
 
 
 
Referat 
 
Bestyrelsesmøde i Dansk ImplementeringsNetværk (DIN) 
 
Tid: 04.06.2019, kl. 13.00-16.00 
 
Sted: Skattestyrelsen, Østbanegade 123, 2100 København, Danmark 
 
Deltagere: 

 Ian Røpke, Skattestyrelsen 

 Hanne Nielsen, Rambøll 

 Dorte Laursen Stigaard, DEFACTUM, Region Midt 

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

 Therese Marie Dyrby, Realize 

 Gitte Horskjær Hansen, Det Nationale Sorgcenter 

 Ditte Marie Sivertsen, KU og Klinisk Forsningscenter, Amager Hvidovre Hospital 

 Nina Borgen, Frederiksberg Kommune (referant) 
 

Afbud: 

 Bo Jensen, Socialstyrelsen 

 Torsten Conrad, Aalborg Universitet 

 Lars Bo Stenderrup, Varde kommune 

 Cecilie Lindström Egholm, Videncenter for Rehabilitering og Palliation 

 Tonje Bergheim Vestby, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

 Marie Hultberg, Ikast-Brande Kommune 
 
 

1. Opsamling på konferencen og generalforsamling 
 

 
a. Evaluering bliver sendt ud i næste uge 

 

b. Referatet fra generalforsamlingen er godkendt og lagt ud på hjemmesiden 

 

c. Der blev gjort status for bestyrelsesmedlemmerne. Efter generalforsamling bestod 

bestyrelsen af 12 medlemmerne. Eftersom der er mulighed for 13 medlemmer 

drøftede bestyrelsen yderligere medlemmer. Nina Borgen ønskede at være medlem 

af bestyrelsen. Ved bestyrelsesmødet blev dette enstemmigt vedtaget.   

 

 



2. Tema – hvordan kan vi gøre det lettere og sjovere at være med i bestyrelsen? 
 

a. Studentermedhjælper 

Der bliver undersøgt, om nogen fra de forskellige bestyrelsesmedlemmers 

arbejdspladser har en student ansat, der kunne være interesseret i at blive 

studentermedhjælper for DIN. Den nuværende student laver et overbliks dokument 

over arbejdsopgaver. Alle bestyrelsesmedlemmer må gerne melde ind med 

relevante opgaver til den kommende student. 

 

 

b. Konferenceplanlægning 

Der er nogle arbejdsopgaver, som der ved planlægningen af den næste konference, 

bestyrelsen overvejer at købe sig til, herunder tilmeldinger. Dette vil lette 

arbejdsbyrden og give mere til tid til konferencens substans. 

 

 

 
3.    Advisory board 
 
Advisory boardet er stort set sat, og bestyrelsen er yderst tilfredse med de profiler, der har sagt ja 
til at indgå.  
 
 
4.      Kasser 
 
Nina Borgen er nu en del af bestyrelsen, hvor hun også vil påtage sig kasser-rollen.  
 

 
5.      Samarbejde med andre aktører 
 
Ian Røpke vil holde møde med Selskab for evidensbaseret praksis for velfærdsprofessionerne. 
Formålet er at afklare, om der er potentielle samarbejdsmuligheder med fokus på, om der er 
mulighed for at dele sekretariatsressourcer.  
 
Ian Røpke har været i dialog med Bianca om European Implementation Event 2020.  Der er 
muligheder for at DIN kan deltage og bidrage på mange forskellige måder og der vil være en 
drøftelse af dette ved næste bestyrelsesmøde.  
 

 
6.      Næste møde 

 
Næste møde bliver afholdt i København 3. september fra 13-17. 
Til bestyrelsesmødet vil advisory boardet blive inviteret med, hvorfor mødet vil blive udvidet med 
en time. Her vil de indgå i dialogen om temaet til næste års konference.  


