
	  
	  
	  
	  

Referat	  	  
Bestyrelsesmøde	  i	  Dansk	  ImplementeringsNetværk	  (DIN)	  
	  
Tid:	  	   5.maj	  2015	  kl.	  10.30	  -‐12.30	  
Sted:	  	   CFK-‐	  Folkesundhed	  og	  Kvalitetsudvikling,	  Regionshuset	  Aarhus.	  Olof	  Palmes	  Allé	  15	  8200	  

Aarhus	  N.	  	  
Deltagere:	  

• Helle	  Høgh,	  CFK-‐	  Folkesundhed	  og	  Kvalitetsudvikling,	  Region	  Midtjylland	  
• Bianca	  Albers,	  FEC	  	   	   	   	  
• Ditte	  Ehrenreich,	  Styrelsen	  for	  Arbejdsmarked	  og	  Rekruttering	  
• Kim	  Brøbech,	  Ikast-‐Brande	  Kommune	  
• Flemming	  Bro,	  Forskningsenheden	  for	  almen	  praksis,	  Aarhus	  Universitet	  
• Torsten	  Conrad,	  Aalborg	  Universitet	  
	   	  

Afbud:	  Hans	  Månsson	  
Sekretær	  for	  DIN,	  Anja	  Toft	  Enderslev,	  deltog	  under	  punkt	  1	  

	  
	  

1. Status	  DIN	  –	  siden	  sidst	  v/Helle	  og	  Bianca	  
a. medlemskaber	  	  
Status	  vedr.	  medlemskab	  drøftet.	  Sekretariatet	  følger	  op	  på	  manglende	  indbetalinger.	  	  
Nu	  19	  institutionelle	  medlemskaber	  samt	  evt.	  enkelte	  uafklarede	  ønsker	  til	  medlemskaber.	  
Individuelle	  medlemskaber:	  Der	  rykkes	  for	  restancer.	  
	  
b.	  økonomi/	  regnskab	  og	  budget	  2015	  
Status	  på	  økonomi	  fremlagt.	  
Samlet	  materiale	  fremsendes	  til	  bestyrelsen	  inden	  generalforsamling.	  
Sekretariatet	  udarbejder	  forslag	  til	  budget	  2015,	  som	  sendes	  til	  bestyrelsen.	  
Det	  er	  et	  mål	  i	  2015,	  at	  der	  er	  flere	  kommunale	  og	  statslige	  medlemskaber.	  
Det	  vurderes,	  at	  der	  et	  uopdyrket	  potentiale	  i	  kommunerne.	  Ny	  strategi	  for	  medlemshvervning	  
drøftes	  i	  den	  ny	  bestyrelse	  efter	  generalforsamlingen.	  
Der	  er	  et	  mål	  om	  20	  individuelle	  medlemskaber	  i	  2015	  og	  30	  organisatoriske	  medlemsskaber.	  
Der	  afsættes	  15.000	  kr.	  til	  øget	  reklamevirksomhed.	  
Bestyrelsen	  skal	  drøfte,	  hvorledes	  foreningens	  likvider	  anvendes	  mere	  fremadrettet.	  
DIN-‐F	  påføres	  som	  budgetpost	  –	  forslag	  10.000	  kr.	  (opstart)	  

	  
2. Forberedelse	  af	  generalforsamling	  2015/	  alle	  

a. gennemgang	  af	  aktiviteter	  
Helle	  fremlagde	  forslag	  til	  punkter	  i	  forhold	  til	  foreningens	  aktiviteter.	  	  
Generalforsamlingen	  afholdes	  i	  et	  af	  gruppelokalerne.	  

b. lancering	  af	  antologien	  	  
Generalforsamlingen	  slutter	  af	  med	  præsentation	  af	  antologien.	  
Forlaget	  sender	  50	  eksemplarer	  til	  Trinity	  med	  bestillingsliste,	  som	  udfyldes	  med	  
køberdata.	  



