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Avtal beträffande samordnad insamling och spridning av information om kommunala 
projekt och utvecklingsarbeten inom äldreomsorgsområdet 
 
Ett avtal har slutits mellan Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och 
rationaliseringsinstitut (Spri) och Svenska Kommunförbundet (SK) om samordnad 
insamling och spridning av information om kommunala projekt och utvecklingsarbeten 
inom äldreomsorgsområdet. 
 
Detta ska ske med utgångspunkt från informations- och dokumentationssystemet Spriline. 
 
Spri driver sedan 1983 databasen Spriline. Spriline är tillgänglig genom s k onlinesökning 
sedan 1984. Genom att utgå från informationssystemet Spriline kan kommunerna även ta del 
av referenser från landstingskommunala verksamheter, universitet och högskolor med 
undantag för rent medicinskt inriktade projekt eller tidskrifter. Från och med maj 1990 
tillkommer databasen Spriline Projekt. 
 
Spriline Projekt innehåller pågående projekt och utvecklingsarbeten inom hälso- och 
sjukvård samt äldreomsorg. 
 
I Spriline finns all dokumentation samlad kring projekt- och utvecklingsarbeten, antingen 
som del- eller/och slutrapport. 
 
Båda systemen är sökbara för användare. 
 
DATABASEN SPRILINE PROJEKT 
 
Databasen Spriline Projekt är ett samarbete mellan Spri, Svenska Kommunförbundet och en 
nystartad produktionsenhet för Spriline i Arjeplog. Spriline Projekt innehåller information 
om pågående forsknings- och utvecklingsprojekt inom kommuner, landsting, universitet, 
högskolor samt inom det privata näringslivet. 
 
Delrapporter och slutrapporter, som ges ut inom nämnda projekt, kommer till stor del att 
återfinnas i databasen Spriline. 
 
Projektbeskrivningar kan, om sådana finns, beställas hos Svenska Kommunförbundet 
och/eller de projektutförande organisationerna. 
 
När det gäller projekt- och utvecklingsarbeten inom kommunal äldreomsorg bygger 
projektbasen på kommunernas aktiva medverkan. I gengäld får kommunerna snabb tillgång 
till en samlad och aktuell information om bl a kommunala utvecklingsarbeten. 
 
För att kunna kommunicera med Spriline respektive Spriline Projekt behöver kommunerna 
följande utrustning: 
 
*  Lösenord 
*  Tillgång till en persondator alternativt terminal 
*  Kommunikationsprogram 
*  Modem. 



 
Från och med den 1 april 1990 kostar det 75 kr per uppkopplad timme att använda sig av 
databasen. Ett alternativ är att kommunerna betalar ett årsbelopp på 1 000 kr för fri sökning 
under året. 
 
INVENTERING AV KOMMUNALA FOU-ARBETEN 
 
I syfte att inventera pågående kommunala projekt- och utvecklingsarbeten inom 
äldreomsorgsområdet genomfördes i samarbete med Socialstyrelsen en riksomfattande 
enkätundersökning i kommunerna hösten 1989. 
 
Hittills har ett 80-tal kommuner lämnat uppgifter om sådana arbeten. 
 
För närvarande matas dessa uppgifter in i databasen Spriline Projekt. Så fort projekten lagts 
in är de sökbara för användarna under förutsättning att nödvändig utrustning finns. 
 
UTBILDNING FÖR ANVÄNDARE AV DATABASEN SPRILINE PROJEKT OCH SPRILINE 
 
Under hösten anordnar Spri ett antal introduktionskurser om att söka i Spriline. Spri tar ut 
en avgift om 700 kr per deltagare och dag alternativt 500 kr per timme och kurs oavsett antal 
deltagare. Av praktiska skäl är antalet kursdeltagare begränsat. 
 
Även Kommunförbundet överväger att anordna liknande introduktionskurser. Särskild 
inbjudan kommer att skickas ut efter sommaren. 
 
Oavsett arrangör ingår dataövningar vid terminal. 
 
YTTERLIGARE INFORMATION 
 
Kommunförbundet kommer senare under våren att i ett PM närmare beskriva och informera 
om databasen Spriline Projekt. 
 
Under hösten innevarande år planeras ett antal regionala seminarier om projekt- och 
utvecklingsarbeten inom kommunal äldreomsorg att anordnas på olika orter i landet. Vid 
dessa seminarier kommer bl a representanter från olika regionala forskningscentra att 
medverka. 
 
Dessa seminarier kommer att ske i samarbete med Socialstyrelsen. 
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