
	  
	  
Referat	  
	  
Bestyrelsesmøde	  i	  Dansk	  ImplementeringsNetværk	  (DIN)	  
Tid:	  28.8.2013,	  kl.	  9.30-‐12.30	  
Sted:	  Socialstyrelsen	  Odense	  
	  
Deltagere:	  
	  

• Bianca	  Albers,	  FEC	  	  	   	   Helle	  Høgh,	  CFK;	  Region	  Midtjylland	  
• Ditte	  Ehrenreich,	  Socialstyrelsen	  	   Kim	  Brøbech,	  Ikast-‐Brande	  Kommune	  
• Helle	  Bendix	  Kleif,	  KORA	  

	  
Afbud	  fra:	  Hans	  Månsson	  
	  

1. Status	  DIN	  
a. Medlemsskaber	  (se	  vedhæftede	  medlemsliste)	  
b. Bestyrelsen	  

i. Interesse	  i	  bestyrelsesposter	  (se	  vedhæftede	  e-‐mails)	  
1. Lars	  Toke	  Graugaard	  
2. Torsten	  Conrad	  

ii. Forandringer	  i	  bestyrelsen	  
	  

2. Årskonferencen	  2013	  
a. Regnskab	  (Opdateret	  regnskab	  fremlægges	  til	  bestyrelsesmødet)	  
b. Evaluering	  (se	  vedhæftede	  evaluering)	  

	  
3. Gå-‐hjem-‐møder	  2013	  

a. Torsten	  Conrad	  fra	  Aalborg	  Universitet	  afholdes	  d.	  12.9	  	  
b. Tidligere	  omtalte	  gå-‐hjem-‐møder	  til	  efteråret:	  

i. Jacob	  
ii. 	  CFK	  /	  Helle:	  Implementation	  teams	  (efterår	  2013)	  
iii. SOS	  /	  Ditte:	  Implementeringsguide	  –	  udskudt	  til	  i	  hvert	  fald	  efteråret	  
iv. Peter	  Wieck,	  UCC,	  Hattie	  forskning	  (Bianca	  kontakter)	  

	  
4. GIC	  2013	  
	  
5. Formidling	  

a. Ny	  hjemmeside	  (se	  vedhæftede	  oplæg)	  
i. Grå	  menu:	  9	  timer	  /	  7.695	  kr.	  +	  moms	  
ii. Blå	  menu:	  12	  timer	  /	  10.260	  kr.	  +	  moms	  

b. Flyer	  (se	  vedhæftede	  oplæg)	  
c. LinkedIn	  

	  
6. Antologi	  (Der	  afsættes	  1	  time	  brainstorm	  til	  dette	  punkt)	  
	  
7. Evt.	  



	  
	  
	  

Ad	  1.a)	  	  
I	  forhold	  til	  individuelle	  medlemskaber	  er	  målet	  om	  20	  medlemmer	  ikke	  nået.	  Der	  er	  nu	  7	  
medlemmer.	  Målet	  for	  institutionsmedlemskaber	  var	  15,	  og	  der	  er	  nu	  24	  medlemmer.	  
	  
Med	  henblik	  på	  at	  få	  flere	  medlemmer	  overvejes	  det:	  

• At	  kontakte	  fagforeningerne	  DJØF	  (Bianca)	  og	  DM	  (Helle	  Høgh).	  	  
• At	  udsende	  nyhedsbrev	  til	  konferencedeltagerne	  fra	  Årskonferencen	  (Bianca	  /	  Julie)	  

Ad.	  1.b.i)	  	  
Der	  er	  modtaget	  to	  interessetilkendegivelser	  ift.	  den	  ledige	  post	  i	  bestyrelsen	  til	  en	  studerende.	  	  
Det	  blev	  besluttet	  at	  kontakte	  begge	  ift.	  en	  mere	  uddybende	  beskrivelse	  af	  deres	  interesse	  i	  
implementering	  og	  det	  forskningsmiljø	  de	  indgår	  i.	  

