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Referat fra bestyrelsesmøde 28.09.17  

Bestyrelsesmøde i Dansk ImplementeringsNetværk (DIN) 
 
Tid: 28.09.2017, kl. 15-18.00  
 
Sted: Regionshuset Olof Palmes Alle 15, Århus 
 
Deltagere: 

 Charlotte Holm, Undervisningsministeriet 

 Torsten Conrad, Aalborg Universitet 

 Jeanette Wasser, Clinical Research Centre, Hvidovre Hospital  

 Siri Albjerg, Socialstyrelsen 

 Ian Røpke, Frederiksberg Kommune  

 Marie Hultberg, Ikast-Brande Kommune 

 Dorthe Stiggaard, Region Midt 
 

Afbud:  

 Jeanet Lemches, Jeanet Lemches Consulting  

 Anders Søberg, Beskæftigelsesministeriet 

 Gitte Horskjær Hansen, VIA  

 Janne Petersen, Københavns Universitet 

 Therese Marie Dyrby, Rambøll [barselsorlov frem til foråret 2018]  

 Marie Finderup Lauridsen, STAR [udgået af bestyrelsen] 
 

1. Status DIN v/Charlotte og Ian, 15.00-15.30 (30 min) 
 
 

a) Introduktion til dagen v/ Charlotte, herunder valg af referent og godkendelse af referat 
fra sidste bestyrelsesmøde.  
 
Referatet godkendes.  
Siri er referent. 
 
 

b) Status for bestyrelsen, v/ Charlotte, herunder orientering om medlemskab samt drøftelse 
af rekruttering af nyt bestyrelsesmedlem som erstatning fro Marie Lauridsen, STAR (bilag 
1a)   
 
Der er blevet lavet kontrakt med EIC om NIC konferencen ift. at DIN medlemmer får 
rabat. Der er en mindre risiko forbundet med, hvor mange deltagere hvert institutionelt 
medlem melder til. Det løber rundt ved gennemsnit på 5 per institution. 
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Status på medlemmer per september 2017: 26 individuelle, 23 institutionelle 
 
SFI og KORA er blevet fusioneret til ViVe: Jeanette tager kontakt og går videre med at få 
et nyt medlemskab i hus. 
 
Nyt bestyrelsesmedlem til erstatning for Marie Lauridsen: Charlotte kontakter Lars Bo 
Stenderup fra Varde kommune,  der ikke kom med ved valget i maj og hører, om han 
stadig er interesseret i at indgå i bestyrelsen 
 
 

c) Status for økonomi v/ Ian, herunder overgang til ny bogholder, budget og balance(bilag 
1b)   
 
Der har været møde med revisor, og der er skiftet bogholder til en som også er en del af 
Kreston, så det nu er samlet. Han vil sende en status op mod hvert bestyrelsesmøde 
fremover, så han skal have møderække tilsendt. 
 
Både indtægter og udgifter er steget, men det er ikke noget der giver anledning til alarm, 
da de er steget ca. lige meget. 
 
Pris for bogholder/revisor bliver de samme ca. 15.-20.000 som sidste år. Der er pt 
budgetteret med 40.000 i 2017. De ekstra midler blev afsat til at imødekomme en evt. 
stigning ved skift af revisor. 
 
Der er tidligere blevet drøftet, om der fortsat skal laves særligt regnskab for 
årskonferencen. Det gav ved konferencen i 2017 udfordringer ift. posten omkring middag 
fra bestyrelsen og keynotes, som der kan argumenteres for og imod om er en direkte del 
af konferencen.  Det kan vi komme udover ved at have et samlet regnskab. 
 
Der er enighed i bestyrelsen om fremadrettet alene at have et samlet regnskab for DINs 
arbejde inkl. konferencen. Der skal stadig i forbindelse med arbejdsgruppens planlægning 
laves et særskilt budget. 

 
Erfaringer fra sidste konference 

 Skal der være 2 internationale keynotes? Det var dyrt at have 2 fra USA. Skulle 
man have haft en fra norden eller Europa? 

 Wandersmann var god 
 

 
 
 

d) Orientering vedr. NIC v/ Torsten og Jeanette (bilag 1c)  

 Der skal være en stand eller et hjørne til DIN 

 Der skal være generalforsamling i forlængelse af NIC konferencen, hvor 
medlemmerne er samlet. Jeanette går tilbage til planlægningsgruppen og 
undersøger. 

