
	  
	  
	  
	  
Referat	  
	  
Bestyrelsesmøde	  i	  Dansk	  ImplementeringsNetværk	  (DIN)	  
Tid:	  24.marts	  2015	  kl.	  9.30-‐13	  
Sted:	  CFK-‐	  Folkesundhed	  og	  Kvalitetsudvikling,	  Regionshuset	  Aarhus.	  Olof	  Palmes	  Allé	  15	  8200	  Aarhus	  N.	  	  
Deltagere:	  Helle	  Høgh,	  Bianca	  Albers,	  Ditte	  Ehrenreich,	  Kim	  Brøbech,	  Flemming	  Bro,	  Torsten	  Conrad	  
Afbud:	  Hans	  Månsson,	  UC	  Sjælland	   	   	  
	  
	  

1. Status	  DIN	  –	  siden	  sidst	  v/Helle	  og	  Bianca	  
• DIN	  Sekretariatet	  er	  blevet	  overført	  til	  Familie-‐	  &	  Evidens	  Center,	  og	  overblik	  over	  

økonomien	  leveres	  til	  næste	  bestyrelsesmøde.	  
• Helle	  Høgh	  tilpasser	  allonge	  –	  punkt	  4	  ’Sekretariatsbetjening’	  
• Ligeledes	  til	  næste	  bestyrelsesmøde	  gennemgås	  tidligere	  fastsatte	  måltal	  for	  medlemsskaber	  

2014/2015	  
• Bestyrelsesmedlemmer,	  som	  har	  brug	  for	  at	  få	  opdatering	  på	  tilmeldinger	  til	  Årskonferencen	  

sender	  en	  e-‐mail	  til	  Bianca	  
2. Forberedelse	  af	  generalforsamling	  2015	  

• Samtlige	  bestyrelsesmedlemmer	  undtagen	  Hans	  Månsson	  og	  Ditte	  Ehrenreich	  ønsker	  at	  
fortsætte	  bestyrelsesarbejdet	  

• Emnet	  bliver	  taget	  op	  igen	  på	  næste	  bestyrelsesmøde.	  
3. Årskonferencen	  2015	  

• Ditte	  Ehrenreich	  opdaterer	  programmet	  til	  den	  endelige	  udgave	  og	  koordinerer	  opsætningen	  
med	  favola.	  

• Promotion	  af	  konferencen	  generelt:	  	  
o Torsten	  Conrad	  sender	  særskilt	  invitation	  til	  DIN-‐F	  medlemmer	  og	  taler	  direkte	  

med	  sit	  netværk	  på	  Ålborg	  Universitet	  og	  RUC	  
o Flemming	  Bro	  sender	  en	  ny	  reminder	  til	  sine	  kollegaer	  
o Bianca	  Albers	  sender	  en	  e-‐mail	  til	  alle	  tidligere	  konferencedeltagere	  
o Ditte	  Ehrenreich	  og	  Helle	  Høgh	  tager	  kontakt	  til	  organisationer	  i	  deres	  netværk	  

• Invitation	  til	  at	  byde	  ind	  med	  et	  poster:	  
o Bianca	  Albers	  sender	  en	  e-‐mail	  til	  alle	  allerede	  tilmeldte	  

• Workshop	  forberedelse	  
o Ditte	  Ehrenreich	  udarbejder	  en	  skabelon	  til	  forberedelse	  af	  workshop	  cases	  og	  

sender	  ud	  til	  facilitatorer	  
o Alle	  workshop	  facilitatorer	  forbereder	  en	  case	  til	  diskussion	  senest	  den	  14.4.	  og	  

sender	  til	  konferencegruppen	  
o Hele	  bestyrelsen	  diskuterer	  cases	  på	  næste	  bestyrelsesmøde	  

• Drejebog	  
o Ditte	  Ehrenreich	  opdaterer	  drejebogen	  for	  konferencen	  så	  den	  også	  indeholder	  

åbning	  af	  konferencen,	  introduktion	  af	  Susan,	  afslutning	  etc.	  –	  og	  de	  opgaver	  
bestyrelsen	  har	  i	  denne	  sammenhæng.	  

