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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Jag har valt att göra en självreflektiv granskning av innehållet och yrkesskickligheten i mitt arbete som socialarbetare på Gårdsbacka
åldringscentral.
Det fanns flera orsaker till mitt ämnesval. De främsta orsakerna är synliggörandet och profillyftningen av gerontologiskt socialt arbete på
åldringscentral. På åldringscentralen möter socialarbetaren både åldringar som långtidsboende på åldringshem och hemmaboende åldringar samt
respektive anhöriga och närstående. Socialarbetaren samverkar dagligen i mångprofessionella team som representant för sitt eget sakområde.
En annan orsak till detta forskningsperspektiv är byggandet av den nya mångsidiga åldringscentralen som preliminärt startar sin verksamhet på
hösten -09. Jag är intresserad av att veta vad socialt arbete innebär i den framtida verksamheten.
Jag använder mig av reflekterande praktikforskning med ett etnografiskt perspektiv. Jag gör en innehållsanalys av mitt arbete, som bygger på
Kari Salonens (2002) teorimodell om arbetshelheterna i gerontologiskt socialt arbete. De etnografiska tillämpningsmetoderna innebär
fältanteckningar och dagbok av arbetsdagarna under en månads tid (januari-08) samt fokusgruppdiskussioner. De sistnämnda med avsikt att få
veta hur andra yrkesgrupper i arbetsmiljön ser på mitt arbete samt att få diskutera det sociala arbetets profilering i den nya åldringscentralen. I
fokusgruppdiskussionerna tillämpar jag delvis metoden om framtidsscenarieträffar.
Forskningen påvisar att socialarbetarens autonoma arbetsfält på Gårdsbacka åldringscentral förutsätter en gedigen yrkesskicklighet i form av
yrkeskunskap, färdigheter, kvalifikationer och kompetens. I det mångprofessionella arbetet krävs vidare en stark yrkesidentitet för att till
exempel kunna lyfta fram och betona den sociala aspekten i människors livssituationer. Ur forskningen framgår också att mycket i arbetet är
processartat. Följaktligen glider arbetshelheterna, som analyserats och behandlats, in i varandra och ger ett eventuellt splittrat intryck av arbetet.
Det innebär med andra ord, att arbetshelheterna som sådana inte räcker till för att beskriva det sociala arbetet på Gårdsbacka åldringscentral.
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