
Stockholm den 24 april 2013

Forskning om järnbrist hos barn med låg födelsevikt tilldelas Stora
Barnmedicinpriset
Staffan Berglund, Umeå Universitet, tilldelas Stora Barnmedicinpriset 2013 för sin forskning om järnbrist hos barn som föds med
marginellt låg födelsevikt. Forskningen har redan lett till förbättringar inom sjukvården.

Stiftelsen Ronald McDonald Barnfond delar för tionde året i rad ut Stora Barnmedicin priset med en prissumma på 100 000 kronor. Priset delas ut den 24 april
i Karlstad i samband med Barnläkarveckan.

I avhandlingen ”Effects of iron supplementation on iron status, health and neurological development in marginally low birth weight infants” visar Staffan
Berglund att barn med låg födelsevikt riskerar järnbrist, men att man med järntillskott första levnadsåret kan motverka detta, utan biverkningar. Han har också
visat att för denna barngrupp kan järntillskott minska risken för beteendeproblem i förskoleåldern. Den medicinska juryn, ledd av professor Már Tulinius
framhåller särskilt att Staffans arbete redan lett till förbättrad hälsa för denna riskgrupp av barn.

-   Det här var en glad nyhet och det känns fantastiskt att vårt arbete uppmärksammas på detta sätt. Det stimulerar till fortsatt forskning kring barns kost och
dess betydelse för utveckling och hälsa. Jag kommer nu att fortsätta kombinera forskning med mitt arbete som barnläkare och vi har flera spännande projekt
på gång säger Staffan Berglund.

Staffan Berglund är utbildad barnläkare född och verksam i Umeå där han studerat, forskar och jobbar på barnkliniken. Staffan har tillsammans med Svensk
Barnläkarförening och Svensk förening för Neonatologi, skrivit nationella riktlinjer som innebär att barn med låg födelsevikt nu tilldelas järntillskott.

För mer information vänligen kontakta:
Kinna Brundin, tf Generalsekreterare för Ronald McDonald Barnfond
Mobil 0703548514 
kinna.brundin@rmdbarnfond.se

Staffan Berglund, barnläkare och doktor i pediatrik vid Umeå Universitet
Mobil: 0703956767
staffan.berglund@pediatri.umu.se

Om Ronald McDonald Barnfond
Ronald McDonald Barnfond startade 1990 och sedan det första huset invigdes, 1993, har närmare 100 000 personer bott i
husen i Huddinge,  Göteborg, Lund och  Linköping. Det femte Ronald McDonald Hus tar emot sina första familjer i vår

Läs mer om Ronald McDonald Barnfond och Ronald McDonald Hus på  www.ronaldmcdonaldhus.se

Fakta om Stora Barnmedicinpriset
Ronald McDonald Barnfond delar sedan 1995 ut Stora Barnmedicinpriset. Prissumman på 100 000 kronor går till personer i
Sverige som genom sin forskning har lämnat viktiga bidrag till förståelsen av hälsa och sjukdom hos barn. Pristagaren utses av en medicinsk jury. Fonden har hittills
delat ut drygt 9 Mkr till forskning inom barnmedicin.


