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Syftet	  med	  projektet	  Kansa-‐koulu
• Att	  stödja	  genomförandet	  av	  nationella	  klassificeringar	  och	  
dokumentstrukturer	  i	  social-‐ och	  hälsovårdsorganisationernas	  
klientdatasystem,	  så	  att	  de	  följer	  kraven	  i	  lagen	  om	  
klienthandlingar	  inom	  socialvården

• Förbättra	  kunskaper	  och	  färdigheter	  hos	  socialsektorns	  personal	  
att	  för	  klientarbetet	  sammanställa	  dokument	  som	  följer	  
socialvårdens	  klientdatamodell

• Harmonisera	  tillvägagångssätten	  för	  att	  åstadkomma	  
socialtjänster	  av	  jämn	  kvalitet	  som	  utgår	  från	  klienternas	  behov

• Stödja	  beredskapen	  hos	  socialvårdens	  organisationer	  att	  ansluta	  
sig	  till	  det	  nationella	  arkivet	  för	  klientdata	  i	  socialvården

Hanna	  Lohijoki	   	  	  	  10.03.2016 2



Syften
Verkställighet av	  verksamhet	  och	  
uppgiftsdefinitioner
• Klassificeringen	  av	  serviceuppgifterna	  inom	  socialvården	  tas	  i	  
bruk	  hos	  organisationer	  som	  fungerar	  som	  serviceanordnare	  
inom	  den	  offentliga	  socialvården

• Beskrivningarna	  av	  serviceprocesserna	  hos	  socialvårdens	  
organisationer	  kommer	  att	  harmoniseras	  i	  enlighet	  med	  de	  
nationella	  processbeskrivningarna.

• Innehållet	  i	  de	  klienthandlingar	  (ett	  begränsat	  urval	  enligt	  separat	  
överenskommelse)	  som	  följer	  socialvårdens	  klientdatamodell	  
kommer	  att	  tas	  i	  bruk	  i	  klientdatasystemet	  
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Syften
Utveckling och förbättring av	  
dokumenteringskunskapen
• För	  organisationer	  som	  tillhandahåller	  social	  service	  kommer	  
yrkesutbildade	  personer	  som	  blivit	  insatta	  i	  formbunden	  dokumentering	  
och	  införande	  av	  den	  nationella	  klientdatamodellen	  att	  utbildas	  för	  att	  
inom	  sina	  egna	  organisationer	  ansvara	  för	  personalens	  
dokumenteringsträning	  

• För	  socialvårdens	  personal	  produceras	  övnings-‐ och	  
introduktionsmaterial	  om	  kraven	  i	  lagen	  om	  klienthandlingar	  och	  
formbunden	  dokumentering

• För	  personalen	  inom	  socialvården	  anordnas utbildning i	  dokumentering	  
hos	  de	  social-‐ och	  hälsovårdsorganisationer	  som	  medverkat	  i	  projektet;	  
personalens	  dokumenteringsfärdigheter	  förbättras
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Resurser	  och	  finansiering
• Finansiär:	  Institutet	  för	  hälsa	  och	  välfärd,	  sammanlagda	  kostnader	  2,2	  
milj.	  €

• Projektperiod:	   1.8.2015	  – 30.6.2018
• Administratör:	  Kaakkois-‐Suomen	  sosiaalialan	  osaamiskeskus	  Oy	  
(socialbranschens	  kompetenscenter	   i	  sydöstra	  Finland)

• Genomförs	  med	  hjälp	  av	  nätverket	  för	  kompetenscentren inom det
sociala områdetkompetenscenter,	   via	  vilket	  hela	  Finland	  deltar	  i	  
projektet

• En	  projektledare,	   en	  projektsekreterare,	  en	  kommunikationsexpert	  
samt	  2	  sakkunningar inom socialvårdens informationshantering	   står	  till	  
förfogande	  på	  riksnivå

• I	  regionerna	  kommer	  dessutom	  att	  anställas	  regionala	   samordnare	  
som	  placeras	  vid	  socialbranschens	  kompetenscenter
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Organisationer	  som	  producerar	  SOHÄ-‐tjänster	  (nätverk	  av	  dokumenteringsinstruktörer,	  pilotprojekt)

