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Prins Carl Philip är beskyddare åt Lilla Barnets Fond
Vart tionde barn som föds i Sverige hamnar på en neonatalavdelning. Lilla Barnets fond är en
nystartad, ideell förening som syftar till att samla in mer pengar till forskning och utveckling av
nyföddhetsvården i Sverige. H. K. H. Prins Carl Philip ger fonden sitt stöd genom att vara dess
officiella beskyddare.
-

Det känns fantastiskt att Prins Carl Philip ställer upp som officiell beskyddare av vår fond och
stödjer vår kamp för att förbättra vården och omhändertagandet av våra allra minsta, säger
Eva Berggren Broström, verksamhetschef Neonatologi vid Karolinska Barndivisionen och
ordförande för Lilla Barnets Fond.

Livsviktig forskning
Orsaken till att ett litet nyfött barn hamnar på neonatalavdelning varierar – en del av barnen föds
alldeles för tidigt, andra råkar ut för komplikationer under förlossningen och några har av andra skäl
nedsatta funktioner som kräver specialiserad nyföddhetsvård. Vården under dessa första
levnadsveckor är avgörande för det lilla barnets framtida hälsa och utveckling. Sjukdomar och
komplikationer som drabbar nyfödda kan leda till men för livet. Men trots det så är resurserna för
forskning och utveckling inom detta område begränsade.
-

Över hela landet arbetar ekonomiskt pressade forskargrupper för att ytterligare optimera den
medicinska vården och omvårdnaden för denna utsatta kategori patienter. Våra patienter har
ett långt liv framför sig efter det att nyföddhetsvården avslutats och det krävs ytterligare
forskning kring vad som händer dessa barn på lång sikt. Vi vet till exempel att händelser vid
födelsen påverkar risken att utveckla kroniska sjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom
senare i livet. Behovet av stöd i förskolan och vid skolstart behöver studeras närmare. En
nationell forskningsfond som långsiktigt stöttar våra allra minsta och svagaste patienter är
därför ytterst välkommen, säger Mats Blennow, överläkare vid neonatalverksamheten
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Insamling av forskningsmedel
Fler och fler nyfödda barn överlever och Sverige är ett föregångsland när det gäller låg
spädbarnsdödlighet. Ändå dör omkring 275 spädbarn varje år i Sverige. Det går heller inte att enbart
titta på överlevnadsstatistiken, det är också angeläget att följa upp hur de barn som överlever mår
och vilken livskvalitet de har senare i livet. Ökad forskning är en grundförutsättning för att sjukvården
ska kunna bli bättre på att förebygga och behandla nyfödda barn som behöver extra vård i samband
med förlossningen. För att samla in pengar till denna forskning har ett antal barnläkare, forskare och
föräldrar från hela Sverige bildat Lilla barnets fond. Det är en ideell förening som strävar efter att öka
kunskapen om forskningsbehovet inom nyföddhetsvården samt samla in pengar till forskningen.
Fonden har redan ett antal ambassadörer - Kenneth Johansson (c), ordförande i riksdagens
socialutskott och ”Lilla barnets riksdagsman”, Kattis Ahlström, Marcus Birro samt Rose-Marie Millberg.
Fondens officiella beskyddare är H. K. H. Prins Carl Philip.

För mer information vänligen kontakta:
Eva Berggren-Broström, ordförande i styrelsen för Lilla Barnets fond
Verksamhetschef Neonatologi Karolinska Barndivisionen, telefon: 08-51770000 (vx)

Mats Blennow, ordförande i forskningsnämnden för Lilla Barnets fond
Docent och överläkare, Neonatalverksamheten Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge,
telefon: 08-58580000 (vx)
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