Bogen	  skal	  være	  tilgængelig	  ved	  årskonferencen.	  
Der	  aftales	  bemanding	  ved	  ”bogstanden”	  
Bianca	  drøfter	  med	  forlaget	  om	  mulighed	  for	  prisreduktion	  på	  dagen.	  
	  

c. Nyvalg	  til	  bestyrelsen	  
Genopstiller:	  Helle,	  Bianca,	  Flemming,	  Torsten	  
Genopstiller	  ikke:	  Hans,	  Ditte,	  Kim	  
Målet	  for	  generalforsamlingen:	  At	  udvide	  bestyrelsen	  med	  henblik	  på	  at	  skabe	  
bæredygtighed	  og	  ”robusthed”.	   	  

	  
3. Årskonferencen	  2015	  v/Ditte	  

a. Konferenceprogram/	  drejebog	  	  
Drejebog	  for	  konferencen	  blev	  gennemgået	  og	  suppleret.	  	  
Case	  beskrivelser	  til	  workshops	  blev	  kommenteret,	  Flemming	  tovholder.	  
Drejebog	  for	  workshoppen	  suppleres	  med	  Flemmings	  skema.	  
Det	  overvejes	  at	  cases	  fra	  Sundhed	  og	  Beskæftigelse	  slås	  sammen	  i	  præsentationen.	  
Ditte	  udsender	  revideret	  forslag	  til	  drejebog	  for	  workshops.	  

b. Tilmeldinger,	  budget	  mm	  
Foreløbig	  et	  lille	  estimeret	  underskud	  på	  ca.	  5000	  kr.	  
Århus	  Universitet	  betaler	  for	  Susan	  Mitchies	  ophold	  og	  transport.	  	  
Regninger	  fra	  oplægsholdere	  sendes	  til	  sekretariatet	  (regninger	  skal	  være	  påført	  DIN)	  
Program	  trykkes	  med	  hovedoverskrifter	  for	  dagen.	  
Tilmeldingsliste	  udsendes	  elektronisk.	  

c. Posters	  (form	  og	  afvikling	  af	  præsentationer)	  
5	  posters	  tilmeldt	  og	  en	  er	  på	  vej.	  (Forslag	  videresendes	  til	  bestyrelsens	  orientering)	  
Ditte	  bestiller	  tavler	  til	  ophængning	  på	  Trinity.	  
Trinity	  anmodes	  om	  at	  trykke	  navneskilte.	   	  

d. Markedsføring	  
Tilmeldingen	  står	  åben	  for	  evt.	  senere	  tilmeldinger.	  	  

e. Trykning	  af	  Change	  Wheel	  
Torsten	  rykker	  for	  trykning	  af	  ”hjulet”	  -‐	  alternativ	  trykkes	  et	  papireksemplar	  

f. Evaluering	  af	  konference.	  	  
Bianca	  udsender	  evalueringsmateriale.	  

	  
4. Gå-‐hjem-‐møder	  2015	  v/Helle	  

a. I	  pipeline:	  
• Gøye	  Svendsen	  inviteret	  til	  at	  holde	  gå-‐hjem	  møde	  om	  sit	  bogkapitel	  i	  september	  eller	  

november	  2015	  
• STAR	  er	  interesseret	  i	  at	  være	  vært	  til	  et	  GHM	  om	  nudging	  	  
• DIN-‐F	  interesseret	  i	  at	  være	  værter	  for	  gå-‐hjem-‐møder	  
• CFK	  kan	  stå	  for	  et	  gå-‐hjem-‐møde	  i	  oktober	  eller	  senere	  

	  
5. Forskernetværk	  v/Torsten	  

a. Torsten	  sender	  referat	  af	  mødet	  den	  24.4.	  til	  bestyrelsen.	  Status	  quo:	  
• 39	  forskere	  på	  listen	  	  
• 24	  ønsker	  aktiv	  deltagelse	  
• Positiv	  tilbagemelding	  på	  initiativet.	  

