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MÅL, AKTIVITETER OCH
BUDGET
Verksamhetsplanen är indelad efter Spädbarnsfondens olika
verksamhetsgrenar. Aktivitetsplan och mål för varje verksamhetsgren är
beskriven i respektive avsnitt.
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Styrdokument:
Spädbarnsfondens strategi- och visionsmålsdokument
Kommentar:
2021 års verksamhetsplan är anpassad efter pågående
Coronaepedemi. Vissa strategiska mål och aktiviteter enligt
visionsdokumentet kan komma att utgå och inkluderas i
framtida verksamhetsplan.
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Om Spädbarnsfonden
Syfte
Stödja drabbade familjer som mist ett barn under graviditeten, under
förlossningen eller under första levnadsåret.
Verka för ändamålsenlig information, utbildning samt fortbildning
Befrämja forskning inom området spädbarnsdöd

Verka för opinionsbildning samt samhällsupplysning inom området spädbarns
hälsa och spädbarnsdöd
Stärka och utveckla nationell samt internationell samverkan.

Vision
Spädbarnsfondens vision är att inget spädbarn ska dö av förhållanden som kan
upptäckas och där medicinsk kunskap för åtgärd finns tillgänglig.
Alla föräldrar till ett barn som dött under graviditet eller förlossning samt under
det första levnadsåret, ska mötas av professionell vård och bemötande från hälsooch sjukvårdspersonal och förståelse från omgivningen.

Organisation
Spädbarnsfondens är en medlemsorganisation, med ca 750 betalande
medlemsfamiljer.
Styrelsen tar fram verksamhetsstrategi, antar verksamhetsplan och budget som
sedan det anställda kansliet sköter den löpande verksamheten efter. Volontärer
arbetar i de länsindelade stöddistrikten runt om i landet.
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Organisationsaktivitet 2021

Årsmöte 20 mars, sänds digitalt och anordnas fysiskt ifall Coronasituationen tillåter.
Styrelsemöten en gång per månad per distans samt fyra träffmöten per år.

Målgrupp
Medlemmar, styrelse och kansli

Löpande mål
Öka transparens och tillgänglighet. Bidra till gemenskap i hela organisationen och öka
kännedom och kunskap för föreningens fokusfrågor och löpande arbete. Att en
representant från varje stöddistrikt deltar i årsmötet. Att nå så många medlemmar
som möjligt runt om i landet genom att årsmötet sänds digitalt.

Värdegrund

Inkludering
Spädbarnsfonden är en religiöst
och politiskt obunden ideell
organisation.Till oss är alla
välkomna. Oavsett om barnet dog
i magen, vid förlossningen eller
som spädbarn. Vi stödjer familjer
som har förlorat barn, samt deras
anhöriga och personer i deras
närhet som behöver stöd.
Empati
Vi finns där för alla som mist barn.
Vi förstår, stödjer och lyssnar.
Pålitlighet
Våra mål är att minska antalet
barn som dör i magen,
förlossningen och under första
levnadsåret. Vi vill förbättra
bemötanden av familjer som mist
barn. Våra budskap är grundade i
fakta och forskning. Vi arbetar för
våra medlemmar.
Spädbarnsfondens styrelse, kansli
och volontärer arbetar alla efter
vår värdegrund.
Hela vår verksamhet genomsyras
av vår värdegrund.

Stödverksamhet
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Samordning
Spädbarnsfondens nationella stödsamordnare och sjukhuskontakt är huvudansvarig
för stödverksamheten. Stödsamordnaren planerar och ser över stödverksamheten
tillsammans med verksamhetsansvarig. Spädbarnsfondens stödsamordnare och
kansli ansvarar för nationella medlemsaktiviteter. Ofta i samarbete med volontärer.
Kansliet fungerar som stöd för alla volontärer.
Spädbarnsfondens stödverksamhet ute i landet bygger på ideella krafter och peer-topeer support, föräldrar som mist barn som ger stöd till andra föräldrar.
Spädbarnsfonden har länsindelade distrikt. 2020 hade vi stöddistrikt i ca 15 av 21 län.
Vissa län har distriktsamordnare och större eller mindre arbetsgrupper som består av
stödpersoner och volontärer. Det är distriktsamordnare i varje stöddistrikt som
ansvarar för den lokala stödverksamheten i samarbete med de andra volontärerna i
länet. Alla som ger stöd i våra distrikt har själva mist spädbarn.

