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	Material: 15 000
	Personal: 673 000
	Administration: 14 000
	Utgifter totalt: 761000
	Ort och datum: Stockholm 20150429
	Namnförtydligande: Frank Åkerman
	Adress: Rehnsgatan 20, 6 tr
	Postadress och land: 113 57 Stockholm  Sweden
	Telefon och fax inklusive landskod: +46 8 691 06 61
	E-mail: frank.akerman@helamanniskan.se
	Namnförtydligande_2: Frank Åkerman
	Organisation_2: Hela Människan
	Adress_2: Rehnsgatan 20, 6 tr
	Postadress och land_2: 113 57 Stockholm   Sweden
	Telefon och fax inklusive landskod_2: + 46 8 691 06 61
	E-mail_2: frank.akerman@helamanniskan.se
	Projektnamn: "Riskbruk av alkohol bland äldre"D nr 2013-0082014-01-01 - 2015-03-30
	Organisation: Hela MänniskanOrg.nr: 802000-6394
	Syfte och Mål: Äldre i Sverige dricker mindre än övriga åldersgrupper, men mer än tidigare. Alkoholrelaterade skador har ökat mer än i andra åldersgrupper. Enligt Socialstyrelsen är det en generationsfråga. Den nya generationen pensionärer har högre alkoholkonsumtion. Många anser att ett alkoholbruk är ok i takt med högre ålder och att riskbruk inte benämns eller uppmärksammas. Men det är inte bara den enskilde som drabbas utan även anhöriga och personal. I projektet ska vi ta fram och presentera fakta utifrån olika studier som gjorts. Ge utbildning till personal och medverka till att öka antalet stödinsatser som kan ske genom Hela Människan och organisationens huvudmän. Förena erfarenheter från två andra projekt inom Hela Människan. Genom opinionsbildning sätta fokus på äldres risk- och missbruk.Hela Människan har valt att följa projektplanen men tyvärr kunde inte pilotutbildningarna genomföras under 2014 utan även första kvartalet 2015 behövdes. Professor Sven Andreasson kunde på grund av sjukdom inte medverka i seminariet som anordnades under Almedalsveckan, men det blev ett innehållsrikt seminarium med kunniga personer. Sven Andreasson kommer att medverka i ett seminarium som tar upp samma fråga under Almedalsveckan 2015.
	Tänkta aktiviteter: Före projektstart ska en arbetsplan utifrån denna projektbeskrivning utarbetas med tydlighet i vem som ansvarar för vad. Utbildningsplatser bokas och lokala samarbetspartners informeras och initieras i arbetet.Kvartal 1. Analys av befintliga data från olika alkoholstudier som gjorts för att få en uppfattning om andelen högkonsumenter och möjligen andelen med beroende.Inventering av förekomsten av alkoholproblem på äldreboenden genom att slumpvis välja ut ett antal boenden.Planering av utbildningskonferenser och panelsamtal i samband med dessa.Kvartal 2. Sammanställning av data samt gjord inventering. Detta är underlag för utbildningar och utbildningsmaterial samt opinionsbildning under kvartal 2 - 4.Utbildning på två orter i landet. Vid varje utbildningstillfälle planeras även en hearing med panelsamtal med lokala och regionala representanter.Kvartal 3. Seminarium under Almedalsveckan. Utbildning på ytterligare två orter i landet.Kvartal 4. Utbildning/information till chefer inom Hela Människan i samband med LedarforumSammanfattning av gjorda insatser och en plan för implementering i organisationens enheter och bland huvudmän.UtvärderingUnder hela perioden involveras medarbetare som ansvarar för ett projekt inom Hela Människan som kallas "Kyrkligt entreprenörsskap" som ekonomiskt genomförs med medel från Tillväxtverket. (Projektet presenteras i en bifogad information. Troligen pågår detta projekt under hela 2014)Vidare medverkar medarbetare som har särskild kunskap inom anhörigstödsarbete Under hela projektperioden kommer vi kommunicera med massmedia för att väcka frågan om riskbruk, äldres livskvalitet och anhörigas situation.
