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Region Stockholm satsar på att minska 
spädbarnsdödligheten 
 

I våras lade Spädbarnsfonden fram ett förslag till Region Stockholms om att instifta ett 

perinatalt center i Stockholm. När nu den styrande koalitionen i Region Stockholm har 

presenterat sitt förslag till budget för 2021 har man lyssnat. ”Det är fantastiskt positivt”, 

säger Malin Asp, ordförande i Spädbarnsfonden.  

 

Spädbarnsfonden och Region Stockholm hade ett möte i våras om hur spädbarnsdödligheten 

kan minskas. Spädbarnsfonden föreslår att det instiftas ett perinatalt center i Stockholm. 

Centret skulle samla forskning och kompetens kring varför små barn dör eller föds döda, 

innefatta förlossningsverksamhet anpassad för förlossning av dödfödda barn och för föräldrar 

som tidigare mist barn samt erbjuda klinisk mottagning inom ramen för 

specialistmödravården. Och när nu den styrande koalitionen i Region Stockholm presenterar 

sitt förslag för budgeten 2021 så finns en tydlig ambition att minska dödstalen och samla 

kunskapen inom vården. 

 - Det är fantastiskt! Vi är så glada att Region Stockholm visar en ambition att rädda fler barn 

och förbättra vården i samband med att barn föds döda. Jag är övertygad om att det här på sikt 

kommer att leda till minskade dödstal i Sverige, säger Malin Asp, ordförande i 

Spädbarnsfonden och en av de som deltog på mötet med Region Stockholm. 

I budgetförslaget föreslås bland annat att Karolinska Universitetssjukhuset ska utgöra ett 

kunskapscentrum.  

- Koalitionen i Region Stockholm har lyssnat till Spädbarnsfondens förslag och tar nu ett 

första steg för att utreda hur kunskap och kompetens kan samlas på Karolinska 

universitetssjukhuset. I ett längre perspektiv är det viktigt att även koppla samman forskning 

och klinisk verksamhet för att få bästa möjliga effekt. Vår önskan är att förlossningsvård, 

strategiskt arbete och forskning ska finnas under samma tak på ett av de stora 

Stockholmssjukhusen, säger Malin Asp.  

Att verka för ett nationellt perinatalt center i Sverige är ett av Spädbarnsfondens strategiska 

mål. 

 

Här finns hela budgetförslaget: https://www.sll.se/om-

regionstockholm/ekonomi/Ekonominyheter/Behallare-for-ekonominyheter/2020/10/den-

styrande-koalitionens-budgetforslag-for-2021-presenterat/ 
 
För mer information 
Angela Jones, verksamhetsansvarig  Malin Asp, ordförande Spädbarnsfonden 
telefon: 0707-773440    telefon: 0708-731211 
e-post : kansliet@spadbarnsfonden.se   e-post: malin.asp@spadbarnsfonden.se  
 
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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