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Seminar 2016 
 

Koordinering og samarbejde i et komplekst 
fagfelt – muligheder og barrierer 

 
 

 

 
 

 

 
 

Aktualitet 
Der stilles store krav til koordinering og samarbejde i arbejdet 
med neurorehabilitering – både indenfor den enkelte sektor, men 

i høj grad også på tværs af sektorer – og ikke mindst i det 
direkte samarbejde med den enkelte patient/borger og dennes 

netværk. 
 
Med ny lovgivning og visitationsretningslinjer er koordinering og 

samarbejde for at skabe sammenhæng og kontinuitet samt 
vellykkede rehabiliteringsforløb aktualiseret. Dette fordrer, at 

dygtige fagfolk formår at gå i dialog om den fælles opgave. 
 
Temadagen vil tage udgangspunkt i koordinering og samarbejde i 

den daglige kliniske praksis med beskrivelse af mulige 
tværfaglige samarbejdsformer. Derudover vil der blive eksempler 

på, hvordan koordinering kan foregå gennem forløbet over 
sektorgrænser samt mellem de kommunale forvaltninger. 
Desuden vil den komplekse velfærdsopgave blive præsenteret 

med en mere teoretisk forståelse af relationel koordinering og 
social kapital. 

 

Deltagere 
Fagpersoner inden for neurorehabilitering i både den regionale 
samt kommunale sektor, som eksempelvis: 
Ledere, hjerneskadekoordinatorer, socialrådgivere, 

ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, SOSA, 
neuropsykologer og andre med interesse inden for 

neurorehabilitering. 
 
Moderator 

Lis Kleinstrup, tidligere ledende terapeut Hammel Neurocenter og 
nuværende æresmedlem i DSNR. 

 

Oplægsholdere 
Marlene Munch, tværfaglig udviklingskoordinator, Center for 
Neurorehabilitering - Filadelfia, Dianalund.  
 

Dina Kreiner-Møller, hjerneskadekoordinator, Lyngby-Tårbæk 
Kommune 

 
Pia Hansen, afdelingsleder, Afdeling for Forløbskoordination i 
Københavns Kommune 

 
Hanne V. Moltke er partner i konsulentvirksomheden New 

Stories. Hun har arbejdet med organisationsudvikling, ledelse og 

TID OG STED: 

Onsdag den 2. november 

2016. 

Festsalen – Filadelfia 

Kurvej 4 

4293 Dianalund 

 

PRIS: 

Medlemmer 450 kr.  

Ikke-medlemmer 700 kr. 

Inkl. medlemskab 2017 

675 kr. 

 

Dækker seminar og 

forplejning under mødet. 

 

TILMELDING: 

Senest torsdag den 20. 

oktober 2016 på mail til 

akil@filadelfia.dk 

 

Maks. antal deltagere er 

150, derfor er det ”først 

til mølle princippet”, der 

gælder. 

Tilmeldingen er bindende. 

 

HUSK venligst ifm. 

tilmeldingen at oplyse: 

Titel, navn, adresse og 

EAN-nr. 

 

START & SLUT: 

Seminaret begynder kl. 

9.30 og slutter kl. 16.00. 

 

BEMÆRK 

For evt. indmeldelse i 

DSNR inden seminaret, 

benyt venligst selskabets 

hjemmeside: 

www.neurorehabilitering.dk  

 

 

mailto:akil@filadelfia.dk
http://www.neurorehabilitering.dk/
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kommunikation og godt samarbejde i mange år og er forfatter til 

to bøger om social kapital. 
 
Sessioner med mundtlige præsentationer á 45-60 minutters 

varighed. 

 
Sprog 
Dansk. 

 
Program 

 
09.00 - 09.30: Ankomst. Kaffe/te med morgenbrød. 
 
09.30 - 09.45: Velkommen til seminar. 
  Præsentation af dagens moderator Lis Kleinstrup. 
 
09.45 - 10.30: Marlene Munch 
 Samarbejde i daglig praksis. 
 
10.30 - 11.15: Dina Kreiner-Møller 
 Overgang fra sektor til sektor. 
  
11.15 – 11.30: Pause. 
 
11.30 – 12.15: Pia Hansen 
 Kommunal koordinering og samarbejde. 
  
12.15 - 13.15: Frokost. 
 
13.15 – 14.15: Hanne V. Moltke 

Social kapital – begreber og erfaringer. Hanne 
uddyber begreberne og sætter fokus på erfaringer 
med brugen af social kapital. Social kapital i en 
organisation skal både plejes og vedligeholdes, hvis 
den skal trives.  

 
14.15 - 14.45: Pause. Kaffe/te med kage.  
 
14.45 - 15.45: Hanne V. Moltke  

Relationel koordinering. Relationel koordinering er 
den amerikanske variant af social kapital. Vi ser på 
begrebet og den forskning, der findes på feltet, og på 
muligheder og barrierer for at sætte øget relationel 
koordinering i spil. 

 
15.45 -16.00 Afslutning.   