Målgrupper
I stödverksamheten ingår olika målgrupper. Varje målgrupp har anpassade aktiviteter
utifrån Spädbarnsfondens mål och målgruppens behov.
Primär målgrupp: Föräldrar som mist spädbarn. Medlemmar.
Sekundär målgrupp: Anhöriga, vänner, arbetsgivare, nätverk runt den drabbade
familjen.
Volontärer: Distriktsamordnare, stödpersoner och aktiva medlemmar.
Profession: Alla som i sin yrkesroll möter föräldrar som mist barn. Vårdpersonal,
kurator, psykolog, begravningsbyrå, skola, kyrka, sjukhuskyrka.
Beslutsfattare, sjukhusledning mm

Kommunikationskanaler med målgrupperna
Genom Spädbarnsfondens minnespåsar som delas ut på sjukhus
Genom vår hemsida, sociala media-kanaler, nyhetsbrev, telefon och mailkontakt,
press och media
Interna samtalsforum för volontärer
Slutna samtalsforum för föräldrar och anhöriga
Informationsmaterial som distribueras till professioner som möter familjer som
mist barn

Övergripande mål
Att alla familjer som mist spädbarn i hela Sverige ska erbjudas stöd av
Spädbarnsfonden

Lokal stödverksamhet
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Stödkedjan:
1. Förälder som mist barn kontaktar Spädbarnsfonden genom att ansöka om
medlemskap. Spädbarnsfondens stödsamordnare, som ansvarar för medlemsregistret,
tar en första kontakt med den nya medlemmen. Kontakt förmedlas till en stödperson,
i bästa fall i det län de drabbade föräldrarna bor. Finns distriktsamordnare eller
arbetsgrupp i länet, skickas den nya medlemmen dit och sedan fördelas en
stödperson genom distriktsamordnaren.
2. Förälder som mist barn deltar i en öppen träff en gång, eller ringer och får stöd av
kansliet. Vill de sedan fortsätta delta i stödaktiviteter och få stöd, blir de medlemmar
och stöd förmedlas enligt punkt 1.
3. Ifall det inte finns ett lokalt stöddistrikt där den drabbade bor, erbjuds stödsamtal
från stödperson från annan ort, eller från kansliet. Vi erbjuder även digitala
stödgrupper.
Målgrupp:
Primär målgrupp: Föräldrar som mist spädbarn. Medlemmar.
Sekundär målgrupp: Anhöriga, vänner, arbetsgivare, nätverk runt den drabbade
familjen.

Aktiviteter 2021
Arrangeras av våra distriktsamordnare och stödpersoner i de lokala stöddistrikten.
Riktlinjer, arbetssätt och stödfunktioner beskrivs detaljerat i Spädbarnsfondens
informationspärm för volontärer.
Distrikten erbjuder/kan erbjuda:
De nationella medlemsaktiviteterna
Öppna samtalsträffar
Slutna samtalsgrupper
Gravid-igen-träffar
Stor-och-liten-träffar
Familjedagar
Minnesstunder/Minnesceremonier
Pysselträffar
Personligt stöd via enskilda, kontinuerliga stödsamtal/träffar

