
 

Relationel Koordinering og samarbejde - workshop 
 

Dato: 31.05.2022 

Tid: 09:00 – 15:30 

Adresse: Landssygehuset Thorshavn 

Arrangør: CP Færøerne, Landssygehuset og Elsass Fonden 

Deltagere: Fagpersoner 

Projekt ’Barnet i centrum – Familien i fokus’ 
 
Landssygehuset, kommunerne på Færøerne og Elsass Fonden er samarbejdspartnere i kompetence 
udviklingsforløbet  ’Barnet i centrum – Familien i fokus’. Det er et forløb, der har til formål at skabe 
større sammenhæng og kvalitet i indsats og tilbud til børn med CP i alderen 0-16 år og deres 
familier. I forbindelse med projektet vil der blive afholdt 3 temadage og en workshop på Færøerne, 
hvoraf dette er workshoppen.   

________________________________________________________________________________   

Formål  

Ø Introducere til relationel koordinering som teori og metode  
Ø Overblik over tværfaglige relationer i forhold børn med CP samt kvaliteten af disse relationer  
Ø Overblik over et barn med CP’s vej gennem indsatserne på Færøerne overfor barnet og 

familien  
Ø Igangsættelse af tværfaglige prøvehandlinger på baggrund af relations kort og balkort 
 
 
Program  

Kl. 09.00 Velkomst og introduktion til dagen v. v Patricia Behrend 

Kl. 09.15 Tanker og refleksioner fra dagen i går 

Kl. 09.30 Oplæg om Relationel koordinering v. Patricia Behrend 

Relationel koordinering er en teori udviklet af, Jody Hoffer Gittell, der adresserer 
koordinering og kommunikation i arbejdsprocesser, og som går på tværs af faglige 
funktioner, afdelinger og organisationer. Relationel koordinering handler om at 
kommunikere og handle med henblik på at integrere egen opgaveløsning ind i den 
store opgaveløsning. Det handler om at se sine opgavers betydning, i forhold til 
barnet og familiens samlede forløb. 



 

 

Kl. 10.30 Pause (kaffe, te) 

Kl. 10.45 Introduktion og udarbejdelse af relationskort og balkort v. Patricia Behrend 

- Introduktion til relationskort og balkort 
- I monofaglige grupper udfyldes relationskortene og der diskuteres kvaliteten af  

  tværfaglige og tværsektorielle relationer  
- Udfyldelse af balkort 

Kl. 11.45 Frokost  

Kl. 12.30 Idræts og Fritidsaktiviteter V Camilla Voigt 

  

Kl. 13.00 Introduktion og arbejde med tidslinje v. Patricia Behrend inkl. Pause med te og 
kaffe 
- Udarbejdelse og refleksioner over tidslinje 

Kl. 14.50  Revurdering og aflevering af balkort samt aftale om tværfaglige prøvehandlinger v. 
Patricia Behrend 

Kl. 15.20 Afslutning og opsamling v. Patricia Behrend  

Opsamling på balkort og de affødte prøvehandlinger der skal afvikles inden næste 
temadag.  

Kl. 15.30 Tak for i dag.  

 

 

 

 

  