Tema	  i	  netværket	  drøftedes	  –	  teoretiske	  og	  metode-‐diskussioner.	  
• Næste	  møde	  primo	  sept.	  2015	  på	  KU	  



• Præsentationer	  af	  div.	  reviews	  (forskningsvinkler	  –	  litteratur)	  
• Faser	  i	  netværkets	  konstitution	  /	  perspektiver	  drøftedes	  
• Samarbejde	  om	  noget	  fælles	  (eks	  nordisk	  implementeringskonference	  –	  gå	  hjem-‐

møder)	  drøftedes.	  
• Mulighed	  for	  hjemmeside	  for	  DIN-‐F	  drøftes	  
• Bevægelse	  fra	  forskningsnetværk	  til	  forskningsgruppe	  
• Ansøgning	  af	  FKKs	  forskningsmidler.	  Ansøgninger	  vendes	  i	  bestyrelsen	  

b. Indledende	  drøftelse	  af	  koordination	  ml.	  DIN	  og	  DIN-‐F	  
• Forankring	  af	  DIN-‐F	  via	  DINs	  vedtægter	  skal	  drøftes	  fortløbende	  i	  næste	  

bestyrelsesår	  (2015/2016)	  og	  i	  givet	  fald	  forberedes	  til	  afstemning	  ved	  
generalforsamlingen	  i	  2016.	  Til	  overvejelse	  i	  den	  forbindelse:	  

• Hvordan	  afbalancere	  (a)	  interessen	  i	  at	  opdyrke	  et	  stærkt	  
implementeringsforskningsmiljø	  og	  -‐netværk,	  der	  har	  sit	  ’eget	  rum’	  med	  (b)	  
interessen	  i	  hele	  tiden	  at	  integrere	  praksis	  og	  forskning	  samt	  forskning	  og	  praksis	  
(også	  i	  DINs	  eget	  virke)	  og	  dermed	  ikke	  at	  skabe	  ’siloer’	  mellem	  dem?	  

• Kan	  inspiration	  hentes	  andre	  steder?	  Flemming	  nævner	  tænkning	  i	  ”3	  ben”:	  Praksis,	  	  
Forskning,	  Undervisning	  

	  
6. Internationale	  samarbejdspartnere	  v/	  Bianca	  

a. Nordic	  Implementation	  Conference	  2018	  	  
• Foreløbig	  positiv	  tilbagemelding	  fra	  Nordic	  Implementation	  Interest	  Group	  om	  at	  

afholde	  NIC	  2018	  i	  fællesskab	  på	  tværs	  af	  nordiske	  lande	  
• Foreløbig	  tænkning:	  	  

o Bygge	  planlægning	  på	  nordisk	  planlægningsgruppe	  
o Overveje	  2-‐dages	  konference	  med	  en	  dags	  fokus	  på	  forskning	  /	  master	  

classes	  /	  PhD	  studerende	  
o Bred	  og	  ligevægtig	  sektor	  repræsentation	  (sundhed,	  socialt,	  beskæftigelse,	  

uddannelse)	  
o Holde	  konferencen	  på	  Ålborg	  Universitet	  /	  KBH	  afdeling	  i	  KBH	  
o Vigtigt:	  Bæredygtigt	  budget	  med	  plads	  til	  konferenceplanlægger,	  der	  står	  

for	  meget	  af	  det	  praktiske	  arbejde	  
• Næste	  telefonmøde	  afholdes	  den	  22.5.15	  (kl.	  13	  –	  14).	  Bianca	  &	  Torsten	  deltager	  

	  
7. Videndeling	  konferencer,	  uddannelse,	  kurser,	  litteratur	  mm.	  v/alle	  

a. Er	  der	  nogen	  der	  har	  oplevet	  input	  siden	  sidste	  møde?	  
Orientering	  forgår	  via	  mail	  

	  
8. Evt.	  