Coronaanpassade aktiviteter 2021:
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Utomhusträffar, samtal, promenader
Digitala öppna- och slutna samtalsträffar
Digitala minnesceremonier
Nya medlemsaktiviteter 2021:
Kurs i läkande skrivande.
Syfte: Att få verktyg att skriva ur sig sorgen, att gå vidare, att bearbeta händelsen.
Arrangör: Extern kursledare, köpt tjänst.
På grund av Corona så pausades två kurstillfällen under våren 2020, dessa två
kurstillfällen ska slutföras under 2021. De arrangeras i Göteborg och Stockholm. En
kurs startade i november 2020 i Karlstad.
Filmberättande.
Syfte: Att sätta bilder till minnen och skapa en kortfilm av familjen/förälderns alltför
korta tid tillsammans med barnet/barnen.
Arrangör: Externa kursledare, köpt tjänst.
På grund av Corona så pausades kursstarten i Göteborg under våren 2020. Vi startar
upp den under våren 2021 samt ett kurstillfälle till i Karlstad.
Budgetpost: Att slutföra de två kurstillfällena för Läkande skrivande står med i budget,
på konto: 5832. Även kurstillfället i Karlstad är inkluderad i samma budgetpost. Medel
för kursen i Karlstad är finansierad av Region Värmland med motsvarande kostnad på
intäktssidan i budget. Lokalkostnader för stöddistrikten ingår i budget. Under 2021
kommer vi huvudsakligen samarbeta med studieförbund och andra lokaluthyrare där
vi kan låna lokaler utan kostnad eller till låg kostnad.
Mål 2021:
Att alla nya medlemmar som söker stödkontakt ska erbjudas det.
Att öka medlemsantalet, genom att fler hittar till oss (Föräldrar, anhöriga,
professionsmedlemmar, stödmedlemmar) 150 nya medlemmar .
Att Spädbarnsfonden har god och kontinuerlig kontakt med alla
distriktsamordnare och volontärer för att säkerställa att alla nya medlemmar
erhåller den kontakt de önskar.
Att vi även rekryterar stödpersoner från den sekundära målgruppen, anhöriga, för
att utöka stödet till den målgruppen.
Att under 2021-2022 är att utbilda volontärer som pratar ett annat modersmål än
svenska.

Nationell stödverksamhet
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Målgrupp:
Primär målgrupp: Föräldrar som mist spädbarn. Medlemmar.
Sekundär målgrupp: Anhöriga, vänner, arbetsgivare, nätverk runt den drabbade
familjen.

Aktiviteter 2021
Arrangeras av Spädbarnsfondens kansli, med stöd av volontärer.
Digital jubileumsvideo 12 april som firar föreningens 35 år.
Historiskt perspektiv. Lyfta vad föreningen har gjort, förändrat och arbetet med sedan
1986. Samtidigt insamling till stödverksamheten.
Familjehelgen 12-15 augusti
Arrangeras årligen i augusti. 2021 anordnas den på Destination Apelviken i Varberg.
En långhelg som syftar till att förbättra den psykiska hälsan och ser till hela familjens
välbefinnande. Torsdag till och med söndag träffas ca 150 personer, varav ca hälften
barn, på en campingplats i Sverige.
Aktiviteter under familjehelgen: Samtalsgrupper, familjeaktiviteter, barnaktiviteter,
minnesceremonier, gemensamma måltider. Gemenskapsbildande aktiviteter.
Digital livesänd minnesstund vid allhelgonahelgen
2020 arrangerades vår första livesända minnesstund. Intresset och deltagandet var
stort. Vi arrangerar därför en liknande aktivitet även hösten 2021. Speciellt då vi inte är
säkra på hur Coronasituationen kommer att påverka vår fysiska verksamhet och
möjlighet att anordna större minnesstunden på olika platser i landet.
Sändningsplats: Göteborg
Digitalt livesänt Wave-of-light event 15 oktober
Internationell ljuständningsceremoni.
Sändningsplats: Stockholm
Tillverka och distribuera Spädbarnsfondens Minnespåsar till sjukvården.
Fortsätta att etablera kontakt med relevanta sjukhusavdelningar för att distribuera
våra Minnespåsar.
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Fortsätta arbetet med att etablera stödverksamhet i de distrikt där vi saknar

