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DIN ÅRSKONFERENCE 2020
"FRA VISION TIL KONKRET ADFÆRD"
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 26. maj 2020, hvor Dansk Implementeringsnetværk afholder årskonference.
Virksomheder og offentlige institutioner bruger hvert år masser af tid og ressourcer på visioner
og strategier som ”Barnet i centrum” og ”På patientens præmisser" - etc. Visioner og strategier
giver værdi, når de omsættes til handling og adfærd, der skaber positive forandringer i
menneskers liv.
Dansk Implementeringsnetværks årskonference 2020 sætter fokus på processen, hvor
overordnede visioner gennem effektiv implementering skal oversættes til konkret adfærd. På DIN

årskonference præsenteres en række perspektiver til, hvordan man kan håndtere denne proces,
så der sker en adfærdsændring i praksis:
Hvordan er den overordnede vej fra visionen til konkrete handlinger?
Hvordan ved man, at man er i mål, og at visionen giver værdi?
Hvordan kan man tænke implementering ind i visionsarbejdet?
Hvilke ledelses- og implementeringskompetencer er relevante i oversættelse fra vision til
konkrete handlinger?
Hvordan støtter man og følger op på adfærdsændringerne?
Planlægningen af indholdet tilnæste års konference er i fuld gang, og bestyrelsen opfordrer
medlemmer og andre med interesse til at dele ønsker, idéer og forslag til interessante indlæg og
indlægsholdere.
Send dit input til vores hovedmail danskimplementering@gmail.com senest den 29.
november!

KOMMENDE GÅ HJEM-MØDER
DIN hjem møde
Tirsdag den 19. november 2019 kl. 15.00-17.00 hos Rambøll i Ørestaden.

FORMIDLING SOM IMPLEMENTERINGSBEGREB
Formidling er nødvendig, men sjældent tilstrækkelig, når man skal implementere forandringer.
Det er facit efter årtiers erfaringer med formidling til og fra den offentlige sektor. Hvor efterlader
det formidling som implementeringsgreb? Og er der forskel på, om implementeringen skal føre til
mere eller mindre komplicerede forandringer? Det er emnet for dette gå hjem-møde i Dansk
Implementeringsnetværk.
På gå hjem-mødet får du både konkrete erfaringer fra implementeringspraktikere, en teoretisk og
praktisk indflyvning til formidling som implementeringsgreb, redskaber til at formidle med
implementeringsfokus og mulighed for at drøfte dine egne erfaringer.
Projektlederne Emilie Bruun Poulsen og Martine Kaalund Duun fra Skattestyrelsens
Implementeringssekretariat præsenterer erfaringer fra et konkret projekt, hvor en ny strategi
skulle implementeres i styrelsen. Implementeringen krævede både organisatoriske tiltag og
differentieret formidling af administrative forenklinger.
Derudover giver communications manager David Graff fra Rambøll en indføring i formidling som
implementeringsgreb ud fra en analyse af, hvad formidling kan og ikke kan i
implementeringsprojekter af forskellig kompleksitet. Han deler desuden Rambølls redskaber til at
arbejde med formidling i implementeringsprojekter, gennemgår eksempler og sætter spot på,
hvad der overordnet kendetegner formidling, der kan forandre.

På gå-hjem-mødet vil der endelig være faciliterede gruppedrøftelser af deltagernes erfaringer
med formidling som implementeringsgreb samt af, hvordan man kan anvende mødets input i
egen praksis.
Oplægsholdere er:
Emilie Bruun Poulsen, projektleder i Implementeringssekretariatet, Skattestyrelsen
Martine Kaalund Duun, projektleder i Implementeringssekretariatet, Skattestyrelsen
David Graff, der arbejder i Rambøll med at udvikle formidling, som understøtter
implementering i den offentlige sektors praksis.

TILMELD DIG GRATIS TIL GÅ HJEM-MØDET

DIN-F Gå hjem møde
Onsdag den 4. december 2019 kl. 14-16.30, Roskilde Universitetscenter

NUDGING OG OVERSÆTTELE SOM
IMPLEMENTERINGSTILGANGE
Kl. 14.00-15.00: Hvad kan nudging bidrage med i forhold til implementering? v. Kirsten
Bregn, cand.polit, ph.d., lektor v. Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC
Nudging er et eksempel på adfærdsinformeret politik, hvor indsigter fra psykologi og
adfærdsøkonomi anvendes til at kvalificere offentlig politik. Baggrunden for nudging er mange
års forskning inden for psykologi og adfærdsøkonomi, der viser at mennesker meget ofte handler
anderledes end den rationelle homo economicus. Adfærden kan i vidt omfang sammenfattes ved
nogle centrale indsigter, som man bør være opmærksom på i forbindelse med implementering.
Der redegøres for disse indsigter med en række eksempler, og det vises hvordan man på
grundlag af disse indsigter kan påvirke menneskers adfærd gennem nudging-tiltag.
Hovedtyperne af nudging-tiltag præsenteres tillige med en række eksempler. Spørgsmålet om
grænser for nudging diskuteres.
Kl. 15.20-16.30: Fra implementation science til oversættelse? v. John Damm Scheuer,
ph.d., lektor v. Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC
Indenfor implementation science forestiller man sig, at implementeringsprocesser i
sundhedsvæsenet kan lykkes bedre, hvis man tilvejebringer evidensbaseret viden om, hvilke
interventioner, der ”virker i praksis”. Man arbejder med Cochranes evidens-hierarki og laver
reviews, der samler op den forskningsbaserede viden, der eksisterer om hvilke interventioner,
der generelt virker i implementeringssituationer. I modsætning til implementation science antager
oversættelsesperspektivet at succesfuld implementering kræver nøje kendskab til
oversættelsesprocessers karakteristika, afhænger af lokale oversætteres ”oversætterkompetencer” og evne til lære, hvad der i en specifik lokal kontekst skal til for at implementere en
innovativ idé, retningslinje eller et referenceprogram i praksis. Spørgsmålet, der kan rejses på

den baggrund er: bør Cochranes evidenshierarki vendes om? Udgør lokal kontekstuel viden
stærk evidens i implementeringssituationer? Og bør den generelle evidensbaserede viden, som
f.eks. Cochranes implementerings og interventionsforskergruppe EPOC producerer betragtes
som svag evidens i implementerings-situationer?
SU for tilmelding er den 29. november.

TILMELD DIG GRATIS TIL GÅ HJEM-MØDET

Har du spørgsmål?
Ved spørgsmål vedrørende medlemskab, tilmelding, gå hjem-møder etc. skriv til
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