Pressmeddelande 2013-12-20

Artisten Maia Hirasawa blir ambassadör för riksförbundet Svenska
Prematurförbundet
Maia Hirasawa har blivit utsedd till ambassadör för Svenska Prematurförbundet.
Maia är mamma till tvillingar som föddes för tidigt 2012 graviditetsvecka 34, och har
skrivit låten "Still Think Of It" om sina upplevelser som finns på hennes senaste
skiva "What I Saw"
– Jag stödjer gärna Svenska Prematurförbundets arbete att stärka de för tidigt födda
barnens röst i Sverige. Låten "Still Think of It" ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Den har
varit en del av min terapi genom det jag upplevt och jag blir väldigt glad om den kan hjälpa
föräldrar som upplevt samma sak som jag, säger Maia Hirasawa.
– Maias låt är väldigt fin och träffande. Vi hoppas kunna sprida den över Europa som ett
stöd för de hundratusentals föräldrar som får ett för tidigt fött barn varje år.
Vi behöver förebilder som kan berätta om de känslor av hopp och förtvivlan som är
förknippade med att få ett för tidigt fött barn, säger Karl Rombo, vice ordförande för
Svenska Prematurförbundet.
I Sverige föds 6,5 % barn för tidigt varje år. Vart tionde barn av alla som föds vårdas på en
neonatalavdelning. Ändå talas det väldigt lite om att det är så vanligt och vad det innebär.
Neonatalvården i Sverige är i världsklass och många barn som föds så tidigt som vecka 24
klarar sig utan svåra men. Det finns dock en stor grupp av barn som får men av sin för
tidiga födsel, och samhället har idag inom BVC, förskola och skola. dålig beredskap för att
identifiera behoven och hjälpa dessa barn och deras föräldrar
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###
Svenska Prematurförbundet är ett riksförbund och bildades 2013 genom en sammanslagning av de tre
största föräldraföreningarna i Sverige. Förbundet driver numer lokal verksamhet och arbetar samtidigt
intressepolitiskt på nationell nivå i Sverige för att driva frågor som är viktiga för för tidigt födda barn. I Sverige
föds varje år 6 500 barn för tidigt och nästan var tionde barn vårdas på en neonatalavdelning.

