
Referat Generalforsamling DSKS 06.04.2016 
 

1. Dirigent: Jens Søndergaard blev valgt som dirigent med applaus 

2. Formandens beretning: Formanden fremdrog nogle emner fra den skriftlige beretning som er 

tilgængelig på hjemmesiden. 

a. Temaet for 25 års jubilæums Årsmødet 2016 var Fremtidens kvalitetsarbejde. Sygehus 

delen af DDKM er udfaset og en ny model er i udvikling. Der er behov for blandt andet 

bedre og tidstro data. Der er behov for øget lokal ledelsesforankring og en styrkelse af 

kvalitetsorganisationerne. DSKS skal være den konstruktive kritiske stemme i den 

kommende debat. 

b. Ny kvalitetsmodel: Skal indeholde få nationale mål, går fra akkreditering til 

kulturforbedring, har stærkt ledelsesfokus, ser på inddragelse af patienternes behov, 

systematisk brug af tidstro data og åbenhed om resultater. 

c. Medlemsmøder: Der har været afholdt to medlemsmøder i årets løb: (1) Brugerinddragelse 

afholdt i april i Århus (2) Prioritering i Sundhedsvæsenet afholdt i september i København. 

Medlemsmøde april 2016 om Forløbsprogrammer. Der bliver planlagt medlemsmøder i 

efteråret om PRO’s. 

d. Publikationer: Der er udgivet to publikationer fra DSKS: (1) Revision af sundhedsvæsenets 

kvalitetsbegreber og definitioner (2) Metodehåndbog i kvalitetsudvikling. 

e. Fremtiden: Hvor skal vi hen? Et selskab der bygger på medlemmerne. Kvalitet på tværs af 

stukturer. Øget synlighed og indflydelse. Ingen kommentarer til formandsberetningen, som 

blev godkendt med applaus. 

3. Beretning fra udvalg. Intet at bemærke, alt var indeholdt i formandsberetningen. 

4. Forslag fra medlemmerne.  

a. Der blev mundtligt fremsagt et forslag om at inddrage andre faggrupper i bestyrelses og 

udvalgsarbejdet, fx fysioterapeuter og radiografer. Bestyrelsen tog forslaget til efterretning. 

5. Vision/Mission. Formanden fremlagde baggrunden for, at der har været arbejdet med en ny 

mission og vision for DSKS gennem det seneste år. Visionen blev fremlagt og gennemgået af 

Formanden. Udkastet til ny vision lægges på hjemmesiden og kan kommenteres af medlemmerne 

frem til august, hvorefter et endeligt forslag udarbejdes med henblik på godkendelse på en 

ekstraordinær GF til efteråret 2016. Ingen kommentarer fra medlemmerne. 

6. Regnskab 2015. Fremlagt af kasseren. Der var et overskud på kr. 3182. Godkendt uden 

kommentarer. 

7. Budget 2016. Fremlagt af kasseren. Der er beregnet et underskud på kr. -12.750. Godkendt uden 

kommentarer. Kontingentet fastholdes som i 2015. 

8. Valg. Birgitte Holm Andersen motiverede sin opstilling til bestyrelsen. Birgitte Holm Andersen blev 

valgt med applaus. 

Formanden takkede afgående bestyrelsesmedlem Helle Vibeke Nyborg Rasmussen for hendes 

indsats i bestyrelsen gennem to år. Helle afgik med applaus.  

9. Eventuelt. 

Dirigenten og formanden takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. 
 

Referent Henrik Stig Jørgensen 