täckning. Vi vill bibehålla de stöddistrikt som är aktiva idag, samt motivera de
distriktsamordnare och de volontärer vi har att fortsätta sitt viktiga arbete ute i
distrikten. Det gör vi genom utbildning, fortbildning och personliga relationer.
Löpande stödaktiviteter:
Slutet stödforum på Facebook för föräldrar som mist barn.
Slutet stödforum på Facebook för anhöriga.
Budgetpost: Vi har budgeterat för att anordna en nationell familjehelg för ca 150
medlemmar, med rabatterade stughyror. Vi har budgeterat för en stödfond som ska
möjliggöra för de medlemmar som saknar ekonomiska möjligheter att ändå kunna
delta. Vi har budgeterat teknikkostnad för digitala sändningar under budgetposten
material och kostnader stödverksamhet. Vi har budgeterat för tillverkning och
fraktkostnader för distribuering av Minnespåsar.
Mål 2021:
Att anordna familjehelgen
Att sända minst två digitala event under året, en minnesstund och ett wave-oflight event. Ifall Coronapandemin fortsätter under sommaren och hösten 2021, så
planerar vi att istället anordna mindre familjedagar lokalt.
Att distribuera 600-700 Minnespåsar till sjukhusen
Att etablera kontakt med nya relevanta avdelningar såsom barnakuter och
gynekologiska avdelningar.
Mål 2021-2022:
Ifall finansiering finns kan vi under sista halvåret 2021 eller första halvåret 2022,
utveckla ytterligare seminarium/webinarium såsom "verktyg i sorgen", eller annat
stödinriktat och medlemsinriktat webinarium/seminarium.

Internutbildning & rekrytering av volontärer
Nyrekrytering och utbildning av volontärer och stödpersoner i den lokala
stödverksamheten är väldigt viktig för en hållbar och kontinuerlig lokal
stödverksamhet. Spädbarnsfonden stöttar och motiverar våra volontärer för att de ska
känna att de är en värdefull del av organisationen. De utgör Spädbarnsfondens
kärnverksamhet.
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Målgrupp: Volontärer såsom distriktsamordnare, stödpersoner och resurspersoner.

Aktiviteter 2021
Fortbildning och inspiration för distriktsamordnare och etablerade volontärer.
Den 20-22 mars anordnar Spädbarnsfonden en inspirationshelg för att motivera våra
distriktsamordnare och volontärer till ett fortsatt ideellt engagemang.
Grundkurs för nya volontärer som ska bli stödpersoner
Till hösten (sept-okt) arrangerar Spädbarnsfonden en grundkurs i hur man blir en bra
stödperson. I oktober 2020 var första gången vi arrangerade den nya grundkursen. Ett
sätt att kvalitetssäkra vår stödverksamhet ytterligare. För att både stödpersoner och
drabbade föräldrar ska känna sig trygga i stödverksamheten.
Rektryteringskampanj
I mitten av året gör vi en rekryteringskampanj och undersöker intresset bland
medlemmar, föräldrar och anhöriga som mist barn för att bli stödperson. Kampanjen
följs upp av samtal och ifall volontären är redo att ingå i lokal stödverksamhet erbjuds
plats på grundkursen.
Budgetpost: Vi har budgeterat för två större kurstillfällen i budgeten, kostnaderna
finns vid konto 5870 utbildningshelg. Resekostnader är budgetförda under kontot för
resekostnader DS/aktiva konto 5800. De regionala, kommunala och statliga bidrag vi
erhåller för 2021 är de intäkter som dessa kostnader bokförs mot.
Mål 2021:
Att rekrytera minst tio nya volontärer som deltar i grundkursen.
Att fortbilda minst 20 volontärer under en inspirations-och utbildningshelg.
Att behålla stödverksamhet i nuvarande distrikt samt utöka stödverksamhet i de
län vi inte har stödpersoner 2020.

Grundkurs för nya volontärer i
stödverksamheten, Långholmen,
Stockholm oktober 2020.

Forskning
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Forskningsfonden
Spädbarnsfonden utlyser en gång per år medel för stöd till forskning med syfte att
förebygga att barn dör före födelsen eller under spädbarnsperioden. Forskningen kan
även handla om att förbättra bemötandet av drabbade föräldrar och närstående.
Anslag kan sökas för biomedicinsk forskning, inom fostermedicin och nyföddhetsvård,
och för omvårdnads- och vårdvetenskaplig samt psykosocial forskning.