Projektorganisationen
Styrgrupp

Ordf.	  Leena	  Kaljunen

Projektets	  övervakare	  Institutet	  för	  hälsa	  och	  välfärd/OPER
Maarit	  Rötsä
Minna	  Angeria

Socialbranschens	  kompetenscenter
Projektgrupp

Projektsekreterare
Mari	  Lehtonen

Projektchef
Maarit	  Hiltunen-‐Toura

Kommunikationsexpert
Kai	  Kortelainen

Verkställighet av	  verksamhets-‐ och
uppgiftsdefinitioner
Teppo	  Taskinen

Utveckling och förbättring av	  
dokumenteringskunskaperna

Hanna	  Lohijoki	  
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Kaakkois-‐Suomen	  sosiaalialan	  osaamiskeskus	  Oy	  Socom	  (socialbranschens	  kompetenscenter	  i	  sydöstra	  
Finland)

Nätverket	  av	  regionala	  samordnare

Experter
Institutet	   för	  hälsa	  och	  välfärd,	  

Kommunförbundet,	   SHM
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Projektåtgärder
1.	  Verkställighet av	  verksamhets-‐ och uppgiftsdefinitioner
• TP	  1	  Införande	  av	  klassificeringen	  av	  serviceuppgifter	  
• TP	  2	  Harmonisering	  av	  serviceprocesserna	  
• TP	  3	  Harmonisering	  av	  innehållet	  i	  klienthandlingarna	  

2.	  Utvecklingoch förbättring	  av	  
dokumenteringskunskaper
• TP	  4	  Produktion	  av	  innehåll	  i	  dokumenteringsträning	  
• TP	  5	  Träning	  av	  instruktörer	  i	  dokumentering	  
• TP	  6	  Träning	  på	  regional	  nivå	  i	  dokumentering	  	  
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Projektåtgärder	  
TP	  1	  Införande	  av	  klassificeringen	  av	  
serviceuppgifter	  (1)
• Öppen	  ansökan	  om	  status	  som	  pilotorganisation	  eller	  
pilotregion	  20.10.	  -‐ 19.11.2015
• Utvalda	  pilotprojekt:
• Barnskydd:	  Jyväskylä,	  Åbo,	  Vasa
• Service för	  barnfamiljer:	  Eksote	  och	  landskapet	  Päijänne-‐
Tavastland
• Hemvård	  och	  stöd	  för	  närståendenivå:	  Samkommunerna	  
för	  social-‐ och	  hälsovård	  i	  Uleåborgsbågen	  och	  Övre	  Savolax

• Pilotprojekten	  har	  inletts	  i	  februari	  2016
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Projektåtgärder	  
TP	  1	  Införande	  av	  klassificeringen	  av	  
serviceuppgifter	  (2)
• Utreds	  hur	  de	  klientdatasystem	  som	  för	  närvarande	  används	  
uppfyller	  kraven	  i	  lagen	  om	  klienthandlingar	  och	  den	  första	  fasen	  i	  
arkivet	  för	  klientdata	  inom	  socialvården

• Beskrivs	  vilka	  sociala	  tjänster	  pilotorganisationen	  tillhandahåller	  och	  i	  
vilka	  serviceuppgifter	  inom	  socialvården	  	  

• Planeras	  funktionella	  ändringar	  och	  ändringar	  som	  ska	  införas	  i	  
klientdatasystemet

• Klassificeringen	  av	  serviceuppgifterna	  införs	  i	  klientdatasystemet	  
• Användarrättigheterna	  fastställs	  i	  enlighet	  med	  serviceuppgifter,	  
arbetsuppgifter	  och	  de	  kommande	  föreskrifterna	  från	  Institutet	  för	  
hälsa	  och	  välfärd

• Ett	  personregister	  för	  socialvården	  upprättas	  på	  det	  sätt	  som	  avses	  i	  
lagen	  om	  klienthandlingar
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Projektåtgärder
TP	  2	  Harmonisering	  av	  
serviceprocesserna

