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Databasen Spriline Projekt för kommunal äldreomsorg m m 
 
I cirkulär 1990:58 informeras kommunerna om det avtal som Kommunförbundet 
slutit med Sjukvårdens och Socialvårdens planerings- och 
rationaliseringsinstitut (Spri) om samordnad insamling och spridning av 
information om kommunala projekt- och utvecklingsarbeten inom 
äldreomsorgsområdet. 
 
Databasen Spriline Projekt innehåller information om pågående forsknings- och 
utvecklingsarbeten inom den svenska hälso- och sjukvården inklusive den 
kommunala äldreomsorgen. 
 
Delrapporter och slutrapporter från dessa FoU-arbeten kommer till stor del att 
återfinnas i databasen Spriline. 
 
Databasen Spriline Projekt bygger på eller snarare förutsätter kommunernas 
aktiva medverkan när det gäller att lämna uppgifter om intressanta projekt - och 
utvecklingsarbeten som planeras alternativt pågår i kommunen. Det är 
kommunen som avgör om ett utvecklingsarbete är intressant att sprida för 
kännedom till andra kommuner och intressenter. 
 
Det behöver inte vara ett statligt eller dito finansierat FoU-arbete utan vi är 
minst lika intresserade att få ta del av kommunalt planerade och pågående 
utvecklings- och förändringsarbeten inom verksamhetsområdet. 
 
För en smidig och effektiv hantering av databasen Spriline Projekt är det av 
största vikt att start- respektive sluttider lämnas på de projekt och 
utvecklingsarbeten som kommunerna rapporterar till förbundet. Dels 
underlättar och effektiviserar det vårt arbete med att hålla projektbasen så 
aktuell som möjligt dels för bättre service till användarna - kommuner och 
andra intressenter. 
 
De projekt- och utvecklingsarbeten som av någon anledning ändå saknar sluttid  
kommer förbundet att sätta en preliminär sluttid om tre år räknat från det 
datum utvecklingsarbetet startade. En speciell uppföljning kommer att göras på 
dessa utvecklingsarbeten. Berörda kommuner/projektansvariga kan även allt 
eftersom ett projekt och utvecklingsarbete tar form eller pågår lämna uppgift om 
enpreliminär sluttid för detsamma. När ett FoU-arbete avslutas i en kommun 
bör eventuella del- och slutdokument skickas in till förbundet för inmatning i 
databasen Spriline. Ett slutdokument behöver inte nödvändigtvis bestå av en 
utvärdering eller motsvarande rapport. Det kan i vissa fall när sådant dokument 
saknas eller inte tas fram vara tillräckligt att skicka oss ett beslut om att projekt- 
och utvecklingsarbetet avslutats och/eller permanentats. 
 
Spriline är således en dokumentbas medan databasen Spriline Projekt avgränsas 
till planerade (förutsatt att start och sluttid kan redovisas) och pågående projekt- 
och utvecklingsarbeten inom kommunal äldreomsorg. 



 
Fortsatt arbete 
 
Hittills har ett 100-tal primärkommunala och ett 50-tal landstingskommunala 
FoU-arbeten matats in i databasen Spriline Projekt. Inmatningsarbetet fortsätter 
kontinuerligt. 
 
Under hösten anordnar Spri ett antal introduktionskurser och vidareutbildning 
kring att söka i databassystemet. Utbildningen sker i Spris lokaler i Stockholm. 
Kommunerna är välkomna att skicka deltagare till introduktionskurserna. 
 
Anmälningsblanketter bifogas cirkuläret. Kopiera gärna om fler blanketter 
önskas. 
 
Förbundet undersöker för närvarande via länsförbunden möjligheterna att 
regionalt genomföra informations- och visningsdagar främst när det gäller att 
söka i databasen Spriline Projekt. Vi återkommer under hösten med närmare 
information om detta. 
 
En PM med närmare information om databasen Spriline Projekt utarbetas för 
närvarande på förbundet. Förbundet har för avsikt att distribuera PM-et till 
kommunerna under hösten 1990. 
 
Förbundet planerar, eventuellt i samverkan med socialstyrelsen och andra 
intressenter att genomföra ett antal regionala seminarier kring pågående 
forsknings- och utvecklingsarbeten inom kommunal äldreomsorg. Vid 
seminarierna är det tänkt att olika exempel på kommunala FoU- arbeten inom 
verksamhetsområdet ska redovisas av aktörerna själva. Seminarierna planeras 
att genomföras under våren 1991. 
 
Förbundet planerar även att ge ut en katalog över de kommunala projekt och 
utvecklingsarbeten som finns inmatade i databasen Spriline Projekt. 
 
Ny blankett 
 
En ny blankett har utarbetats på vilken uppgifter om kommunala projekt- och 
utvecklingsarbeten redovisas (bilaga 2). Det är, som nämnts ovan, särskilt 
viktigt att ange start- och sluttid för utvecklingsarbetet. Sluttiden kan vara 
preliminär, men i så fall är det bra om det anges på blanketten. 
Uppgiftslämnaren bör även göra en sammanfattning av utvecklingsarbetets 
syfte, arbetssätt och förväntade effekter. 
 
Tre exemplar av blanketten bifogas cirkuläret. Kopiera gärna om fler blanketter 
behövs eller kontakta Margareta Olsén, Svenska Kommunförbundet, telefon 08-
772 45 81. 
 
Ytterligare information och förfrågningar angående cirkulärets innehåll 
besvaras av Leif Nordström, Svenska Kommunförbundet, telefon 08-772 43 11. 
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