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    Perioden 2020–2022 

 

Effektrapport för Lilla Barnets Fond 2022 

 

1.1 Beskrivning av organisationen i termer av associationsform, verksamhetsområde och 

geografisk täckning. 

 

Lilla Barnets Fond (LBF) är en nationell förening som består av styrelse, forskningsnämnd och våra 

medlemmar. Styrelse och forskningsnämnd är sammansatta av representanter från hela Sverige.  

I styrelsen finns föräldrar med erfarenhet av neonatalvård samt forskare och personal knutna till 

olika neonatalenheter i landet representerade. Föreningen har på så vis nära kontakt med många 

neonatalverksamheter och forskningscentra. 

Den tidigare stiftelsen Nils W Svenningsens Stiftelse för prematurforskning har under åren 2012–

2013 överfört samtliga medel till LBF. En viss summa av dessa medel delas därefter årligen ut i Nils W 

Svenningsens namn till ett forskningsprojekt som berör för tidig födelse.  

I specifika frågor och arrangemang, till exempel vid den årliga Världsprematurdagen den 17 

november, samarbetar LBF med andra nationella organisationer, bl a Svenska Prematurförbundet 

och Svenska Neonatalföreningen, som är del av Svenska Barnläkarföreningen.  

 

1.2 Redogörelse för rapporteringens avgränsningar med beaktande av t ex 

verksamhetsområde och geografi.  

Trots pandemins begränsningar under 2020–2021 har LBF varit aktiv i sociala medier, haft arbetsdag 

och styrelsemöten digitalt. LBF har delat ut forskningsanslag under 2020 och 2021. 

 

1.3 Rapporteringen avser tidsperiod 2020–2022. 

 

2.1 Beskrivning av problemet som adresseras och för vilken målgrupp 

Tio procent av alla nyfödda barn i Sverige, både fullgångna och för tidigt födda, behöver sjukhusvård 

på en neonatalavdelning (nyföddhetsavdelning). Lilla Barnets Fonds vision är att förhindra 

komplikationer vid livets starts och därmed ge alla nyfödda barn möjlighet till ett friskt liv. LBF stödjer 

därför forskning som förbättrar de nyfödda barnens hälsa och framtid.  

Föreningen verkar för: 

• Ökad kunskap om mekanismer och faktorer under graviditet, förlossning och 

nyföddhetsperiod som påverkar vid födelsen, i nyföddhetsperioden eller senare i livet.  
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• Utveckling av undersöknings- och behandlingsmetoder samt omvårdnad under 

neonatalperioden. 

• Ökad kunskap i samhället om hälsa och sjukdom hos det nyfödda barnet och om de 

seneffekter som kan förekomma. 

• Samverkan med andra organisationer med liknande uppdrag. 

 

2.2 Redogör för vilken typ av resurser ni använder för att nå tänkta effekter. 

LBF knyter hög kompetens till föreningen, i forskningsnämnden och i styrelsen med spridning över 

hela landet. 

LBF samarbetar med föräldrar och använder alla medlemmar i styrelsens specifika kompetens, till 

exempel inom marknadsföring och kommunikation. 

LBF har tydliga jävsregler för handläggning av anslagsansökningar och etiska riktlinjer för 

insamlingsarbetet. 

LBF har god ordning på föreningens ekonomi och redovisar den öppet.  

LBF använder moderna, miljövänliga och kostnadseffektiva kommunikationskanaler såsom Facebook 

och Instagram, samt hemsidan (www.lillabarnet.se) 

LBF engagerar beskyddaren H.K.H Prins Carl Philip, som träffar styrelsen regelbundet och deltar vid 

utdelning av anslag till forskare. 

 

2.3 Vilka aktiviteter genomför LBF för att nå tänkta effekter 

LBF har vid seminarium i anslutning till världsprematurdagen den 17 november tillsammans med 

svenska prematurförbundet belyst situationen för tidigt födda barn och deras familjer för inbjudna 

aktörer i samhället. 

Varje år arrangerar LBF ett välgörenhetslopp i Hagaparken i Stockholm i slutet av april eller början av 

maj. Uppehåll pga. pandemin gjordes 2020 och 2021, då LBF arrangerade digitala lopp. 2023 

arrangeras loppet den 23 april.  

