DIN ÅRSKONFERENCE 2017
Implementeringskapacitet og kapacitetsopbygning
- vigtige dimensioner i effektiv implementering
Torsdag den 18. maj på Scandic Jacob Gade, Vejle.
Årets konference vil handle om implementeringskapacitet og kapacitetsopbygning. Om formiddagen har vi
har den store fornøjelse at præsentere to spændende internationale oplægsholdere:

Professor Abraham H. Wandersman
University of South Carolina, Department of Psychology
&

Assistant professor, Ph.D. Aaron R. Lyon
University of Washington, Department of Psychiatry and Behavioral Science
Professor Abraham H. Wandersman vil holde et oplæg om organisatorisk implementeringskapacitet og
kapacitetsopbygning med særligt fokus på, hvordan systemer og institutioner kan understøtte en mere
effektiv og bæredygtig implementering.
Assistant professor, Ph.D. Aaron R. Lyon vil holde et oplæg om individuel implementeringskapacitet og
kapacitetsopbygning med særligt fokus på individuel læring og kompetenceudvikling i forbindelse med
implementering.
Om eftermiddagen skal det handle om jeres aktuelle og konkrete cases og erfaringer med
kapacitetsopbygning. Det kan være eksempler og erfaringer med organisatorisk kapacitetsopbygning, altså
hvordan systemer og institutioner kan være med til at skabe effektive og holdbare implementeringstiltag, fx
gennem implementeringsteams, lokale netværk og systematisk feedback fra praksis til beslutningstagere.
Eller det kan være eksempler på individuel kapacitetsopbygning, hvor fokus i højere grad har været på
individuel læring og udvikling af medarbejderes og lederes kompetencer i organisationen.
Vi opfordrer derfor praktikere, ledere, konsulenter mv. til at byde ind med forslag til oplæg på 45 minutter
eller en workshop på 1,5 time, hvor der er god tid til interaktion og involvering af deltagerne.

Forslag til oplæg eller workshop sendes senest den 1. februar 2017 til Anders Søberg
danskimplementering@gmail.dk. Du er også velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål til oplæggenes
form eller indhold.
Der vil være mulighed for præsentation af posters om implementeringskapacitet og kapacitetsopbygning.
Vi inviterer derfor praktikere, konsulenter, forskere, ph.d.er mv. til at byde ind med stande eller posters om
metoder og erfaringer med kompetenceudvikling, lederudvikling, implementeringsteams eller lignende.
Forslag til posters uploades her på hjemmesiden senest den 15. marts 2017 ved hjælp af den der til
hørende skabelon. Ansøgningerne vil blive gennemgået af konferencens planlægningsgruppe og
forslagsstilleren vil få besked om, hvorvidt ansøgningen imødekommes senest 1. april 2017.
Du kan løbende følge planlægningen af konferencen på vores hjemmeside, hvor der bl.a. kommer til at
ligge artikler mm. fra de to oplægsholdere. Du kan også følge os på LinkedIn.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

