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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Föreliggande undersökning kan inrymmas i den forskningstradition, vars syften i forskningshänseende fokuseras till konkretisering och
synliggörande av det sociala arbetet. Syftet med min pro gradu-avhandling har varit att lyfta fram det specifika kunnande och den expertis som
socialarbetarna inom psykiatriska specialsjukvården innehar och hur denna expertis utkristalliseras sig i ett mångprofessionellt team.
Frågeställningen granskas utgående från teman som kunskapskärna och mångprofessionellt samarbete Undersökningen genomfördes som
kvalitativa temaintervjuer av fem (5) socialarbetare vid ett (1) sjukhus. Den teoretiska referensramen för avhandlingen har utgjorts av teorier om
sakkunskap, profession, multiprofessionellt samarbete samt en kontextuell del, som beskriver den samhälleliga kontexten för socialt arbete.
I analysen användes kvalitativ innehållsanalys, där intervjuguidens teman delvis strukturerade analysen. Förutom tematisering kodades materialet
utgående från informanternas tal i tre olika huvudkategorier: samhällskontext, kunskapskärna och mångprofessionellt samarbete. Två av dessa
huvudkategorier fick tillhörande underkategorier. Huvudkategorin kunskapskärnan fick underkategorin kunskapsutveckling medan
mångprofessionellt samarbete fick underkategorierna: gränsdragningar mellan socialarbetarens och de övriga professionernas expertis,
spänningar mellan den medicinska och sociala expertisen samt spänningar mellan anstalts och öppen vården. Denna indelning av materialet
utgjorde stommen för den empiriska delen av avhandlingen.
På basen av undersökningens resultat ser det ut som om förhållanden i samhället påverkar det sociala arbetet som sker inom hälsovården.
Förändringar, som t.ex. kraven på ökad effektivitet, har gjort att socialarbetare som arbetar inom psykiatriska specialsjukvården allt mer
diskuterar sitt eget arbete, dess innehåll, ställning och betydelse. Det har blivit allt viktigare att också för utomstående och den egna ledningen
visa vad detta sociala arbete består av. Synliggörandet av socialarbetet är knutet till stärkandet av socialarbetets position som profession För detta
behövs det ett nära förbund mellan systematisk utvärdering, kritisk reflektion, praktiskt arbete och forskning. Det är också viktigt att uppmuntra
socialarbetarna till ett undersökande och utvecklande grepp om arbetet samt till kompetenshöjande utbildning och påbyggnadsstudier. På det
praktiska socialarbetet ställs allt större krav på en omfattande allmänsakkunskap och å andra sidan på kärn- och specialsakkunskap. Av
socialarbetaren krävs mångsidig sakkunskap och behärskande av helheter och sociala kontexter. Arbetet med psykiatrisk specialsjukvård som
miljö och medlemskap i ett mångprofessionellt team förutsätter att kärn- och specialsakkunskapen i socialarbete förenar till psykiatriska
sjukdomars sociala karaktär ur ett samhälls- och patientperspektivet. Realiserandet av samarbetet i de mångprofessionella teamena varierar
beroende på ett flertal olika faktorer, samarbete och gränsöverskridande främjas av ett samarbete med samma aktörer över en längre tidsperiod så
samarbetsformerna blir stabil. Det är också i det mångprofessionella samarbetet som socialarbetarens expertis framträder klarast. Socialarbetaren
är den enda representanten på avdelningen för sin sektor bland tiotals vårdare och läkare. Upprätthållandet av en stark yrkesidentitet vid sidan av
andra starka yrken förutsätter kontinuerligt fortbildning och handledning. Även ömsesidigt stöd av socialarbetar kolleger och yrkesmässig
diskussion är synnerligen viktig. De centrala utmaningarna finns i samarbetet med öppen vården, närsektorerna och de anhöriga, framförallt
genom att vårdtiderna förkortas, servicestrukturen förändras och patienternas många problem ställer krav på ett fungerande nätverkssamarbete.
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