• De	  nuvarande	  beskrivningarna	  av	  serviceprocesserna	  inom	  
socialvården	  kartläggs	  och	  uppdateras	  vid	  behov	  
• Processbeskrivningarna	  jämförs	  med	  den	  nationella	  
klassificeringen	  av	  serviceprocesserna	  
• Socialvårdens	  organisationer	  stöds	  för	  att	  processerna	  ska	  
kunna	  utvecklas	  i	  enlighet	  med	  en	  modell	  som	  har	  skapats	  
och	  testats	  i	  arbetspaketet
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Projektåtgärder
TP	  3	  Harmonisering	  av	  innehållet	  i	  
klienthandlingarna
• Pilotprojektens	  nuvarande	  klienthandlingar	  jämförs	  
med	  strukturer	  för	  klientdatahandlingar	  som	  följer	  
socialvårdens	  klientdatamodell
• Klientdatahandlingarna	  fogas	  till	  klassificeringen	  av	  
serviceuppgifter	  och	  serviceprocesserna	  i	  
klientdatasystemen
• Formbundna	  klienthandlingar	  som	  avses	  i	  
definitionerna	  från	  Institutet	  för hälsa	  och	  välfärd	  tas	  i	  
bruk
• Socialvårdens	  organisationer	  stöds	  för	  att	  
klienthandlingarna	  ska	  kunna	  tas	  i	  bruk	  i	  enlighet	  med	  
den	  modell	  som	  har	  skapats	  och	  testats	  i	  ett	  
arbetspaket
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Projektåtgärder
TP	  4	  Produktion	  av	  innehåll	  i	  
dokumenteringsträningen
• Delområden	  i	  dokumenteringsutbildningär	  

• utgångspunkter	  och	  principer	  för	  dokumentering	  inom	  socialvården
• dokumenteringens	  etik	  och	  beaktande	  av	  klientens	  behov
• dokumenteringens	  rutiner	  och	  klientens	  medverkan	  i	  
dokumenteringen

• dataskydd	  och	  datasäkerhet
• formbunden	  dokumentering
• serviceuppgifterna	  inom	  socialvården,	  socialtjänster	  och	  
serviceprocesser

• serviceuppgiftsspecifika	  klienthandlingar	  och	  deras	  datainnehåll
• socialvårdens	  kodtjänst

• Dokumenteringsutbildarna	  får	  materialet	  till	  sitt	  förfogande
• Materialet	  för	  dokumenteringsutbildningöversätts	  till	  
svenska
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Projektåtgärder
TP	  5	  Utbildning	  av	  
dokumenteringsutbildarna	  
• Utbildningen på finska genomförs i	  två	  faser:

• Fas	  1:	  Socialbyråer	  och	  kommunala	  barnskyddsenheter:	  9/16	  
– 4/17

• Fas	  2:	  Vårdinriktade	  verksamhetsenheter	  (till	  exempel	  enheter	  
för	  hemvård	  och	  boendeservice)	  samt	  privata	  
tjänsteproducenter	  9	  – 12/17

• Fasindelningen	  gäller	  finskspråkig	  dokumenteringsträning

• Fas	  1	  i	  valet	  av	  dokumenteringsinstruktörer	  pågår	  som	  
bäst	  
• Information	  om	  detta	  har	  ingått	  i	  meddelande	  1/2016	  
om	  projektet	  Kansa-‐koulu
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Projektåtgärder
TP	  5	  Svenskspråkig	  utbildning	  av	  
dokumenteringsutbildarna
• Svenskspråkig	  utbildning	  av	  
dokumenteringsutbildare genomförs	  år	  2017	  
• Nomineringen	  av	  dokumenteringsinstruktörer	  
offentliggörs	  i	  god	  tid
• Svenskspråkig	  utbildning	  av	  
dokumenteringsutbildare genomförs	  troligtvis	  i	  en	  
enda	  fas
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Projektåtgärder
TP	  5	  Utbildning	  av	  dokumenteringsutbildarna	  
(utbildningens	  uppläggning)