Organisation & samordning
Stadgar §13. Fonder
Styrelsen ansvarar för förvaltningen av föreningens fonder och att detta sker på ett icke
spekulativt sätt. Utdelningsförslag ur forskningsfonderna tas fram av
forskningsnämnden vilket består av ledande forskare inom ämnet. Styrelsens
forskningsansvarige fungerar som sammankallande och nämndens ordförande.
Styrelsen utser forskningsnämndens ledamöter och beslutar om tilldelning av
forskningsmedel. Information om fondernas inriktning, Villkor för stipendier samt
beslut om tilldelning skall alltid hållas aktuell på föreningens webbplats.

Målgrupp
Forskare som forskar på området som beskrivs i syftet för forskningsfonden

Kommunikationskanaler med målgrupperna
Genom vår hemsida, sociala media kanaler, nyhetsbrev, telefon och mailkontakt,
Annonsering av forskningsfonden i fackpress
Sända information till relevanta mottagare, såsom universitet,
forskningscentrumbildningar, forskare som tidigare ansökt om bidrag.

Övergripande mål
Att öka Spädbarnsfondens utdelning av forskningsmedel

Aktiviteter 2021
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Starta ansökningsperioder och uppdatera dokument senast 2021-08-01
Sista ansökningsdatum 2021031. Ansökningsblankett och villkor uppdateras på
hemsidan när ansökningsperioden startar. Se över redovisningsvillkor. När deadline
passerats, ska alla forskningsansökningar göras tillgängliga för forskningssnämnd och
styrelse. Sammankallande för forskningsnämnden ansvarar för sammanställning av
ansökningar.
Annonsera i fackpress och marknadsföra att ansökningen öppnar vår till höst 2021.
- Vårdfokus: Gratisinförande med banner, utgivningsdatum normalt i augusti.
- Läkartidningen: Betald tryckt annons, utgivningsdatum normalt i augusti.
- Notis på SFOGs hemsida.
- Notis i Jordemodern.
- Info på Spädbarnsfondens webb, FB, Insta och LinkedIn, nyhetsbrev.
- Infoblad skickas till: Sändlista för forskare,.
- Infoblad skickas till: webbredaktioner/kommunikationsavdelningar/redaktörer
etc på olika universitet/forskarhögskolor, som KI, Uppsala universitet, Lund,
Linköping, Skåne, Dalarna, Sofiahemmet etc att sprida i nyhetsbrev, webbsidor
etc, vilket de sprider i sina respektive utskick, på webbsidor etc.
Infoblad skickas till: Distributionslistan för minnespåseutskick samt till
Barnläkarföreningen.
Intervjua och kontakta stipendiater från 2020
Sprida intervjuer och forskningsresultat i våra kommunikationskanaler, för att motivera
fler att söka, men främst som effektmätning och redovisning till våra medlemmar och
givare.
2021-2022 forum för att sprida forskningsresultat
Undersöka metoder och kanaler för att sprida forskningsresultat bättre till professionen
och allmänheten. Starta en forskningsblogg på Spädbarnsfondens hemsida. Gå med i
olika nätverk för forskare. Sprida och informera om forskningsresultat vid
Spädbarnsfondens seminarium/webinarium som riktar sig mot vårdpersonal. Osäkert
om något seminarium/webinarium kan anordnas under 2021 pga Corona, men
verksamheten återupptas i alla fall under 2022.
Riktad insamlingskampanj
För att öka forskningsfondens medel, så att vi kan dela ut större stipendiebelopp
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Budgetpost:
Intäktskonton för forskning. 3250 och 3260. Kostnadskonton för marknadsföring och
annonsering.

Mål 2021:
Att sprida information om Spädbarnsfondens forskningsfond till fler forskare, så att
vi får in fler ansökningar.
Att ha 500 000kr i forskningsfondens bankkonto.

Påverkansarbete
Spädbarnsfonden arbetar för att minska spädbarnsdödligheten och förbättra
bemötandet av föräldrar och familjer som mist ett litet barn. Spädbarnsfonden ska
kontakta och föra dialog med politiker och tjänstemän inom landsting /region och på
nationell nivå för att åstadkomma förändring.

