
 
 

 
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 

 Anders Søberg, Undervisningsministeriet 

 Tonje, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

 Gitte Horskjær Hansen, Det Nationale Sorgcenter  

 Anna Cecilie Lindstöm Egholm, Region Sjælland 

 Nina Borgen, Frederiksberg Kommune (studentermedhjælper) 
 

 
Afbud:  

 Torsten Conrad, Aalborg Universitet 

 Lars Bo Stenderrup, Varde kommune 

 Therese Marie Dyrby, Realize 

 Hanne Nielsen, Rambøll 
 
 

1. Status DIN v/Ian 
 
 

a) Vi har fået et nyt bestyrelsesmedlem; Hanne Nielsen fra Rambøll, som desværre ikke 
kunne deltage i dagens bestyrelsesmøde. Hun bliver præsenteret i det kommende 
nyhedsbrev.  
 

b) Derudover har vi fået ny kassér: Lars Bo Stenderrup. 
 

c) Økonomi 
- Der har været en del bump på vejen i forbindelse med at skulle få oprettet fuldmagt til 

Ian og Lars Bo inde på vores bank konto. Det bliver forhåbentligt løst indenfor få uger. 
Det har dog taget en del tid, og derfor er der et par regninger, som mangler at blive 
betalt. 

- For fremtiden skal både Ian og Lars Bo godkende regninger.  



 
 

2. Status fra arbejdsgrupperne 
 

Gå hjem-møder: Siri, Therese og Tonje 

- Der er ikke blev afholdt nogen Gå hjem-møder siden sidst, men der er blevet arbejdet i 
mindre grupper med planlægningen af Gå hjem-møder i det nye år. 

 
København (medio januar 2019) 
- Tema: kontinuerlig forbedring 
- Realize, som er et konsulentfirma, bidrager ift. deres arbejde med faglig brug af data i 

implementeringssammenhænge. 
- Info om dette skal med ud i nyhedsbrevet inden jul. 
- Det blev overvejet, om man skulle invitere Helle Høgh (som arbejder med praksisrettet 

kvantitativ implementering)  til at holde oplæg til dette Gå Hjem-møde. Der vil blive 
arbejdet videre med denne idé i arbejdsgruppen; Dorte vil tage kontakt til Helle, og der 
skal koordineres med Ian og Therese, 
 

Odense (marts 2019) 

- Tema: adfærdsdesign, hvor konsulentfirmaet We Learn deltager 
- Idéen er, at dette Gå Hjem-møde skal være en slags arbejdsworkshop, hvor deltagerne 

kan komme og drøftederes egne projekter og/eller implementeringsudfordringer i 
lyset af inspirationsoplæg om adfærdsdesign/nudging. 

- Diskussioner og opgaveløsning i plenum/grupper 
- Siri har kontakten til We Learn, og hun koordinerer med Jeanette om DIN F 

temamødet om nudging. 

 

Konferencen; Lars Bo, Tonje, Marie, Dorthe,  

- Årskonferencen bliver afholdt ultimo maj. 
- Et gå hjem møde i efterløbet af/i tråd med Årskonferencen  

kan give mere rytme og tilføje mere rutine til at afholde gå hjem-møderne 
- Ønske om en stærk Key-note, der kan trække mange mennesker 
- Umiddelbart emne: implementering, hvor brugeren er i fokus, og hvad gør det ved 

arbejdsprocessen 

 

Advisory Board: Marie, Therese, Jeanette 

- Der er endnu ikke et koncept eller præcis beskrivelse af profilerne eller 
arbejdsopgaven. Det er afgørende, at vi er skarpe på, hvad og hvor meget vi forventer 
af et eventuelt Advisory Board 

- Bred opbakning i bestyrelsen til, at vi arbejder videre med dette. 



- Der skal udarbejdes en klar opgavebeskrivelse og årshjul. 

 

 

Din-F: Cecilie og Jeanette 
- Gruppen er i gang med arbejdet med at udgive en bog, som bliver en håndbog i to 

bind. 
- Derudover er de i dialog med et forlag, der er interesseret samt en række forskere, der 

viser interessere. 
- Din-F har ydermere planer om at holde en temadag i marts med temaet ””Hvordan 

ved man, at det man gør, det virker?” 
o Fremlæggelser fra bestyrelsesmedlemmer fra kommuner og ministerier 
o Ian og Siri vil gerne bidrage 

- Overvejelser om temaaften om nudging med en forsker på RUC 
o Videre til overvejelse, om denne temadag skal slås sammen med Gå hjem-

mødet om adfærdsdesign 

 

Kommunikation: Gitte, Cecilie, Anders, Siri (og Nina) 

- Nyhedsbrev: der skal stå noget om konferencen samt om nyt bestyrelsesmedlem 
- Der skal et ud inden jul med mere info om datoer til konferencen samt Gå hjem møde i 

januar. 
- Kommunikationsgruppen vil i januar afholde et møde angående ny hjemmeside og 

mere konsekvent brug af vores sociale medier. 

 

 
 

3. Brainstorm af temaet for årets konference 
 

Den resterende tid af mødet blev brugt på i plenum at videreudvikle på de idéer, 
konferencegruppen har gjort sig ift. den kommende konference i maj.  
 
 
 
4. Møderække 
 
Næste møde bliver ultimo februar/primo marts.  
 

 
 


