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PRESSMEDDELANDE 
 

Antalet dödfödda barn fortsatt hög i Sverige  
 
Även om det är en minskning från året innan så fortsätter antalet dödfödda barn vara högt i 
Sverige, visar ny befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån. Spädbarnsfonden efterlyser 
krafttag från regeringen och ansvariga i regionerna för att sänka dödstalen. Det finns åtgärder 
att vidta som kan minska dödstalen.  
 
Statistik, antalet dödfödda barn i Sverige 2016–2020 
                2016 2017 2018 2019 2020 
pojkar  202 194 213 189 160 
flickor  212 205 229 178 193 
totalt  414 399 442 367 353 
Antalet dödfödda barn per 1 000 födda: 2019: 3,2 st samt 2020: 3,1 st. 
 
Antalet barn som dog under första levnadsåret har dock ökat mellan 2019 och 2020. 2019 så avled 
237 barn första levnadsåret, 2020 är siffran uppe på 268.  
 
- Vi ser att det finns en tendens till minskning i antalet dödfödda och vi hoppas givetvis att detta är 
början på en minskande trend. Antalet barn som dör sitt första levnadsår har inte minskat. 
Varje enskilt dödsfall är en tragedi och det behövs fler åtgärder för att stadigt minska antalet 
spädbarn som dör i Sverige, säger Malin Asp ordförande i Spädbarnsfonden och specialistläkare inom 
anestesi och intensivvård. 
 
Spädbarnsfonden har flera tydliga åtgärdsförslag för att minska antalet döda barn:  

- Vi vill att Sverige sätter en tydlig nollvision. 

- Nationell kartläggning, så kallad audit, av dödsorsaker för de barn som dör i magen. 

- Tidigare igångsättning. Gör det som praxis att sätta igång förlossningen i vecka 41.  

 

Statistiska centralbyrån publicerade befolkningsstatistiken 20210222: 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101I/DodF

oddaAlderMorK1/ 

 
 
För mer information 
Angela Jones, verksamhetsansvarig 
telefon: 0707-773 440 
e-post : kansliet@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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