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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

Delredovisning
sid 2/3



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: Aktuell alkoholforskning
	Diarienummer: 2018-017
	Ja projektet kommer att påbörjas den: 
	Vad har gjorts hittills i projektet: Framtagning av ny rapport20 februari 2019: Videomöte med forskargruppen för att bestämma ämne. Ämnet blev alkohol, graviditet och amning, beroende på vilket forskningsunderlag som finns.Mars-april 2019: Sökningar och urval i akademiska databaserMaj-juni 2019: Första sammanställning av valda akademiska artiklarJuli 2019: Andra sammanställning, bearbetning och urval av akademiska artiklarSpridning av rapporten Alkohol och äldre, (aktiviteter som vi fått kännedom om):21 februari 2019: Lansering av rapporten, pressmeddelanden från CERA, Svensk Sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet, IOGT-NTO och SPF.Spridning: I samband med lanseringen nämndes rapporten i 60 nyhetsinslag, de flesta i tryckta eller digitala tidningar, men också i TV och radio. Medierapporteringen nådde hela landet. DN hade senare, 30 maj, en helsidesartikel om rapporten som första delen i en artikelserie om alkohol och äldre.IOGT-NTO och SPF har ett samarbete om rapporten.Rapportens innehåll förhandspresenterades för organisationerna i Nordiska Godtemplarrörelsen, NGR, vid NGR:s styrelsesamling i Finland i februari. NBV tagit fram studiehandledning till studiecirklar. Handledningen har också gjorts tillgänglig för SPF.Föreningen Alkoholpolitiskt Forum presenterade rapporten på sitt årsmöte i Riksdagshuset 27 mars 2019.IOGT International presenterade rapporten på ett sidoevent till Världshälsomötet i Genève 29 mars 2019, i samarbete bland annat med International Federation on Ageing, som också spred information om rapporten till sina nationella medlemsorganisationer över hela världen.Rapporten presenterades vid Länsnykterhetsförbundet Västra Götalands, Hela människans, Våra Gårdars årsmöte i Vara 30 mars 2019Rapporten presenterades på webinar för IOGT Internationals medlemsorganisationer 3 maj 2019.CERA arrangerade ett seminarium om alkohol och äldre i Göteborgs universitets aula 20 maj 2019, där rapporten presenterades.Rapporten har också använts av Hela Människan och Blå Bandet.Från januari till och med april 2019 skickades 4590 exemplar av rapporterna ut på förfrågan.
	Om svaret är ja vänligen specificera nedan: Off
	Av verksamheten: 
	undefined: Off
	Av de ekonomiska förutsättningarna: 
	Vad återstår att göra: Forskargruppen möts i augusti på Wendelsberg för att skriva årets rapport.Under hösten ska rapporten översättas, layoutas och tryckas. Lansering sker sent under hösten eller tidigt nästa år.Spridning av rapporten Alkohol och äldre fortsätter.
	Slutrapport beräknas vara klar: 
	Hur mycket av projektmedlen har använts och till vad: Till och med juni 2019 har cirka 30 procent av projektmedlen använts, huvudsakligen till distribution, porto och resekostnader. De stora utgifterna (layout, tryck etc) kommer senare under året.
	Ort och datum: Stockholm 19 juli 2019
	Organisationens namn: IOGT-NTO
	Namnförtydligande: Per Leimar
	Har projektarbetet påbörjats?: Ja
	Är projektet fortfarande aktuellt?: Off
	Finns det avvikelser?: Nej_3
	Håller tidsplanen?: Ja_4


