
Kan du ikke læse dette nyhedsbrev

DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK 
Nyhedsbrev september 2019

I månedens nyhedsbrev kan du læse om kommende Gå Hjem-
møder, og hvad de vil omhandle. Derudover er vi i bestyrelsen glade
for at kunne præsentere DINs nye Advisory Board. Hvad boardets
rolle er, og hvem det består af, kan du få svar på længere nede.

Bestyrelsen kan desuden berette, at vi er i gang med planlægningen
af Årskonferencen 2020. Overordnet tema for konferencen vil blive
meldt ud i næste nyhedsbrev til november, hvorefter I har mulighed
for at komme med forslag til oplægsholdere, spor og emner. Men vi er
altid åbne overfor input fra vores medlemmer, så har du idéer
og forslag, er du mere end velkommen til at sende en mail til DINs
sekretariatet: danskimplementering@gmail.com.
 

Der er nye Gå Hjem-møder i kalenderen!

København - Tirsdag den 19. november 2019 - kl. 15.00-17.00
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Formidling som implementeringsgreb 
 

Formidling er nødvendig, men sjældent tilstrækkelig, når man skal implementere
forandringer. Det er facit efter årtiers forsøg 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 DIN, som er lavet i samarbejde med Rambøll
og Skattestyrelsen.
 
Oplægsholdere er:

David Graff, der arbejder i Rambøll med at udvikle formidling, som
understøtter implementering i den offentlige sektors praksis.
Emilie Bruun Poulsen, projektleder i Implementeringssekretariatet,
Skattestyrelsen
Martine Kaalund Duun, projektleder i Implementeringssekretariatet,
Skattestyrelsen

København - Onsdag den 4. december 2019 - kl 13.30-16.30 
 

Nudging i  implementering 
 

DIN-F afholder Gå Hjem-møde om nudging i implementeringsprocesser.

Yderligere information om indhold, oplægsholdere og åbning for tilmelding følger
snarest. Følg med på vores LinkedIn og hjemmeside. Men du kan allerede nu skrive
arrangementet i kalenderen!

DIN har fået et advisory board!

Formålet med vores nye Advisory Board er, at de i samarbejde
med bestyrelsen skal sikre opdatering om væsentlig viden inden for
implementeringsfeltet, herunder de nyeste trends, tilgange, metoder
og konkrete projekter. Dette gøres ved at medlemmer af Advisory
Boardet kommer med input og rejser spørgsmål relateret til
implementering og definerer, hvor implementeringsdagsordenen er på
vej hen.

Nedenfor kan du læse mere om boardets medlemmer og deres
arbejde med implementering. På vores hjemmeside kan du læse
mere om deres indgangsvinkel til implementeringsfeltet og få deres
bud på læseværdig litteratur om implementering.
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Tine Lydolph, projektleder og
leder af Dit Rum, Glostrup
Kommune
 
Jeg arbejder med udvikling og
implementering af social- og
sundhedsindsatser i offentligt regi.
Jeg har med en solid praksiserfaring
specialiseret mig i udvikling af det
tværprofessionelle samarbejde om-
kring sårbare børn, unge og familier,
facilitering og koordinering af det
private og professionelle netværk,
herunder skoler, daginstitutioner,
frivillige, foreninger mv.

Bianca Albers, formand for
European Implementation Colla-
borative (EIC)

Jeg arbejder for at fremme Euro-
pæisk implementeringsforskning og -
praksis – ved at udbrede viden om
implementering på tværs af
landegrænser, bringe Europæere
med en interesse for implementering
sammen, og ved at fremme
europæiske implementeringsprojek-
ter.

Ditte Ehrenreich, projektchef hos
Trygfonden

Jeg arbejder med støtte til forsk-
ningsprojekter, der skal skabe bedre

Martin Gert Hansen, Associate
Manager, Metrology Lab, Device
Manufacturing and Courcing hos
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resultater for borgerne. Det kan vi
kun lykkes med, hvis vi skaber viden,
der hvor den mangler; hvis vi
udvikler, afprøver og implementerer
sammen med borgere og praktikere;
og hvis vi tænker implementering og
forankring fra starten.

Novo Nordisk
 
Jeg har arbejdet med implemen-
tering som leder i det private
erhvervsliv gennem 25 år – og de
sidste snart 20 år i Novo Nordisk.

Har du spørgsmål?

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

Følg os på LinkedIn

Copyright © Dansk ImplementeringsNetværk, All rights reserved.

Du modtager denne mail, fordi du har skrevet dig op til DIN nyhedsbrev.

Dansk ImplementeringsNetværk

c/o CFK, Regionshuset Aarhus

Olof Palmes Allé 15

Aarhus N 8200 · Denmark

Vil du være fri for at modtage DIN i din indbakke?

Kan du opdatere dine indstillinger eller framelde mailen her.
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