
Velkommen til gå-hjem-møde 

Implementering som designproces 
Onsdag d. 13. oktober 2021 kl. 14-16 

Plads: REHPA/SIF, Studiestræde 6, Kbh K. Lokale Luftskibet eller video. 

Arrangør: Dansk Implementeringsnetværk – for Forskere (DIN-F) 

 

Program:  

14.00  Velkommen  
 
14.05  Er design-perspektivet relevant for implementeringsforskningen? v. John Damm 

Scheuer, lektor, Roskilde Universitet 

 
Den amerikanske politolog, økonom og psykolog Herbert Simon påstod at ”everyone designs 

who devises courses of action aimed at changing existing situations into preffered ones” 

(Simon, 1996).  Et design-perspektiv på organisationer orienterer sig imod fremtiden; det 

interesserer sig for systemer, der ikke eksisterer endnu.  Et centralt spørgsmål i 

designperspektivet er ”virker det ?” snarere end om noget er validt eller 

sandt.  Designperspektivet og -forskningen adskiller sig derfor fra forskningen på det 

naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske område og tilbyder andre svar 

på, hvad der skal til for at implementere viden, idéer, nye rutiner etc. i praksis i 

organisationer.  Dette oplæg vil derfor introducere til designperspektivet på forandring af 

organisationer og diskutere hvorfor og hvordan det er relevant i forhold til 

implementeringsforskningen og i praktiske implementeringssituationer. 

15.00 Pause m. kaffe  

15.10  Titel: Udfordringer ved brugerinddragelse og Co-design metoder fra et 

forskerperspektiv? v. Jeanette Wassar Kirk, seniorforsker, Hvidovre Hospital  

Omfattende implementeringsforskning har vist vanskelighederne ved at formidle, 

implementere og vedligeholde sundhedsvidenskabelige tiltag uagtet deres effektivitet og 

evidens. Anerkendelse af disse udfordringer har ført til opfordringer om brug af metoder og 

designs, der er mere klinisk relevante og fører til mere implementerbare tiltag. 

Samfundsmæssige trends og diskurser der modsvarer disse problematikker, er at inddrage 

brugerne og benytte metoder der fordre inddragelse fx Co-design. Diskurser og trends der 

ligeledes er slået igennem i den sundhedsvidenskabelige forskning. Men spørgsmålet er, hvad 

det egentligt kræver af forskere at inddrage brugerne i udviklingen og implementeringen af 

sundhedsvidenskabelige tiltag? Oplægget tager afsæt i erfaringer og udfordringer med 

brugerinddragelse i et forskningsbaseret Co-design studie, der havde til formål at udvikle en 

intervention der skulle få ældre medicinske patienter til at bevæge sig mere under indlæggelse 

og efter udskrivelse. 

 
15.35    Perspektiver fra salen og drøftelse v. John Damm Scheuer  
 
16.00  Tak for i dag  

 

Implementeringsforskere og alle andre med interesse er velkomne.  

Deltagelse er gratis men tilmelding nødvendig, senest den 5. oktober. Tilmelding via 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=AMLK1NCAS596 . Evt. spørgsmål kan rettes til 

Cecilie Lindström, email: cecilie.lindstrom.egholm@rsyd.dk.    

www.implementering-dk.dk 