Ad.	  1.b.ii)	  	  
Bianca	  påbegynder	  ph.d.	  fra	  Melbourne	  31.	  juli	  2013.	  om	  ledelse	  i	  implementering	  af	  
evidensbaserede	  programmer.	  På	  den	  baggrund	  skal	  der	  vælges	  en	  ny	  formand	  og	  en	  placering	  af	  
DINs	  sekretariat.	  
	  
Hans	  Månsson	  fra	  UCC	  er	  næstformand	  og	  plan	  a)	  vil	  være	  at	  han	  overtager	  formandspost.	  
Alternativt	  vil	  Helle	  Høgh	  fra	  Region	  Midtjylland	  og	  Ditte	  Ehrenreich	  fra	  Socialstyrelsen	  undersøge	  
muligheden	  for	  at	  overtage	  DINs	  sekretariat.	  

Ad	  2.a)	  	  
Der	  er	  et	  overskud	  fra	  konferencen	  på	  14.250	  og	  DIN	  har	  på	  nuværende	  tidspunkt	  et	  økonomisk	  
råderum	  på	  kr.	  93.890.	  

Ad	  2.b)	  	  
Med	  afsæt	  i	  evalueringen	  af	  årskonferencen	  i	  maj,	  blev	  det	  overvejet	  hvordan	  tilbagemeldingerne	  
kan	  kvalificere	  næste	  års	  konference	  den	  20.	  maj	  2014.	  
	  
Der	  vil	  blive	  arbejdet	  med	  ”Bæredygtighed	  og	  fastholdelse”	  som	  emne	  for	  næste	  Årskonference.	  
Hvad	  gør	  man	  for	  at	  fastholde	  og	  vedligeholde	  implementering?	  Bianca	  skriver	  et	  udkast	  til	  en	  
beskrivelse,	  som	  kan	  danne	  baggrund	  for	  et	  ”call	  for	  workshops”.	  
	  
Foreløbig	  tidsplan	  for	  afholdelse	  af	  næste	  års	  konference:	  	  
15.	  oktober	  skal	  konferencens	  hovedemne	  være	  på	  plads,	  sådan	  at	  call	  for	  papers	  kan	  sendes	  ud.	  	  
15.	  januar	  frist	  for	  indsendelse	  forslag	  til	  workshops	  
Konferenceprogram	  med	  workshops	  færdigt	  medio	  februar	  
20.	  maj:	  konference	  

Ad	  3.a)	  
Der	  er	  pt.	  17	  tilmeldte	  til	  Torsten	  Conrads	  gå-‐hjem-‐møde	  



	  
Ad	  3.b.	  	  
Efterårets	  gå-‐hjem-‐møder	  blev	  drøftet	  	  

Ad	  4)	  	  
Niveauet	  på	  GIC	  2013	  var	  generelt	  højere	  end	  i	  2011.	  Der	  var	  562	  deltagere	  mod	  780	  deltagere	  i	  
2011.	  Der	  var	  positive	  tilbagemeldinger	  på	  konferencens	  indhold.	  
GIC	  2015	  bliver	  i	  Europa,	  som	  er	  tænkt	  som	  kick-‐off	  til	  etablering	  af	  EIC	  (European	  Implementation	  
Conference).	  	  

Ad	  5)	  
Der	  var	  enighed	  om	  den	  grå	  menu	  til	  hjemmeside,	  som	  bedst	  gav	  plads	  til	  DINs	  logo	  og	  som	  
samtidig	  er	  den	  billigste.	  

Ad	  6)	  	  
Struktur,	  indhold	  og	  forslag	  til	  forfattere	  blev	  drøftet	  ift.	  indholdet	  i	  antologien.	  

	  Ad	  7)	  
Helle	  Høgh	  kan	  ikke	  deltage	  på	  mødet	  20.	  november	  og	  mødet	  flyttes	  derfor	  til	  KORA	  i	  København.	  
	  


