
Referat	  fra	  DIN	  bestyrelsesmøde	  	  
12.	  november	  2014	  i	  Århus	  
Til	  stede:	  Helle	  Høgh,	  Bianca	  Albers,	  Torsten	  Conrad	  og	  Flemming	  Bro	  

Afbud:	  Kim	  Brøbech	  og	  Hans	  Månsson	  

Dagsorden	  
1. Status	  DIN	  –	  siden	  sidst	  

a.	  sekretariatsoverførsel	  og	  økonomi	  fra	  FEC	  til	  CFK	  
b.	  medlemskaber	  
c.	  hjemmeside	  og	  funktionalitet	  
d.	  revision	  allounge	  

2. Årskonferencen	  2015	  v/Ditte	  
a. Konferenceprogram	  og	  rammepapir	  	  
b. Keynote	  og	  invitationer	  
c. Tidsplan	  og	  sted	  
d. Budget	  
e. Markedsføring	  Call	  for	  posters	  –	  Direct	  e-‐mail	  mm.	  

3. Gå-‐hjem-‐møder	  2014/2015	  v/Helle	  
a. Tidligere	  omtalte	  gå-‐hjem-‐møder	  til	  efteråret:	  

i. CSU	  /	  Aarhus	  Kommune	  “Koks	  I	  implementeringen”	  13.11.2014	  
ii. Aarhus	  Universitetshospital	  ”Modelimplementering	  i	  stor	  skala”	  19.marts	  2015	  
iii. Opsamling	  fra	  sidste	  møde	  omkring	  kontakter	  

4. Forskernetværk	  v/Torsten	  
a.	  	  	  Torsten	  giver	  en	  status	  på	  henvendelser	  
b.	  	  	  De	  næste	  skridt	  drøftes	  

5. Antologi	  v/	  Hans,	  Bianca	  og	  Helle	  
a.	  Status	  	  
b.	  Tidsplanen	  

6. Videndeling	  ind	  og	  udland	  v/alle	  
Videndeling	  omkring	  uddannelse,	  kurser,	  litteratur,	  konferencer	  mm.	  

7. Evt.	  



Ad	  1	  	  

Sekretariatet	  er	  nu	  overført	  fra	  FEC	  til	  CFK-‐	  Folkesundhed	  og	  Kvalitetsudvikling	  i	  Region	  Midtjylland.	  DINs	  
gældende	  allonge	  skal	  revideres	  i	  forhold	  til	  dette	  og	  i	  forhold	  til	  at	  kontingentperioden	  for	  medlemmer	  
gælder	  fra	  betalingsdato	  og	  et	  år	  frem	  –	  frem	  for	  et	  årskontingent,	  der	  fast	  indbetales	  ved	  årsskiftet.	  	  
Der	  er	  ikke	  kommet	  nye	  medlemskaber	  siden	  sidste	  bestyrelsesmøde,	  hvorfor	  alle	  bestyrelsesmedlemmer	  
opfordres	  til	  at	  arbejde	  med	  at	  arbejde	  med	  dette	  indenfor	  deres	  område.	  

Ad	  2	  
Udkast	  til	  rammepapir	  blev	  drøftet	  og	  det	  blev	  aftalt	  at	  indarbejde	  et	  mere	  kritisk	  syn	  på	  yderste	  led	  i	  
implementeringskæden.	  	  

Hovedtaler	  om	  formiddagen	  Susan	  Michie	  er	  på	  plads,	  hvilket	  meldes	  ud	  på	  hjemmeside	  snarest.	  	  

Eftermiddagen	  foreslås	  tilrettelagt	  dels	  med	  kort	  fagligt	  oplæg	  (30	  min.),	  dels	  med	  korte	  oplæg	  kombineret	  
med	  dialog	  med	  4	  	  repræsentanter	  fra	  forskellige	  implementeringsniveauer	  (i	  alt	  1	  time)	  på	  et	  stort	  
velfærdsområde.	  	  

Det	  blev	  aftalt	  at	  lægge	  generalforsamlingen	  sidst	  i	  programmet	  evt.	  kombineret	  med	  bogreception	  på	  DIN	  
antologien.	  	  

Det	  blev	  besluttet	  at	  lave	  call	  for	  posters	  med	  frist	  ultimo	  februar	  2015,	  sådan	  at	  posterholdere	  stadig	  kan	  
nå	  at	  melde	  sig	  til	  med	  early	  bird	  rabat.	  

Konferenceteamet	  mødes	  jævnligt	  til	  telefonmøder	  og	  sender	  løbende	  produkter	  til	  resten	  af	  bestyrelsen	  
mhp	  beslutninger	  og	  formidling.	  

Ad	  3	  
Gå-‐hjem-‐mødet	  koks	  i	  implementeringen	  må	  desværre	  aflyses,	  da	  der	  kun	  var	  9	  tilmeldte.	  

Gå-‐hjem-‐mødet	  modelimplementering	  ved	  Aarhus	  Universitetshospital	  udmeldes	  snarest	  	  

Derudover	  blev	  foreslået	  et	  par	  andre	  mulige	  emner	  for	  gå-‐hjem-‐møder	  fra	  det	  kommunale	  børne-‐	  og	  
ungeområde.	  

Ad	  4	  
Der	  er	  foreløbigt	  identificeret	  over	  30	  forskere	  som	  kan	  være	  interesserede	  i	  at	  deltage	  i	  et	  forskernetværk	  
og	  heraf	  har	  16	  foreløbigt	  meldt	  tilbage,	  at	  de	  er	  interesserede.	  Torsten	  arbejder	  på	  at	  arrangere	  et	  møde	  i	  
starten	  af	  2015.	  

Ad	  5	  
Antologien	  er	  i	  fin	  proces,	  men	  er	  3	  uger	  forsinket	  ift.	  oprindelig	  tidsplan.	  Vi	  håber,	  at	  den	  bliver	  klar	  til	  
årskonferencen.	  



Ad	  6	  
Keynote	  speakers	  til	  GIC	  2015	  er	  ved	  at	  være	  på	  plads	  og	  vil	  snart	  blive	  meldt	  ud	  på	  deres	  hjemmeside.	  På	  
GIC	  vil	  der	  være	  masterclasses	  26.	  maj.	  

Altinget	  bringer	  17.nov.	  2014	  en	  klumme	  om	  tendensen	  med	  implementeringskontorer	  i	  
centraladministrationen.	  Både	  undervisningsministeriet	  og	  Styrelsen	  for	  Arbejdsmarked	  og	  Rekruttering	  er	  
blevet	  interviewet.	  

Flemming	  Bro	  fra	  Forskingsenheden	  i	  Almen	  Praksis,	  AU	  har	  afholdt	  phd	  kursus	  i	  udvikling	  af	  komplekse	  
interventioner	  

Ad	  7	  
Kort	  drøftelse	  af	  efterspørgsel	  på	  kurser	  omkring	  implementering	  og	  hvorvidt	  DIN	  kunne	  spille	  en	  rolle	  her.	  
Flemming	  Bro	  foreslog,	  at	  hans	  kursus	  om	  udvikling	  af	  komplekse	  interventioner	  evt.	  ville	  kunne	  
videreudvikles	  til	  et	  diplomkursus.	  


