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Mission, vision och värdegrund för Lilla barnets fond 
Missionen	  beskriver	  vad	  vi	  skall	  göra	  och	  varför.	  Vårt	  existensberättigande.	  

Vision	  beskriver	  vart	  vi	  är	  på	  väg,	  vad	  vi	  åstadkommer.	  

Värdegrunden	  är	  vårt	  rättesnöre,	  vägledande	  för	  vårt	  agerande.	  

	  

Vår mission 
Lilla	  barnets	  fond	  stödjer	  forskning	  som	  förbättrar	  de	  nyfödda	  barnens	  hälsa	  och	  

framtid.	  

	  

Vår vision 
Lilla	  barnets	  vision	  är	  att	  förhindra	  komplikationer	  vid	  livets	  start	  och	  därmed	  ge	  alla	  

nyfödda	  barn	  möjlighet	  till	  ett	  friskt	  liv.	  	  

	  

Vår värdegrund 
Trovärdig	  

» Vi	  stödjer	  forskningsprojekt	  enligt	  fondens	  bedömningskriterier.	  

» Vi	  strävar	  efter	  att	  vår	  kommunikation	  är	  sanningsenlig	  och	  korrekt.	  

» Vi	  har	  god	  ordning	  på	  fondens	  ekonomi	  och	  redovisar	  den	  öppet.	  

» Vi	  har	  tydliga	  jävsregler	  för	  handläggning	  av	  anslagsansökningar	  samt	  etiska	  

riktlinjer	  för	  insamlingsarbetet.	  

	  

fortsättning	  nästa	  sida	  
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Kompetens	  

» Vi	  stimulerar	  och	  stödjer	  forskning	  med	  hög	  vetenskaplig	  kvalitet.	  

» Vi	  utnyttjar	  alla	  medarbetares	  specifika	  kompetens.	  

» Vi	  knyter	  hög	  neonatal	  yrkeskompetens	  till	  fonden.	  

» Vi	  strävar	  efter	  samverkan	  mellan	  profession	  och	  föräldrar.	  

	  

Nytänkande	  

» Vi	  premierar	  banbrytande	  forskning.	  

» Vi	  använder	  moderna	  kommunikationsvägar.	  

» Vi	  arbetar	  för	  ett	  framsynt	  och	  innovativt	  insamlingsarbete.	  

» Vi	  eftersträvar	  att	  arbeta	  hållbart.	  

	  

Drivande	  

» Vi	  ska	  medvetandegöra	  omgivningen	  om	  neonatalvårdsbehovet.	  

» Vi	  har	  engagerade	  ambassadörer	  som	  aktivt	  marknadsför	  fonden.	  

» Vi	  strävar	  efter	  ett	  lokalt	  engagemang	  som	  upprätthåller	  nationell	  spridning.	  

» Vi	  inom	  fonden	  skall	  arbeta	  aktivt	  och	  engagerat.	  

	  

	  

antagen	  av	  styrelsen	  för	  Lilla	  barnets	  fond	  2010	  

	  

	  

	  