 Søren Pind har sagt nej til at indlede konferencen. Der er kommet Judith 
Hutchkins på som keynote. 



3 
 

 Torsten tjekker op på hvor mange abstracts der er kommet ift. om der evt. 
kommer en deadline forlængelse 

 Hvordan laver vi et implementeringsværksted for praktikere på pre-konferencen? 
o Ca ½ dags workshop, med blanding af oplæg og workshops. 
o Dem vi gerne vil have med er inden for forskellige spor, så det handler om 

at finde nogle generiske emner så alle kan se sig selv i det.  
o Der er erfaring for, at der efterspørges konkrete redskaber 
o Flere kommuner er i gang med mere målgruppeorienterede organisering 

og arbejde 
o Ide: at dukke op med eget projekt og sidder og sparrer i grupper med en 

konsulent, der går rundt og vejleder 
o Facilitatorer skal repræsentere flere felter, appellere bredt 

 
 

 

e) Kort status fra arbejdsgrupperne 
Gå-hjem-møder v/ Siri (bilag 1d) 

 

 20/11 er der arrangement med DIN-F, som får et praktiker spor, hvor vi kobler et 
gå-hjem-møde på. Der skal aftales videre mellem arbejdsgruppen og Torsten. 

 Praksiskonsulenterne i Socialstyrelsen vil gerne have et samarbejde om et punkt 
på deres konference til efteråret 2018, hvor der er særligt fokus på 
implementering i dagtilbud.  Siri fortsætter dialogen når vi er lidt tættere på. 
 

Input fra bestyrelsen til tema om ”den lykkelige historie om data” og øvrige møder 

 Randers kommune som case, hvor de er lykkedes med etablering af en baseline. 
Det næste skridt er så den faglige brug af data – de er netop gået i gang. 

 Mødrehjælpen? Omsætning af data til læring 

 Carsten Wulf Hansen, Randers socialchef.  

 Københavns Kommunes sundheds- og omsorgsforvaltning har også profileret sig 
med det. 

 ”i sikre hænder” patientsikkerhedsprojekt. Der er lige kommet en 
evalueringsrapport. 

 Der er opbakning til at have linket mellem kvalitetsudvikling og implementering 
som emne på et møde. 

 
Kommunikation  v/ Charlotte (bilag 1e)  

 Der fokuseres frem til næste genrealforsamling på LinkedIn. Bestyrelsen 
har generelt brug for øgede kompetencer til at anvende LinkedIn. 

 Strategien godkendes af bestyrelsen. 
 

DIN-F v/ Torsten (bilag 1f)   

 20/11 er det næste arrangement, afholdes på AAU i Sydhavnen 
To oplæg:  
o Steen Juel Hansen VIA om folkeskolereformen. Hvordan 

oversættes der/translationsteori 
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o Design: deltagende design John Damm fra RUC  
o DIN har sagt ja til at facilitere de efterfølgende snakke med 

praktikere 

 2,1 mio. er kommet ind til Jeannette til ren implementeringsforskning 

 Lipsky kan evt. lade sig gøre som keynote/oplægsholder til foråret, hvor 
der kan gentages et arrangement med to spor. 

 
2. Strategiarbejde v/ Torsten 

 
Som aftalt på sidste bestyrelsesmøde er fokus for mødet strategiarbejde. Strategiarbejdet 
faciliteres af Torsten, og der vil indgå gruppearbejde med henblik på drøftelse af følgende:   
 

a) Vision  og Mission og Strategiarbejdet 

Det blev klart, at der er behov for at genbesøge og skærpe både vision og mission for DIN for at 
bestyrelsen kan prioritere og fokusere arbejdet i de næste 2 år. Der drøftes videre på næste 
bestyrelsesmøde med udgangspunkt i følgende: 

 Marie og Torsten kommer med oplæg til reformuleret vision og mission, som der kan 
drøftes ud fra. 

 Charlotte, Dorte og Ian samler op på den sidste session om vores MWB’er (Must Win 
Battles) samt bud på arbejdsopgaver og ramme for en student. 