Målgrupp
Beslutsfattare, media och allmänheten.

Kommunikationskanaler med målgrupperna
Genom vår hemsida, sociala media kanaler, nyhetsbrev, telefon och mailkontakt.
Genom att sprida artiklar, föräldraberättelser i press och media.

Övergripande mål
Att spädbarnsdödligheten ska minska i Sverige.
Att öka medvetenheten bland allmänheten om att små barn dör i Sverige.
Att verka för att etablera ett nationellt perinatalt center.

700 spädbarn dör varje år i Sverige
Dödstalen kan sänkas.

Aktiviteter 2021

SIDA 14

Representanter från Spädbarnsfonden ingår i arbetsgrupp med Socialstyrelsen.
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd för
professionen. Syftet med kunskapsstödet är att minska antalet barn som dör innan de
föds.
Kontakta och uppmärksamma beslutsfattare regionalt och nationellt
på statistik som släpps årligen i februari och december från SCB och Medicinska
födelseregistret i syfte att synliggöra dödstalen och den ojämlika vården för
att påverka beslutsfattare till beslut om ändringar. Att uppmärksamma beslutsfattare
på att föräldrapenningen bör utökas för föräldrar som mister ett barn.
Att verka för att etablera ett nationellt perinatalt center
Föra kontakt med Region Stockholm angående etablering av ett perinatalt center i
Stockholm.
Sprida information om perinatalt center till fler regioner
Särskilt lyfta den kliniska mottagningsdelen som kan implementeras inom existerande
verksamhet såsom specialmödravård och förlossning.
Skapa en årsrapport om spädbarnsdödligheten i Sverige
Arbetet med att ta fram en årsrapport startar ca april 2021. Använda som
påverkansrapport och för att uppmärksamma allmänhet och beslutsfattare på att små
barn dör i syfte att sänka dödstalen
Debattartikel
Genom debattartiklar uppmärksamma att fler barn i Sverige kan räddas för att skapa
uppmärksamhet och politisk medvetenhet om behovet av prioritering om nollvision för
spädbarnsdöd.
Budgetpost: Kostnader främst i form av personalkostnader.
Mål:
Att alla relevanta åtgärdsförslag som kan påverka dödstalen ska finnas med i det
kunskapsstödet för att sänka intrauterin död.
Att lyfta och skapa uppmärksamhet kring statistiksläpp i dagspress.
Att sprida informationen om klinisk mottagningsdel inom konceptet perinatalt
forskningscenter till minst ett universitetssjukhus i region annan än Stockholm.
Att skapa återkommande mediaintresse för Spädbarnsfondens påverkansfrågor
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Utbildning & Information
Samordning
Spädbarnsfondens nationella stödsamordnare är även sjukhuskontakt.
Stödsamordnaren ansvarar för distribuering av Minnespåsar till sjukhusen och
etablerar kontakt för föreläsningar för personal som använder Minnespåsarna.
Sjukhuskontakterna och kontinuerliga föreläsningar för personalen är viktiga för att
bidra till en jämnlik omvårdnad. Spädbarnsfonden vill att alla föräldrar ska bemötas
lika och att samma stöd ska erbjudas oavsett var de drabbade familjerna bor i landet.
Spädbarnsfonden efterlyser ett program för standardiserad omvårdnad och rutiner.
Spädbarnsfondens kommunikatör har huvudansvaret för Spädbarnsfondens interna
och externa information och kommunikation. Även medlemmar, volontärer och
drabbade familjer är viktiga budbärare av föräldraberättelser och bidrar till
opinionsbildning och uppmärksamhet om att små barn dör. Hela organisationen
bidrar.

Målgrupp utbildning
Profession: Alla som i sin yrkesroll möter föräldrar som mist barn. Vårdpersonal,
kurator, psykolog, begravningsbyrå, skola, kyrka, sjukhuskyrka.

Målgrupp information
Beslutsfattare, sjukhusledning m.fl.
Gravida, allmänheten, primär och sekundär målgrupp.