LBF styrelse samlas årligen till gemensamma arbetsdagar där styrelsen bland annat arbetar med GIVA 

Sveriges Kvalitetskod för att kunna skapa och upprätthålla förtroende hos våra givare.  

LBF säljer julkort till förmån för fonden. 

LBF säljer reflexvästar och mössor till förmån för fonden. 

LBF´s styrelsemedlemmar pärlar och säljer armband till förmån för fonden. 

LBF stödjer familjer med minnesgåvor eller hyllningsgåvor. 

 

2.5 Effekter på längre sikt som LBF vill åstadkomma, samt när i tid de förväntas realiseras. 

LBF vill fortsätta att samla in pengar i syfte att ge anslag till forskare inom forskning på nyfödda. LBF 

arbetar för att höja summan som samlas in varje år genom att samarbeta med företag, uppmuntra 

till insamlingar och donationer. LBF arbetar med att öka kännedomen om föreningen via de 
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huvudsakliga informations- och marknadskanalerna, som hemsidan, samt Facebooksida och 

Instagram.  

Medlemsbrev skickas ut årligen till alla medlemmar i föreningen. 

Inom 5 år vill vi dela ut 800 000 per år i anslag. 

 

3.1 och 3.2 LBFs totala verksamhetskostnad för tidsperioden angiven i 1.3 
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Förändring av eget kapital 

 

 

4.1 Redogörelse för prestationer 

LBF ser skillnader år från år i intäkter på privata gåvor och företagsgåvor. LBF delar årligen ut > 75% 

av sina intäkter i forskningsanslag och kan på anslagens storlek se om föreningen gör framsteg. 

Sedan 2010 har LBF årligen och i konkurrens delat ut forskningsanslag till nyföddhetsforskning som 

håller hög kvalitet. På föreningens hemsida redovisas vilka forskare och vilka projekt som fått anslag. 

År 2021 delades 530 000 SEK anslag ut och 2022 delades 530 000 SEK ut. 

För att uppnå föreningens mål, om att skapa förutsättningar för en bättre start för nyfödda som 

behöver sjukhusvård, har anslag delats ut till forskare inom skilda yrkeskategorier, läkare, 

sjuksköterska, barnmorska, dietist och psykolog. 

LBF har vid seminarium i anslutning till världsprematurdagen den 17 november tillsammans med 

svenska prematurförbundet belyst situationen för tidigt födda barn och deras familjer för inbjudna 

aktörer i samhället. 

Varje år arrangerar LBF ett välgörenhetslopp i Hagaparken i Stockholm i slutet av april eller början av 

maj Uppehåll pga pandemin 2020 och 2021, då LBF arrangerade digitala lopp. 2023 arrangeras loppet 

den 23 april. 

 

6.1 Utvärdera prestationer i förhållande till använda resurser, tidigare resultat och andras 

resultat och uppsatta mål 
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Perioden 2020–2022 har för samhället varit en besvärlig tid utifrån pandemins effekter samt kriget i 

Ukraina. Under denna period har LBF trots detta fortsatt sitt arbete. LBF har kunnat medverka i 

Världsprematurdagen med att ge digitala seminarium tillsammans med svenska prematurförbundet. 

LBF har upprätthållit samarbete de företagen, varit aktiva i sociala medier och haft digitala 

välgörenhetslopp. 

 

6.3 Utifrån periodens resultat, dela lärdomar och vad ni avser föra för att upprätthålla och 

förbättra resultatet i framtiden 

Förändringar i omvärlden påverkar LBF. Under de senaste åren har intäkterna sjunkit, vilket kan bero 

på att givare prioriterar andra fonder och föreningar. LBF ska sprida kunskap om föreningen samt om 

behov om forskning på för tidigt födda och sjuka nyfödda i syfte att skapa förutsättningar att de ska 

växa upp och nå sin fulla kapacitet. 

 

7.1 Ange definitioner för de mått som ni använder för att mäta prestationer 

LBF följer antalet månadsgivare och medlemmar 

LBF följer donationer och insamlade pengar varje månad 

LBF använder den summa som kan delas ut varje år i anslag 

 

 

 

 


