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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Syftet med min pro gradu-avhandling har varit att synliggöra det sociala arbetet på A-kliniker genom att lyfta fram den specifika expertis som
socialarbetarna på A-kliniker innehar, samt att granska hur denna expertis utkristalliseras i ett multiprofessionellt team.
De centrala forskningsfrågorna för min undersökning var följande:
1. Hur definierar socialarbetare på A-kliniker sin egen yrkesexpertis? Vilken är det sociala arbetets kunskapskärna inom missbrukarvården?
2. Hur definieras den egna kunskapskärnan i relation till andra yrkesgruppers expertis?
Undersökningen genomfördes som kvalitativa temaintervjuer med åtta (8) socialarbetare vid sex (6) olika A-kliniker och fyra (4) olika
kommuner i södra Finland. Alla A-kliniker var kommunala. Den teoretiska referensramen för avhandlingen har utgjorts av professionsteorier,
teorier om multiprofessionellt samarbete samt av en kontextuell del, som beskriver utvecklingen av och ramarna för A-klinikverksamheten i
Finland, med tyngdpunkt på det sociala arbetet.
I analysen användes kvalitativ innehållsanalys, där intervjuguidens teman delvis strukturerade analysen. Förutom tematisering kodades materialet
i olika huvudkategorier med tillhörande underkategorier. Utgående ifrån informanternas tal om sitt arbete, konstuerades begrepp som en praktisk
och en teoretisk kunskapskärna. Den praktiska kunskapskärnan delades ytterligare in i två kategorier, den teoretiska kunskapskärnan i en
kategori. Som en helt separat huvudkategori hölls uttalanden om det multiprofessionella teamet. Emedan det i informanternas uttalanden om det
multiprofessionella samarbetet började framträda ett mönster av spänningar och motsättningar, delades det multiprofessionella samarbetet in i två
underkategorier. Den ena underkategorin behandlade gränsdragningar mellan andra professioner, medan den andra behandlade spänningar inom
den egna professionen. Denna indelning av materialet utgjorde stommen för den empiriska delen av avhandlingen.
På basis av undersökningens resultat, ser kärnkunnandet för det sociala arbetet på A-kliniker ut att starkt basera sig på den praktiska
kunskapskärnan och där på den förtroendefulla och stödjande relationen till klienten. De flesta socialarbetarna i undersökningen såg däremot ut
att ha överraskande svårt att beskriva sitt arbete i termer av den teoretiska kunskapskärnan. Resultaten påvisar också att den egna expertisen
framträder bättre då man relaterar den till andra yrkesgruppers expertis. Utgående ifrån informanternas berättelser verkar det multiprofessionella
samarbetet fungera på en funktionell nivå, medan upplevelserna av en djupare, delad social kognition inte var särskilt påtagliga. Något
förvånande var de uppenbara sprickorna och spänningarna, som såg ut att framträda inom den egna, sociala professionen.
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