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103 §
Beslut om forskningstillstånd Vilken betydelse har dokumenta-
tionsspråket enligt professionella som arbetar med svenskspråkiga 
brukare i Helsingfors

HEL 2020-012637 T 13 02 01

Beslut

Familje- och socialarbetets chef beviljade forskningstillstånd till 
********** forskning "Vilken betydelse har dokumentationsspråket enligt 
professionella som arbetar med svenskspråkiga brukare i Helsingfors" 
(praktikforskning i socialt arbete). Kontaktpersonen är ********** Forsk-
ningstillståndet är i kraft tills 30.11.2021.

I forskningen tillämpas följande villkor:

De personer som deltagit i forskningen får ej igenkännas i forsknings-
rapporten.

Forskningen innebär inga kostnader för social- och hälsovårdssektorn.

Forskaren förbinder sig att följa EU:s allmänna dataskyddsförordning, 
dataskyddslag (1050/2018) och annan ikraftvarande lagstiftning som 
ställer krav för forskare.

Vid förfrågan presenterar forskaren avgiftsfritt forskningsresultat inom 
social- och hälsovårdssektorn.

Elektronisk forskningsrapport eller dess adress skickas för social- och 
hälsovårdssektorns bruk till adressen: tutkimusluvat.sote@hel.fi. 
Forskningsrapporten kommer att vara tillgänglig för personalen på so-
cial- och hälsovårdssektorns interna websidor.

Beslutsmotivering

Syftet med forskningen är att utreda professionellas tankar om doku-
menterinsspråkets betydelse i arbete med svenskspråkiga servicebru-
kare. I forskningen granskas även skillnader mellan social- och hälso-
vårdens dokumenteringssätt. Det nya patient- och klientdatasystemet 
Apotti tas i bruk 2021 och medför förändringar i socialvårdens doku-
mentering då datasystemet fungerar på finska. Forskningsmaterialet 
samlas genom två gruppintervjuer. I den ena intervjuas hälsovårdare 
som en längre tid har dokumenterat på finska och socialarbetare som 
har dokumenterat på svenska. Intervjuerna bandas och littereras, ma-
terialet föravaras säkert och förstörs när forskningen är färdig.
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Enligt § 134 i social- och hälsovårdsnämndens beslut 8.5.2018 beslutar 
familje- och socialarbetets chef om socialvårdens dokumentation och 
hälsovårdens patiensdokumentation (vad gäller barnskydd samt välbe-
finnande och hälsa för barnfamiljer). 

Upplysningar
Ilona Fagerström, planerare, telefon: 09 310 44913

ilona.fagerstrom(a)hel.fi

Bilagor

1 Tutkimuslupahakemus 10.11.2020
2 Tutkimuslupahakemus 10.11.2020, liite, tutkimussuunnitelma
3 Tutkimuslupahakemus tietosuojaseloste

Sökande av ändring

Omprövning, social- och hälsovårdsnämnden

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Sökande Omprövning, social- och hälsovårds-

nämnden
Kontaktperson Bilaga 1

Bilaga 2
Bilaga 3

.