Kommunikationskanaler
Genom Spädbarnsfondens minnespåsar som delas ut på sjukhus
Genom vår hemsida, sociala media kanaler, nyhetsbrev, telefon och mailkontakt,
Informationsmaterial som distribueras till professioner som möter familjer som mist
barn. Genom press och media. Genom nyhetsbrev och hemsida.

Övergripande mål
Att berörd vårdpersonal ska ha kunskap och förståelse kring stöd till föräldrar som
mist barn
Att öka medvetenheten bland allmänheten om att små barn dör i Sverige

Aktiviteter 2021

SIDA 16

Etablera kontakt med för oss nya sjukhusavdelningar, kurators- och
psykologmottagningar och MVC.
För att erbjuda Spädbarnsfondens Minnespåsar och arbetssätt kring dem. För att nå
ännu fler drabbade föräldrar med erbjudandet om stöd från Spädbarnsfonden. För att
utbilda vårdpersonal i bemötande, rutiner och stöd när ett litet barn dör.
Distribuera informationsfoldrar till relevanta professioner som möter föräldrar som
mister spädbarn. Informera om Spädbarnsfondens stödmaterial till föräldrar,
anhöriga och arbetsgivare/kollegor.
Erbjuda föreläsningar om rutiner, stöd och bemötande för vårdpersonal
För att underlätta för personal och för att göra informationen lättillgänglig kan
Spädbarnsfonden komma till arbetsplatser och föreläsa. Oftast sker föreläsningarna
under personalmötestid eller personalutbildningsdagar. Att föreläsa på lärosäten där
barnmorskeutbildning erhålls.
Erbjuda ett nationellt seminarium/webinarium under hösten
Ifall Coronasituationen tillåter anordnar vi ett digitalt webinarium sänt från Stockholm.
Detta ifall finanisering säkras för aktiviteten eller om utrymme finns i budget.

Kommunikativa insatser för att sprida information:
Följer aktiviteterna från våra olika verksamhetsgrenar:
- Stödverksamhet
- Forskning
- Påverkansarbete
Skapar och lyfter artiklar med föräldraberättelser, genom PM till media och
press och genom att sprida i våra kommunikationskanaler. Lyfter relevanta nyheter.
Skickar riks nyhetsbrev en gång per månad
Med relevanta nyheter, forskning och artiklar samt insamlingskampanjer.
Skickar lokala nyhetsbrev när de lokala stöddistrikten vill förmedla aktiviteter.
Skickar nyhetsbrev till professionen med relevant information
Uppdaterar Spädbarnfondens sociala media kanaler enligt social media strategi
samt kommunikationsstrategin
Hög frekvens på inlägg och delningar.
Uppdaterar information på hemsida och nyheter på hemsida löpande

SIDA 17
Budgetpost: Kostnader främst i form av personalkostnader vad gäller föreläsningar för
professionen samt kommunikation. Kostnader har även budgeteras för trycksaker och
porto. Även viss resekostnad för kansli är budgeterat. Lokalkostnad och
videkonferenskostnad kan komma att tillkomma för webinarium/seminarium.
Kostnaden är inte budgetförd, ifall kostnad uppkommer så blir det mot bidrag
motsvarande kostnaden.
Mål:
Att etablera kontakt med 10 nya avdelningar.
Att föreläsa på minst fem personalmöten på relevanta sjukhusavdelninar.
Att frekvent skapa mediaintresse för våra frågor och sprida information i våra
kommunikationskanaler.

Insamling
Insamlingsstrategin beskriver insamlingsaktiviteter och mål för 2021.

Övergripande Insamlingsmål
Spädbarnsfondens mål är att öka intäkterna från dagens (2020) 3,5 MSEK till 5 MSEK
2022. Spädbarnsfonden ska nå ökade intäkter genom:
Bidrag från offentliga sektor,
Bidrag från stiftelser och fonder,
Insamling och gåvor från allmänheten,
Insamling genom privata initiativ och utmaningar,
Peer-to-peer insamlingar
Månadsgivare,
Samarbete med företag och näringsliv.

Verksamhetsplan
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