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Projekt:   

Diarienummer: 

Vi förstår att ni ännu inte har slutfört projektet, men vi är intresserade av att få veta hur arbetet fortskrider. Vi ber er 
därför att lämna en delredovisning genom att besvara följande frågor.

1. Har projektarbetet påbörjats?

  Ja   Nej

2. Om nej, är projektet fortfarande aktuellt?

  Ja, projektet kommer att påbörjas den 

  Nej
 
 Om ni svarat nej kommer ni att faktureras tidigare utbetalt belopp för återbetalning.

3. Vad har gjorts hittills i projektet?



4. Finns det avvikelser från den ursprungliga projektansökan?
 
  Ja   Nej

 Om svaret är ja vänligen specificera nedan:
 
  Av verksamheten
 

  

  Av de ekonomiska förutsättningarna
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5. Vad återstår att göra?
 

6. Håller projektet tidsplanen? (Ange också alltid när projektet förväntas slutrapporteras)

  Ja   Nej

 Slutrapport beräknas vara klar:

7. Hur mycket av projektmedlen har använts och till vad?
 

Ort och datum: 

Organisationens namn: 

Namnteckning: 

Namnförtydligande:

Blanketten ska skickas antingen via e-post eller vanlig post och vara oss tillhanda senast 6 månader efter  
angiven projektstart. 
 
Adress: 
Stiftelsen Ansvar för Framtiden
Hammarby Fabriksväg 25
SE-120 30 Stockholm

E-post: saff.kansli@mhf.se

Obs! För slutredovisning ska blanketten Slutredovisning användas, den finns att ladda ner från Stiftelsens 
hemsida: www.ansvarforframtiden.se.
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	Projekt: Informasjon om trafikkfarlige medikamenter
	Diarienummer: 2018-060
	Ja projektet kommer att påbörjas den: 
	Vad har gjorts hittills i projektet: Ultimo juni ble 190 000 brosjyrer trykket, pakket og sendt med følgebrev til alle fastlegekontorer i Norge, til 1700 fysioterapisentre og til Vegvesenets 50 trafikkstasjoner. Legekontorerne fikk en pakke med 100 brosjyrer i, de andre fikk 30 i pakken. Vi har allerede fått positive tilbakemeldinger med takk fra mottagere, og sendt ut flere brosjyrer på forespørsel.Tidligere i vår ble brosjyren gjennomgått og kvalitetssikret av Senter for rusmiddelforsking ved Universitetssykehuset i Oslo (tidligere Folkehelseinstituttet), og deretter trykket i nytt opplag.Adresselister via bl.a. Norsk Helsenett og Statens Vegvesen ble innhentet, vasket og kvalitetssikret. Den aller viktigste målgruppen for dette prosjektet er legene. Vi har derfor hatt møter med Den norske Legeforening avd. for allmennleger, med formål å få dem til å anbefale brosjyren. Dette ble gjort i et nyhetsbrev sendt ut på mail til alle deres medlemmer primo juli.
	Om svaret är ja vänligen specificera nedan: Off
	Av verksamheten: 
	undefined: Off
	Av de ekonomiska förutsättningarna: 
	Vad återstår att göra: Vi har allerede fått henvendelse fra kontorer som trenger et større antall brosjyrer. Dette følges opp og sendes ut fortløpende.
	Slutrapport beräknas vara klar: Primo 2021
	Hur mycket av projektmedlen har använts och till vad: Endringer i brosjyren:                    NOK     1 625Trykking, pakking, distribusjon:     NOK 253 250Arbeidstid: 135 t a NOK 600:        NOK   81 000Ekstra forsendelser av brosjyrer:  NOK        500                                                      -------------------SUM                                              NOK 336 375                                                      -------------------
	Ort och datum: Oslo 09.07.19
	Organisationens namn: MA - Rusfri Trafikk
	Namnförtydligande: Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
	Har projektarbetet påbörjats?: Ja
	Är projektet fortfarande aktuellt?: Off
	Finns det avvikelser?: Nej_3
	Håller tidsplanen?: Ja_4


