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Tak for en veloverstået årskonference!

Mandag den 27. maj 2019 afholdte DIN årskonference, hvor omdrejningspunktet var
brugersperspektivet i implementeringsprocessen. Vi i bestyrelsen siger tusind tak for en
fabelagtig årskonference til alle deltagende og oplægsholdere, og vi glæder os allerede til
næste år. Man kan på vores hjemmeside �nde samtlige slides fra dagens forskellige oplæg.
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I forlængelse af årskonference blev der afholdt generalforsamling. Referatet ligger på
hjemmesiden. Vi byder i den anledning to nye bestyrelsesmedlemmer velkommen. Vi
glæder os til nye friske kræfter i bestyrelsen og til det fremtidige samarbejde
 
Bo Larsen
Leder af Viden og implementering, Center for Data, analyse og metode,
Socialstyrelsen
Jeg har arbejdet med Implementering af indsatser på socialområdet gennem de sidste 13 år.
Senest har jeg haft ansvar for at samle op på og sýstematisere grundlaget for Socialstyrelsens
arbejde med implementering, rådgivning og udbredelse. Implementering handler for mig om,
hvordan man gennem aktuelt bedste viden fra forskning og praksis sikrer, at e�ektive sociale
indsatser kan implementeres og udbredes til gavn for borgerne

Ditte Maria Sivertsen
Ph.d. studerende ved Københavns Universitet & Klinisk Forskningscenter, Amager
Hvidovre Hospital.
Jeg arbejder i min ph.d. indenfor det akutmedicinske område i sundhedsvæsenet med særligt
fokus på patienter med alkoholproblemer. Jeg er optaget af, hvordan man anvender viden om
lokal kultur og kontekst i implementeringsprocesser – hvad sker der i spændet mellem
forskningsbaseret evidens til klinisk hverdagspraksis?
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Velbesøgt DIN-F Gå Hjem-møde i marts

I marts samlede DIN for Forskere (DIN-F) omkring 35 deltagere til et arrangement, 
hvor der blev sat fokus på en af de tendenser som ses indenfor implementerings-
forskningen, nemlig etableringen af implementeringsteams, forandringsagenter og andre
støttefunktioner som led i at øge implementeringskapaciteten og derved understøtte
implementeringen, vedligeholdelsen og opskaleringen af alt fra politikker til evidens-
baserede interventioner. Ledere og medarbejdere fra to etablerede teams fortalte om
deres erfaringer med at organisere implementeringsteams, herunder hvem som indgår,
hvordan de arbejder, hvilken viden arbejdet hviler på, og vigtige erfaringer man har gjort sig
undervejs. Se slides fra dagen vores hjemmeside.

Har du spørgsmål?

Ved spørgsmål vedrørende medlemskab, tilmelding, gå hjem-møder etc. skriv til
DanskImplementeringsnetværks Sekretariat på danskimplementering@gmail.com

Følg os på LinkedIn
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