• Närutbildningsdagar	  i	  utbildningen	  av	  
dokumenteringsinstruktörer
• Närutbildningen	  omfattar	  sammanlagt	  ca	  4	  arbetsdagar	  
(antingen	  halva	  eller	  hela	  arbetsdagar)	  som	  anordnas	  med	  1	  –
2	  veckors	  mellanrum

• Dokumenteringsutbildningens	  material	  sparas	  på	  en	  
elektronisk	  lärplattform
• Materialet	  består	  av	  videoföreläsningar	  och	  skriftligt	  material
• I	  instruktörsutbildningen	  ingår	  förhands-‐ och	  mellanuppgifter

• Som	  utbildare	  fungerar	  en	  sakkunningpå	  socialvårdens
informationshantering	  och regionala	  samordnare	  från
projektet Kansa-‐koulu	  samt externa	  utbildare.
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Projektåtgärder
TP	  6	  Genomförande	  av	  regional	  
dokumenteringsträning
• Inleds	  efter	  att	  dokumenteringsinstruktörerna	  har	  fått	  
sin	  utbildning
• Dokumenteringsinstruktörerna	  anordnar	  
dokumenteringsutbildningen	  i	  sina	  egna	  organisationer
• Projektets	  regionala	  samordnare	  stödjer	  
dokumenteringsinstruktörernas	  arbete
• Dokumenteringsinstruktörerna	  bildar	  ett	  regionalt	  
nätverk	  som	  stödjer	  upprätthållandet	  och	  vidare	  
utvecklingen	  av	  dokumenteringskunskapen	  efter	  
projektperioden
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Tidsplan

Hanna	  Lohijoki	   	  	  	  10.03.2016 17



Utbildningsturné	  till	  stöd	  för	  
verkställigheten	  av	  lagen	  om	  
klienthandlingar	  inom	  socialvården
• I	  samverkan	  med	  projektet	  Kansa-‐koulu,	  SHM,	  Institutet	  för	  hälsa	  och	  välfärd	  och	  det	  

regionala	  kompetenscentret	  för	  socialvården
• Kan	  man	  delta	  i	  utbildningen	  på	  ort	  och	  ställe	  eller	  via	  Webcast.
• 19.11.2015	  Björneborg
• 22.1.2016	  Helsingfors
• 4.2.2016	  Jyväskylä
• 11.2.2016	  Lahtis
• 18.2.2016	  Uleåborg
• 10.3.2016	  Tammerfors	  (på	  svenska)
• 18.3.2016	  Kuopio
• 23.3.2016	  Åbo
• 31.3.2016	  Villmanstrand
• 7.4.2016	  Seinäjoki
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Närmare	  upplysningar:	  
www.socom.fi/kansa-‐koulu
• Projektchef

Maarit	  Hiltunen-‐Toura
Kaakkois-‐Suomen	  sosiaalialan	   osaamiskeskus	  Oy	  (socialbranschens	  kompetenscenter	  i	  sydöstra	  
Finland)	  Socom
maarit.hiltunen-‐toura@socom.fi
044	  748	  5305

• Sakkunning inom socialvårdens informationshantering
Verkställighet av	  verksamhets-‐ och uppgiftsdefinitioner
Teppo	  Taskinen
c/o	  Itä-‐Suomen	  sosiaalialan	  osaamiskeskus	  ISO	  (socialbranschens	  kompetenscenter	   i	  sydöstra	  
Finland)
teppo.taskinen@socom.fi
040	  717	  0314

• Sakkunning inom socialvårdens informationshantering
Utveckling och förbättring	  av	  dokumenteringskunskaper
Hanna	  Lohijoki	  
c/o	  Varsinais-‐Suomen	  sosiaalialan	  osaamiskeskus	  Oy	  Vasso	  (socialbranschens	  kompetenscenter	  i	  
Egentliga	  Finland)
hanna.lohijoki@socom.fi
050	  467	  0905
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Tack!
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