
 

Mathilda Wrede-seminariet 2014:  
Orientering i mångprofessionella miljöer 
   
Det årliga Mathilda Wrede-seminariet ordnades fredagen den 14.3.2014 på  
Yrkeshögskolan Arcada, med videolänk till Åbo Akademi i Vasa.  
  
Temat för dagen var mång professionalitet. Hur kan man arbeta och samarbeta med andra 
yrkesgrupper och organisationer i mångprofessionella miljöer? Vilka utmaningar ställs på arbetet inom 
det sociala området?  
 
Dagen inleddes av Elisabeth Willumsen som tog upp olika dimensioner med att arbeta 
mångprofessionellt och särskilde mellan att arbeta mångprofessionellt och att arbeta 
interprofessionellt. Mångprofessionellt arbete innebär att olika professioner arbetar parallellt och 
konsulterar varandra medan interprofessionellt arbete innebär att man arbetar tillsammans mot 
samma mål och samverkar för att nå målen. De olika samarbetsformer kan ge upphov till missförstånd 
och försvåra samarbete men i de fall där alla parter är införstådda och överens om samarbetsformen 
så fungerar samarbetet smidigt och kan ge upphov till nyskapande verksamhetsformer.  
  
Diskussionen fortsatte med Katarina Fagerström och Åsa Rosengren som öppnade upp 
diskussionen mellan seminariedeltagarna genom att introducera en öppen paneldiskussion där 
deltagarna i panelen byttes ut när en ny talare kom in. Erfarenheterna från praktiken visade att det i 
mångprofessionellt samarbete förekommer svårigheter med att hitta gemensamma målsättningar och 
att olika professioner ibland har svårt att hitta en gemensam syn på klienters problem. Till slut 
konstaterades att man ibland i mångprofessionellt samarbete får acceptera att det samtidigt finns olika 
agendan i samarbetet kring t.ex. klienter.  
 
Dagen avslutades av Ilse Julkunen som berättade om praktikforskning och att forska i praktiken. Det 
framkom att det behövs en kontinuerlig dialog mellan praktik, utbildning och forskning. Projektet Sabir 
(Systemiskt arbete med barn i riskzon) togs upp som ett exempel att se på samarbete och utmaningar 
med att mötas i mångprofessionella miljöer och vikten av att inte bara söka gemensamma mål utan 
hellre hitta ett gemensamt språk mellan professioner. 
 
Det var många intressanta diskussioner och behoven av att diskutera mång professionalitet finns 
säkert även i framtiden.  
  
Tack för en aktiv diskussion! 
 
Ann Backman/FSKC 
 
 
   
 
 


