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Information om utbildning - att söka i Spriline m m
Spri driver sedan 1983 databasen Spriline. Spriline innehåller referenser till:
- Böcker
- Tidskrifter
- Forsknings- och utredningsdokument från kommuner, landsting, sjukvårdsenheter,
universitet och högskolor.
För närvarande finns det cirka 25 000 referenser lagrade i databasen Spriline.
Från och med 1990 finns även en databas med aktuella
utvecklingsarbeten, Spriline projekt.
Spriline Projekt ger information om
- vilka som driver och finansierar olika projekt- och
utvecklingsarbeten
- de samarbetspartners som finns
- projektperiod eller motsvarande samt en kortare sammanfattning av projekt- och
utvecklingsarbeten
I projektbasen finns för närvarande ca 1 300 referenser.
Skillnaderna mellan de två databaserna är att
- Spriline Projekt innehåller information om aktuella projekt- och utvecklingsarbeten inom
hälso- och sjukvården inklusive kommunernas äldreomsorg. Även verksamheter som direkt
vid starten bedrivs i permanent form läggs i förekommande fall in i projektbasen. Detta
under förutsättning att det har ett "nyhetsvärde".
- Spriline samlar referenser om forsknings- och utvecklingsarbeten i form av del- och/eller
slutrapporter dvs när någon form av dokumentation finns.
Båda systemen är tillgängliga via on-line-sökning under förutsättning att nödvändig
utrustning finns (lösenord, modem, tillgång till PC alt terminal samt programvara).
Under våren 1993 anordnar Spri såväl introduktionskurser som vidareutbildning om att
söka i Spriline/Spriline Projekt.
För kännedom bifogas blanketter för anmälan till dessa kurser.
Anmälan skickas till adress angiven på blanketten.

Övrig information
Kommunförbundet har utarbetat en förteckning på ca 130 projekt- och utvecklingsarbeten
inom kommunal äldreomsorg - Nytt från Spriline Projekt - Äldreomsorg 1992 - som kan
beställas via Kommentus Förlag (Best nr 7099-269-X).
Skriften kostar 50:- expavgift, moms och porto tillkommer. För varje utvecklingsarbete
redovisas kommun, arbetstitel inkl en kort resumé av arbetet samt adress och telefon till
kontaktpersoner i respektive kommun.
Ytterligare information om Spriline Projekt m m kan lämnas av Leif Nordström, Svenska
Kommunförbundet, tfn 08-772 41 00 och Arne Jakobsson, Spri, tfn 08-702 46 00.
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