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Redovisning av erhållna medel från Radiohjälpen
Internationella ändamål och Världens Barn

Angående revisors granskning av redovisning för internationella projekt:
Vad vill Radiohjälpen att granskningen skall omfatta?
V.g. se ”Revisionsinstruktion – Internationella ändamål”

Organisation/förening: AMREF Sweden

Adress, ev. c/o: Östermalmsgatan 84

Postnummer: 114 50

Ort: Stockholm

Kontaktperson, e-postadress och tfn dagtid:
Helena Bonnier, helena.bonnier@amref.se, tel. 070 522 28 58

1. Erhållna medel från Radiohjälpen uppgår till, SEK: 295. 907

2. Datum då medlen beviljades: 2010-11-24

3. För hjälpinsatser i: Lume- och Modjo - distrikten, East Shewa, Oromiya, Etiopien

4. Inom området: (t ex hälsa…) Hälsa

5. Under perioden: Januari 2011 - Juni 2011 med beviljad förlängning Mars 2012

6. Beskriv kortfattat konkreta resultat som stödet från Radiohjälpen har bidragit till.
a) På kort sikt :
65 personer rekryterades och utbildades att genomföra distribution av Zithromax (antibiotika). De 
genomförde även informationskampanjer på marknaden och på politiska möten. I distriktet Lume 
och staden Modjo nådde man 81% av befolkningen. 
Därutöver genomfördes  " face-washing"-kampanjer i de 23 utvalda skolorna. Eleverna 
undervisades i hur man genom att hålla ansiktet rent kan undvika trakom.
b) På längre sikt:
Två sjuksköterskor från Lume och Modjo´s  hälsocenter utbildades att utföra trakomoperationer. 
Under utbildningen undersökte dessa två sjuksköterskor 1.150 patienter, identifierade 83 fall av 
trakom och opererade 54 patienter.
Vid medicindistributionen utdelades 243.887 tabletter Zithromax, 139.568 doser flytande medicin 
och 1.774 tuber ögonsalva. Genom denna massbehandling beräknas trakom minska med 25%. 
En särskild kampanj riktades mot mödrar som undervisades om vikten av god ansiktshygien .



7. Beskriv kortfattat hur projektet skall leva vidare:
Resultatet av insatsen kommer att innebära en ökad kunskap bland befolkningen om trakom och 
dess orsaker. De två specialutbildade sjuksköterskorna kommer fortsättningsvis kunna identifiera 
trakom och utföra operationer på  Lume och Modjo´s  hälsocenter. 

8. Ange eventuella avvikelser från insatserna jämfört med tidigare ansökan för ändamålet:
Avvikelser har skett jämfört med ansökan beroende på att den summa som angavs i ansökan inte 
beviljades. Därför har de sex  latrinerna inte kunnat byggas men man har avsatt platser för 
byggande och förberedelser har skett trots att finansiering inte funnits.

9. Har stödet från Radiohjälpen varit del i ett större projekt? Nej.
Om ja – vilka andra intressenter har bidragit?

10. Ungefär hur många och vilken målgrupp har nåtts av stödet från Radiohjälpen:
1.058 skolbarn nåddes av "face-washing"- träning
20.979 skolbarn i 23 skolor nåddes av undervisning i hygien
1.575 personer deltog i ett politiskt möte med fokus på utbildning i hygien
1.550 personer på Ejerey marknadplats  nåddes av information ang. trakom
36 mödrar specialundervisades
86.000 personer försågs med Zitromax
2 sjuksköterskor utbildades att operera trakom

11. Kommer organisationen/föreningen i sin egen verksamhets- och årsberättelse att redovisa 
stödet från Radiohjälpen?
Om ja – beskriv hur: 
Information om Radiohjälpens donation kommer att redovisas i såväl AMREF Swedens som 
AMREF Etiopiens årsredovisningar. 
AMREF Sweden presenterar även projektet på sin webbplats.

12. Specifikation av kostnaderna till vilka medel från Radiohjälpen har använts.
a) Poster:

b) Budgeterade poster: 
Se ansökan. Då den erhållna summan ej överensstämde med den ansökte har samtliga poster måst 
justeras.

c) Faktiska kostnader:

Personal och infrastrukturomkostnader:
AMREF-personal     58.423
Administration/infrastruktur    11.880
Fordon och bensin        3.960  74.263

Operationer:      23.277  28.260

Antibiotika:      94.353  94.353

F&E Face cleaniness and environmental improvements:
Kampanj för att främja ansiktstvätt                      250
Grundläggning av 6 latriner                 39.400



Utbildning av mödrar                  14.275  53.925 

Utvärdering:
Årligt utvärderingsmöte                   5.150
Slutredovisning                  13.827
OH-kostnader                                           11.115     30.092 

Kostnader i Sverige:
Revisionskostnad                 10.000
Administrativa omkostnader                  4.800  14.800

TOTAL:                  295.693

13. Finns avvikelser mellan faktiska och budgeterade kostnader?
Om ja – ange anledning till ev. avvikelser mellan budgeterade och faktiska kostnader:
Lägre beviljade medel mot ansökan  innebar nedjustering av planerade insatser. Exempelvis 
kunde byggande av de sex latrinerna ej fullföljas. 
Vid projektets slut konstaterades ett överskott på SEK 17.159. Efter kontakt med SBC medgavs 
(21 februari 2012) att överskottet fick användas för en förlängning av projektet.

Godkännes:

………………………………….    …………………………………
Ort och datum       Ort och datum

………………………………….    …………………………………
Projektansvarig namn      Ekonomiansvarigs namn

…………………………………..    …………………………………
Namnteckning       Namnteckning



Revisors godkännande:

Jag har granskat aktuell redovisning av erhållna medel från Radiohjälpen utifrån Stiftelsen 
Radiohjälpens Revisionsinstruktion – Internationella ändamål och föreslår följande:

____ Att projektet godkänns

____ Att projektet godkänns med särskild bifogad notering (bilaga 1)

____ Att projektet ej godkänns

…………………………………..   ………………………………………….
Ort och datum      Auktoriserad/godkänd revisors namn

……………………………………   ………………………………………….
Telefon dagtid      Namnförtydligande

…………………………………………………………………..
Adress

Redovisningen skickas per post till:
Radiohjälpen
Sveriges Television
105 10 Stockholm


