
Spädbarnsfonden

Stöd

Spädbarnsfonden är en poli�skt och religiöst
obunden organisa�on  som  ger stöd  �ll  de
föräldrar som har förlorat barn. 
     Vi arbetar också med informa�on, utbild- 
ning  och  forskning  och verkar i  preven�vt 
sy�e för a� främja barns hälsa och överlev- 
nad  under  graviditeten  och  de  första lev- 
nadsåren. 
     Vårt  långsik�ga mål  är a� genom utbild-
ning och forskning bidra �ll en minskning av 
barnadödligheten i landet och �ll e� förbä�- 
rat bemötande av de familjer som drabbas.

Spädbarnsfonden har  e� rikstäckande  nät-  
verk för stöd �ll föräldrar som har mist barn.
Vi erbjuder bl. a. kontakt  med  stödfamiljer,  
samtalsgrupper,  familjehelger och minnes-
stunder.  
     På  lokal  nivå  ansvarar våra omsorgsfullt  
utvalda  distriktsamordnare  för arbetet. De  
har  alla egen erfarenhet av a�  förlora barn 
och får regelbunden utbildning av oss.  

Kunskap  är inte  bara  en mycket vik�g förut- 
sä�ning för a� kunna ge op�malt  stöd, utan  
också  en  stor  trygghet  för  den som  i   si�  
arbete möter drabbade föräldrar och syskon.   
     Spädbarnsfonden arrangerar av denna an-
ledning utbildning för berörd personal  inom  
olika yrkeskategorier. Vi erbjuder både öppna 
seminarier  och  skräddarsydda  utbildningar 
och föreläsningar  i  ämnen  som  sorg, barns 
sorg,  bemötande  av   familjer, barnbegrav-
ningar och krishantering.  
     För mer informa�on och ev. bokning är du 
varmt välkommen a� kontakta vårt kansli!

Informa�on

Forskning och fonder

genom  seminarier och  utbildningar  och på 
vår hemsida www.spadbarnsfonden.se.

I Sverige dör varje år över 500 barn före föd-
seln eller under �den närmast e�er och  y�-
erligare ca 15 dör i plötslig spädbarnsdöd.
     Bidragen  �ll   vår  Forskningsfond  går  �ll  
forskning för a� minska antalet  ofödda  och 
nyfödda barn som dör i  späd  ålder.  De  går 
också �ll  forskning  för a�  förbä�ra omhän-
dertagandet av dem som har mist barn.  
     Gåvor �ll  Stödfonden går �ll  vårt  arbete
med  a�  stö�a  och  hjälpa de föräldrar som 
har förlorat si� barn.  

Utbildning

En  av  Spädbarnsfondens  vik�ga   uppgi�er  
är   a�  sprida  kunskap   om   spädbarnsdöd 
och  om hur man bäst hjälper dem som  har 
drabbats. Vi gör de�a  via  våra olika foldrar,  