	Aktiviteter: 47 000
	Förväntat resultat: Ett utbildningsmaterial som förmedlas antingen fysiskt eller digitalt som kan användas av personalgrupper på äldreboenden.Fyra seminarier/utbildningstillfällen där vi avser att nå en bred grupp av berörda.Hearing med panelsamtal för att påverka kommuner, landsting och kyrkor i att ta till sig gjorda studier och undersökningar utveckla arbetet utifrån lokala möjligheter och behov.En bred dialog kring riskbruk bland äldre och därigenom öka intresset för anhörigstöd även för missbrukande eller riskbrukande personer.Genom olika massmediala insatser öka intresset för att söka hjälp i tid och inte i samband med ett fullt utvecklat beroende.Uppmärksamma kvinnor på riskbeteendet som ökar inom gruppen.Genom samarbetet med projektet "Kyrkligt entreprenörsskap" visa på möjligheter för våra enheter och huvudmän att starta alternativa former av stödinsatser.Att politiska initiativ tas i samband med valåret som leder till ökade resurser till olika folkhälsoinsatser som även den ideella sektorn kan bidra med.Vi har i dagsläget fått löfte av läkaren Sven Andreasson att han med stöd av några medarbetare kan bidra med insatser under ett år.
	Resultat: 
	Inte genomfört: Vi anser att vi genomfört det vi planerat och att vi nu ser flera vägar att arbeta vidare med frågan. Vi kommer att söka medel från Folkhälsomyndigheten för att kunna anställa någon ny medarbetare och utveckla arbetet för och med årsrika personer.Vi har ännu inte färdigställt den informationsfolder som är planerad men vi har avvaktat utvärderingarna samt att finna en bra form på hur den ska se ut och hur den ska användas. Grundförlaga finns och bifogas i denna rapportering.
	Positivt: Det är intresset från teamet kring Sven Andreasson och deras engagemang utifrån att Hela Människan som ideell organisation kunnat skapa förutsättningar för ett arbete som flera av dem önskat kunnat göra under lång tid.Vidare intresset från vårdbiträden och chefer att delta. En chef från Solna deltog i en kurs och vid nästa kurstillfälle kom det flera vårdbiträden som chefen hade stimulerat till att delta i utbildningen.Intresset från massmedia har varit trögt att väcka men nu när det släpper loss ser vi att det skrivs en hel del och de söker mer kunskap via oss eller direkt till Sven Andreasson.
	Negativt: Svårigheten att nå medarbetare inom hemtjänsten och då främst vårdbiträden då det är chefer som får kursinformationen och sorterar.Vi har bjudit på pilotutbildningarna, men vi vet inte hur det går att ta betalt så ekonomin oftast är mycket ansträngd inom både kommuner och privata företag. Men vi tror att det är hinder som kan överbryggas. 
	Tidsperiod: 2014-01-01 - 2015-03-30
	Budget aktiviteter: 150 000
	Budget material: 150 000
	Budget Personal: 500 000
	Budget Administration: 50 000
	Budget Utgifter totalt: 900 000
	Budget Resultat: 
	Utfall Egen ekonomisk insats: 361 000
	Utfall Annan finansiering: 
	Utfall Inkomster totalt: 761 000
	Utfall Bidrag fran andra: 50 000
	Utfall Ansokt bidrag: 350 000
	Budget Ansokt bidrag: 500 000
	Budget Bidrag fran andra: 200 000
	Budget Egen ekonomisk insats: 200 000
	Budget Annan finansiering: 
	Budget Inkomster totalt: 900 000
	Budget Ovrigt: 50 000
	Ovrigt: 12 000
	Organisation1: Hela Människan
	Genomförda aktiviteter: En arbetsplan upprättades tillsammans med Sven Andreasson av projektansvarig inom Hela Människan.Ett team knutna till KI rekryterades som fick ansvar för olika delar av projektet. (Redovisas nedan)En kontakt etablerades med Studieförbundet Bilda för att snabbt få pedagogiskt stöd och synpunkter på materialproduktion och kursplanering.1. En intervjustudie genomfördes med vårdbiträden och chefer på olika nivåer inom hemtjänsten i två olika kommuner. Denna studie fick namnet "Äldre, alkohol och hälsa"-Intervjuer med olika yrkesgrupper inom hemtjänsten om deras erfarenheter av och uppfattning om riskbruk av alkohol bland äldre brukare.Denna studie kompletterades med en övergripande beskrivning av aktuell kunskap med koppling till behoven inom äldreomsorgen.2. En serie om fyra pilotutbildningar planerades där två skulle riktas till vårdbiträden och två till chefer inom hemtjänsten. Förutom kursplanering vad det gällde innehåll, bokades lokaler och måltider då vi ville bjuda på lunch och fika.3. Ett häfte arbetades fram av två ur teamet som ligger till rund för ett häfte som senare ska tryckas. Häftet har titeln "Alkohol, äldre och hälsa". Vid utvärdering har vi kommit fram till att vi ska fokusera mer på hälsa och livskvalitet. Häftet bearbetades av medarbetare inom Studieförbundet