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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 både via epost och vanlig post och vara oss tillhanda senast 15 juni. 
Se instruktioner på www.ansvarforframtiden.se för adresser.

Obs! För slutredovisning ska blanketten Projektredovisning användas, den finns att ladda ner från Stiftelsens 
hemsida: www.ansvarforframtiden.se.
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	Projekt: Eldre og alkohol
	Diarienummer: 2016-010
	Ja: On
	Nej: Off
	Om nej är projektet fortfarande aktuellt: Off
	Nej_2: Off
	Ja projektet kommer att påbörjas den: 
	Vad har gjorts hittills i projektet: Prosjektet er kommet godt i gang. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant  helsearbeidere og hjemmehjelpere - høsten 2016. 854 ansatte i helsesektoren svarte på undersøkelsen, og funnene har gitt mange interessante funn. Vi har også gjennomført en større spørreundersøkelse i eldrebefolkningen om vaner og holdninger til det å drikke alkohol (2017). Her har vi benyttet meningsmålingsbyrået Sentio. 1000 personer i alderen 65 år og eldre deltok i undersøkelsen. Resultatene bekrefter inntrykket fra  øvrig forskning på feltet, men vi antar at denne aldersgruppen kanskje i større grad enn den øvrige befolkningen underrapporterer eget forbruk. Undersøkelsene har gitt en rekke medieoppslag om temaet (se vedlegg). Vi har arrangert en større konferanse i Oslo om temaet eldre og alkohol, der om lag 160 personer deltok. Vi har også blitt invitert til Helsedirektoratet for å orientere om funnene i undersøkelsene, og har levert innspill til tema/innhold i eventuelle kampanjer rettet mot helsepersonell om temaet fra direktoratet.AEF har arrangert konferanser om eldre og alkohol flere steder i landet: Det er så langt ikke laget en oversikt over antall og antall som har deltatt.I sitt delprosjekt har Familieklubbene etablert en pilotgruppe med eldre, der det nå er 3-4 faste deltakere. Det har vært svært arbeidskrevende å etablere kontakt med denne aldersgruppen, siden problembruk av alkohol er ekstra tabubelagt. Å finne egnede møteplasser som oppleves som nøytralt, men samtidig tilgjengelig, har vært krevende. I tillegg kommer en rekke praktiske problemer knyttet til at aldersgruppen er mindre mobil enn andre. Det kan være en ekstra økonomisk belastning for de eldre å komme seg til et møtested, siden man som pleietrengende kun har en viss mengde assistanse og dekning av reiseutgifter, Pilotklubben har derfor hatt flere hjemmebesøk og en-til-en-møter enn andre grupper normalt har.
	Ja_2: Off
	Nej_3: On
	Om svaret är ja vänligen specificera nedan: Off
	Av verksamheten: 
	undefined: Off
	Av de ekonomiska förutsättningarna: 
	Vad återstår att göra: Vi planlegger flere lokale konferanser/foredrag der hensikten er å løfte temaet på dagsorden i samfunnet generelt og hos helsepersonell spesielt. Vi skal også samarbeide med Helsedirektoratet om et frokostseminar om eldre og alkohol i forbindelse med Eldredagen 2017.Mot slutten av prosjektperioden skal det også lages en erfaringsrapport fra piloten med en egen familieklubb for eldre.
	Ja_3: On
	Nej_4: Off
	Slutrapport beräknas vara klar: 1. februar 2018.
	Hur mycket av projektmedlen har använts och till vad: Så langt har vi benyttet om lag 300.000 kroner av prosjektmidlene. Actis: 170.000 til kvantitativ undersøkelse blant eldrebefolkningen, 30.000 kroner til konferanse (20.000 til lokalleie + 10.000 kroner til honorarer etc) og 100.000 til prosjektmedarbeider som ferdigstilte rapport. Trykk av rapport har kostet 5000.Familieklubbene har ikke benyttet så mye midler ennå, men vi har satt av noe midler til prosjektmedarbeider for å skrive evaluerings/erfaringsrapport. AEF har også hatt en del utgifter til konferanser/reiser/foredrag, og vil ha flere utgifter gjennom høsten. Prosjektmidlene vil derfor bli brukt i løpet av året.
	Ort och datum: Oslo, 06.06.17
	Organisationens namn: Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan
	Namnteckning: 
	Namnförtydligande: Pernille Huseby


