
 
 
 
 
 
Dagsorden 
 

Bestyrelsesmøde i Dansk ImplementeringsNetværk (DIN) 
 
Tid: 03.12.2019, kl. 10.00-13.00  
 
Sted: Socialstyrelsen, Edisonvej 1, 5000 Odense C 
 
 
Deltagere: 

 Jeanette Wasser Kirk, Clinical Research Centre, Hvidovre Hospital, KU 

 Siri Albjerg, Socialstyrelsen 

 Ian Røpke, Frederiksberg Kommune  

 Marie Hultberg, Ikast-Brande Kommune 

 Dorthe Stiggaard, Region Midt 

 Lars Bo Stenderrup, Varde kommune 

 Therese Marie Dyrby, Rambøll 
 

Afbud:  

 Anders Søberg, Beskæftigelsesministeriet  

 Torsten Conrad, Aalborg Universitet 

 Tonje, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

 Anna Cecilie Lindstöm Egholm, Region Sjælland 

 Gitte Horskjær Hansen, VIA  
 
 

1. Valg af kasserer samt drøftelse af evt. supplement af medlemmer af bestyrelsen 
 
 

a) Ny kasser: Ian sender mail ud og opfordrer til at andre i bestyrelsen melder sig til opgaven.   
b) Der besluttes at udvide med flere i bestyrelsen, med afsæt i retningslinjerne. (2 er trådt ud) 

 
Der blev drøftet følgende kandidater:  

 Cecilie Lindström Egholm er kandidat i folkesundhedsvidenskab, Ph.d.-studerende 
på Syddansk Universitet, og konsulent i enheden for Produktion, Forskning og 
Innovation, Region Sjælland. 

 Derudover blev det besluttet at høre Rambøll om de fortsat var interesseret i en 
plads. 

c) Overdragelse fra tidligere formand til ny Formand, er ved at være afsluttet.  
 



 
 

2. Status på opgavefordeling 
 
 

 
 

Årskonference:  
(Program klar til næste bestyrelsesmøde nov/dec 2019) 
Tovholder: Marie er tovholder for gruppen 
 Arbejdsgruppe: Gerne 4-5 personer: Marie, Lars Bo, og Dorthe. Anders og Tonje spørges? 
 
Tema (stikord): Lederspænd, Organisationsperspektiv,  
Ledelse, Mening, LP, Org. Kontekst, Datadrevet Refleksioner, Kerneopgave vs. Fagprofession. Det 
personlige lederperspektiv, Lederstile i implementering (Hanna Hesson)  
Fidelitet og Adoption 
Hvordan skal vi ligge snittet? 
 
Form: Tjek programmet fra 2017. 
 
Ambition: Ca. 100 deltagere 
  
Dato: slut maj 2019.  
Location: midt DK (Vejle, (Therese) Odense (Odeon),  
Nyborg strand.  
 
Økonomi: 479,- pr. deltager.  
 

Advisory Board: 
Gruppe: Tonje, Marie, Therese og Jeanette 
Opgave: To ting; inspiration og advisory, oplæg til bestyrelsen og kan medlemmerne af AB bruges til 
vores kommunikationsarbejde, evt bruge deres netværk?  
Hvad kan de mon få ud af at deltage i dette? (afdækning af deres egne problemstillinger)  
Kan vi afholde gå hjem møderne hos medlemmerne fra Advisory board? 
Hvordan bliver vi selv tanket op fra Advisory board, evt. udlandet) 
Forskellige profiler;  
Dk, Udlandet, europæiske Implementeringsnetværk. Relevant med en sammensætning ala' bestyrelsen.  
Evt. opbygget omkring temaer:  
Gå hjem møder, viden til medlemmerne, være repræsentant for Implementering i forskellige 
sammenhænge  
Gruppen arbejdere videre med temaet.  
Kom gerne med navne. 
 



DIN-F 
Gruppe: Jeanette og Torsten 
Referat:  
Drøftelse om det kan være relevant at producere noget sammen, for at tiltrække flere medlemmerne.  
Opsamling efter næste møde i gruppen (31/10) 

Kommunikation 
Gruppe: Jeanette, Gitte, Siri, og evt. Cecilie  
Referat;  
-Opdatering på bestyrelsens historien  
-Info fra bestyrelsesmøde 3/10. 

Gå-Hjem-Møder: 
Gruppe: Tonje, Therese og Siri 
Referat:  
Nye datoer for 2019 og tema skal besluttes. En form kunne være; korte oplæg, og drøftelse omkring 
implementering, således det også kan have karakter af netværksmøder. 

Næste møde slut nov/start dec.  
2019: februar, maj (i forbindelse med årskonferencen) 

 
 

 
 

3. Møderække 
 
Næste møde slut nov/start dec.  
2019: februar, maj (i forbindelse med årskonferencen) 
 


