödfödda barn”.
Resultatet visar att det finns lokala variationer i rutiner och att vården är ojämlik.
Till exempel identifieras bristfälligt bemötande inom vården innan upptäckten av
ett dödfött barn, bristande information om att barn kan dö i magen och
bristfälligt bemötande av kvinnor som tidigare varit med om att förlora ett barn.
Slutsatsen är att det finns behov av enhetliga riktlinjer kring omhändertagandet
av drabbade familjer. Socialstyrelsens förslag till åtgärd är att ta fram ett
kunskapsstöd till landets regioner. En tidigare rapport från Socialstyrelsen i
december 2018, visar att antalet dödfödda barn har varit oförändrat de senaste 20
åren trots medicinsk utveckling och att åtgärder krävs för att sänka dödstalen.
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Fakta: (SCB) 700 spädbarn dör varje år i Sverige. 400 i magen och 300 under det
första levnadsåret.
Spädbarnsfonden är en ideell organisation för föräldrar och familjer som mist spädbarn. Vi verkar genom
forskning och informationsspridning för att minska antalet barn som dör. Vår vision är att inget spädbarn ska
dö av förhållanden som kan upptäckas och där medicinsk kunskap för åtgärd finns tillgänglig.
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