Bilda. I ett senare skede ska detta häfte kompletteras med ett faktablad och delar av en skrift som kallas 15 metoden och som utarbetats av Sven Andreasson på kliniken Riddargatan 1.4. Inför Almedalsveckan planerades ett seminarium där Sven Andreasson skulle medverka tillsammans med politiker och personer som är aktiva inom ideella organisationer. Tyvärr blev Sven Andreasson sjuk så projektledaren fick uppgiften att försöka förmedla det material som gruppen arbetat fram.5. I december anordnades den första pilotkursen som var riktad till vårdbiträden. I kursen deltog även medarbetare inom Hela Människans nationella och lokala arbete. Målet var att förmedla kunskap kring riskbruk och inspirera till att sprida informationen som vi kommit fram till samt utvecklingsområden.I januari till mars genomfördes tre pilotkurser där två var riktade till chefer. Efter varje kurstillfälle ombads deltagarna att fylla i en utvärdering. I kurserna fick deltagarna även arbeta med fallbeskrivningar och samtalen blev oftast mycket intensiva. Det blev tydligt i hur stor bristen på policys och förhållningssätt är. Socialstyrelsens värdegrundsmaterial delades ut och nämndes i seminarierna.Sammanlagt deltog ca 95 personer i de fyra utbildningarna. Några deltog i både kursen för vårdbiträden och för chefer.Fokus i utbildningarna har handlat om kunskapsspridning om riskbruk, regelverk, värdegrund och hur ett motiverande samtal kan bidra till förändring. Svårigheter har tagits upp och deltagarna har frikostigt gett varandra råd. Kurserna har utvärderats var för sig och därefter har en sammanställning gjorts som bifogas denna redovisning. Om ca 6 månader kommer en enkät som arbetats fram särskilt för ändamålet att mailas ut till samtliga deltagare för att följa upp kursen och se vilka förändringar som kanske har skett eller som påtalas.I opinionsbildande syfte har frågan lyfts i ett flertal olika sammanhang där medarbetare inom Hela Människans enheter mötts. Ett pressmeddelande skrevs av en praktikant från Bergs utbildningsinstitut i samverkan med kommunikationsföretaget Comma. Detta meddelande ledde till att SVT ABC tog kontakt för att göra ett reportage samt besöka den sista av de planerade utbildningar. Tyvärr fick detta ställas in i sista stund, men kontakten med ansvarig person inom ABC hålls vid liv.Pressmeddelandet bidrog även till att Radio Jönköping gjorde ett reportage och Göteborgsposten ringde för att höra hur den lokala situationen såg ut.Samma journalist från Bergs och Comma skrev sedan en debattartikel. Denna artikel publicerades i Dagens samhälle den 29 april. Samma dag som Socialstyrelsen släppte sin rapport om äldres ökande alkoholintag och effekterna av detta. Artikeln som vi skrev och som undertecknades av Barbro Westerholm, Sven Andreassson och Frank Åkerman sprids nu via sociala medier.Nu för vi samtal om hur vi ska fortsätta med utbildningar och söka finansiering för detta samtidigt som massmedia ska få mer information om vad vi kommit fram till och de behov som vi ser.
	Uppnått Resultat: Vi har uppnått resultaten som anges ovan till största delen. Vi ser att det finns ett behov av en nationell satsning på att förmedla kunskap och har diskuterat möjligheterna att anordna en nationell konferens där Sven Andreasson  och Barbro Westerholm lovat att bidra med sin kunskap. Professor Evy Gunnarsson har också vidtalats och är intresserad. Samtal har förts med Folkhälsomyndigheten men tyvärr har vi inte kommit så långt där. Vi hade hoppats på ett större engagemang bland Hela Människans lokala enheter men både av ekonomiska och tidsmässiga skäl har många valt att följa processen bara via det vi förmedlat t ex i samband med vårt årliga Ledarforum och i direkta möten på olika orter. Vi har idag ett gediget material som bifogas denna rapport.Vi har även en film som spelades in vid det sista utbildningstillfället för att dokumentera föreläsarna.Det finns powerpointmaterial.I det nya projektet "Guldkant eller riskfaktor" som vi fått bidrag till från Stiftelsen Ansvar för framtiden, kommer vi att använda det nu framtagna materialet som grund för en föreläsningssatsning inom Sveriges pensionärsorganisationer.En lokalt anställd konsulent Gunilla Barkar, har utarbetat en föreläsning kring äldre och riskbruk. Denna föreläsningar håller hon främst i Dalarnas län för personer som är medlemmar i olika sällskap, universitetet osv. Hon kommer även föreläsa på Hela Människans årsstämma 9 maj 2015.Därefter kommer vi att knyta Gunilla närmare riksenheten för att hon ska kunna fortsätta arbeta med föreläsningar.
	Övrig information: 


