
HVORDAN KAN DU 
HJELPE OSS?    
Du kan være til stor hjelpt! Du kan for eksempel:    
 Delta aktivt i vår studie, enten ved å delta i  
 intervju eller ved å ta del i fokusgrupper. Her  
 får du anledning til å fortelle oss om de vans- 
 kelighetene du opplever, hva du forventer og  
 hva som må gjøres for å forbedre eldreomsor-
 gen 

 Be om oppdateringer fra prosjektet og diskutere  
 det med folk rundt deg

 Hjelpe oss med å spre resultatene fra studien 

Deltakelse er gratis. Du kan selv bestemme hvor 
mye du ønsker å bli involvert og i hvilke aktivite-
ter du ønsker å delta. Du står fritt til å trekke deg 
fra prosjektet når som helst.

BÆREKRAFTIG 
SKREDDERSYDD   
INTEGRERT 
OMSORG FOR 
ELDRE MENNESKER 
I EUROPA      

SUSTAIN prosjektet er f inansiert av Horisont 2020 – 
Rammeprogrammet for Forskning og Innovasjon (2014-
2020). Innholdet i denne brosjyren gjenspeiler kun for-
fatterens synspunkter og Det europeiske felleskap kan 
ikke holdes ansvarlig for eventuell bruk av innholdet.

PSSRU
Personal Social Services Research Unit 



 

HVEM ER VI?    
Vi er et forskerteam som jobber med 
helse og omsorg for eldre i Østerrike, 
Estland, Tyskland, Norge, Spania, Neder-
land og Storbritannia. 

I dagens samfunn opplever vi at omsorg er for dårlig 
koordinert i møte med eldre menneskers behov 
og vi ser at kvalitet i- og resultater av omsorg har et 
vesentlig forbedringspotensial.

Sammen etablerer vi et forskningsprosjekt som tar 
sikte på å forbedre organisering og leveranse av 
eldreomsorg i Europa. Prosjektet varer fra 2015 
til 2019.  

ØNSKER DU MER       
INFORMASJON?           
KONTAKT OSS!    
Ønsker du ytterligere informasjon om prosjektet eller 
ønsker du å delta, vennligst ta kontakt med oss: 

Kathrine Vaage / Eliva Ambugo

Adresse: Universitetet i Oslo,                          
Harald Schjelderups hus, Forskningsveien 3A, 
Inngang 2, 0373 Oslo

E-post:                                                    
s.k.h.vaage@studmed.uio.no OR          
e.a.ambugo@medisin.uio.no

Telefon:                                                               
+47-45660404 OR                                                      
+47-93425972

http://www.sustain-eu.org/

For å oppnå målene våre har vi valgt ut 14 omsorgst-
jenester i 7 av landene som deltar i prosjektet. 
Tjenestene vil bli analysert og forbedret ved å sette 
eldre menneskers ønsker og behov i sentrum for til-
retteleggelsen av en trygg og eff ektiv tjeneste.

Vi ønsker å dele denne erfaringen med andre tjenes-
teytere og land, slik at også de kan forbedre og 
skape reel endring til fordel for brukere på tvers 
av Europa. 

Vi støttes av AGE Platform Europe som er Europas 
hoved interesseorganisasjon for eldre og vi anser 
brukere av omsorgstjenester og deres familie som 
en viktig del av teamet vårt. 

Vi skjønner at du som bruker av omsorgstjenester 
er best egnet til å fortelle oss hva som må for-
bedres i tilbudet.   

HVA ØNSKER VI?    
Vi ønsker at fremtidige tjenester skal bidra til selvsten-
dig livsførsel og møte eldre menneskers behov – dine 
behov! Vi vil at omsorg skal være komfortabel og trygg 
for tjenestebrukere som deg og dine pårørende. 

Men fremfor alt vil vi at tjenester skal være velorgani-
serte og leveres av et team av helse- og sosialarbei-
dere som tar vare på deg når du trenger det og 
bidrar til at du kan leve selvstendig.