• Trykning	  af	  behavior	  change	  wheel	  
o Torsten	  Conrad	  undersøger	  forbindelser	  



4. Gåhjemmøder	  2015	  
• Sidste	  gåhjemmøde	  fandt	  stor	  tilslutning	  (42	  tilmeldte	  deltagere)	  
• Nye	  gåhjemmøder	  for	  efteråret	  (post	  Årskonferencen)	  skal	  planlægges.	  

Bestyrelsesmedlemmerne	  følger	  op	  i	  forhold	  til	  forskellige	  ideer.	  
5. Forskernetværk	  

• DIN-‐F	  holder	  sit	  første	  møde	  den	  23.4.	  –	  12	  deltagere	  er	  tilmeldt	  
• DIN-‐F	  som	  helhed	  har	  21	  medlemmer	  p.t.	  
• Ålborg	  Universitet	  er	  interesseret	  i	  at	  engagere	  sig	  mere	  direkte	  i	  netværket	  
• Ansøgningen	  til	  forskningsrådet	  er	  undervejs	  –	  DIN	  kan	  ikke	  være	  direkte	  ansøger,	  derfor	  

underskrives	  ansøgningen	  af	  Flemming	  Bro,	  Aarhus	  Universitet	  &	  Erik	  Laursen,	  Ålborg	  
Universitet	  

• Torsten	  Conrad	  sender	  ansøgningen	  til	  bestyrelsesmedlemmerne	  snarest	  muligt	  	  
• Bestyrelsen	  drøfter	  på	  et	  af	  sine	  kommende	  møder:	  

o Hvordan	  koordinere	  aktiviteter	  i	  DIN	  og	  DIN-‐F	  og	  sikre	  gensidig	  integration	  /	  
forhindre	  at	  vi	  skaber	  en	  kløft	  mellem	  ’praksis’	  og	  ’forskning’?	  

o Indskrive	  DIN-‐F	  i	  vedtægterne?	  
o Hvordan	  bruge	  DIN-‐F	  strategisk?	  

6. Antologi	  
• Processen	  med	  at	  producere	  bogen	  er	  næsten	  afsluttet	  og	  bogen	  forventes	  fortsat	  at	  

udkomme	  til	  Årskonferencen.	  
• Bianca	  Albers	  skriver	  til	  DPF	  for	  at	  forhøre	  sig	  om	  markedsføringsplaner	  for	  den	  kommende	  

tid,	  inklusive	  på	  konferencen.	  
7. Nordisk	  Implementeringskonference	  2018	  

• Bestyrelsen	  besluttede:	  
o At	  Bianca	  Albers	  tager	  kontakt	  til	  Nordic	  gruppen	  for	  at	  drøfte	  muligheder	  for	  at	  

afholde	  konferencen	  i	  DK	  i	  2018	  
o At	  følgende	  kan	  være	  orienteringspunkter	  for	  en	  mulig	  planlægning:	  

§ Overveje	  at	  holde	  en	  2-‐dages	  konference,	  hvor	  en	  af	  dagene	  byder	  på	  
aktiviteter,	  der	  især	  henvender	  sig	  til	  forskere	  /	  ph.D.’ere	  (fx	  master	  
classes,	  gensidig	  opponering	  på	  papers	  /	  forskningsprojekter	  etc.)	  

§ Vigtigt	  at	  have	  en	  mere	  ligelig	  sektor	  repræsentation	  på	  den	  næste	  
konference	  (Bergen	  havde	  stærkt	  sundhedsfokus	  

§ København	  er	  bedste	  sted	  at	  holde	  konferencen	  –	  måske	  arbejde	  sammen	  
med	  Ålborg	  Universitets	  KBH	  filial	  	  

8. Næste	  bestyrelsesmøde	  
	  

• Afholdes	  den	  5.5.	  kl.	  10.30	  –	  dagsorden	  og	  materialer	  for	  generalforsamlingen	  skal	  afklares	  
via	  e-‐mail	  inden	  dette	  møde,	  da	  materialer	  skal	  sendes	  ud	  til	  medlemmer	  senest	  den	  
29.4.2015.	  


