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Dato: 12. april 2022 
 
Referat fra virtuel generalforsamling den 7. april 2022 
 
 
Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
2. Formandsberetningen  
3. Beretning fra udvalg 
4. Forslag fra medlemmerne 
5. Regnskab 2021 
6. Budget og kontingent 2022 
7. Valg af formand 
8. Valg til bestyrelsen 
9. Eventuelt   
 
 
Ad.1: Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Henrik Stig Jørgensen som dirigent. Tilhørerne tilsluttede sig dette og 
Henrik Stig Jørgensen takkede for valget. 
Henrik Stig Jørgensen konstaterede at indkaldelsen var lovlig varslet i henhold til 
vedtægterne.  
 
Henrik Stig Jørgensen opfordrede medlemmerne til at skrive i chatten undervejs ved 
spørgsmål eller hvis der var emner som ønskedes behandlet under punktet eventuelt.    
  

Ad. 2: Formandsberetningen  
Henriette Lipczak henviste til den skriftlige formandsberetning, som kan ses på 
hjemmesiden og supplerede med bl.a. at fremhæve følgende fra beretningen:  

 Et år hvor vi desværre igen var nødt til at aflyse årsmødet i januar 2022 grundet 
corona. Årsmødeprogrammet var ellers helt på plads, og emnet var overordnet 
fastsat til ”Kvalitet i sundhedsvæsenet – lighed og differentierede tilbud”. 
Henriette udtrykte stor tak til medlemmerne for tålmodigheden til trods for, at det 
var nødvendigt for anden gang af aflyse årsmødet grundet corona.  

 Skriftlige produkter der det seneste år er udgivet eller arbejdes på: 
1)  Temanummer i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen omkring Det differentierede  
    sundhedsvæsen, som var udarbejdet som ”appetitvækker” til årsmødet.  
2) Debatindlæg i Altinget omkring perspektiverne på kvalitet i de 21   
    sundhedsklynger. 
3) Bidrag til bog om ”Hvad har sundhedsvæsenet lært af covid-19?” 
4) Arbejdet omkring Kvalitetsguiden er godt i gang, og der forventes at være et  
    produkt klar til i løbet af 2022. Processen om at skabe en Kvalitetsguide er  
    startet tilbage i 2020 og projektet styres af ViBIS.  
    Kvalitetsguiden bliver omdrejningspunktet for et fælles begrebsapparat og  
    metodisk tilgang til kvalitetsudvikling i hele sundhedsvæsenet. Link til mere  
    information om projektet.  

 Forskningsudvalget har afholdt flere arrangementer. Mere information om dette 
under punkt 3. 

https://www.paperturn-view.com/da/dssnet/tidsskrift-for-dansk-sundhedsvaesen-5-2021?pid=MTg186626&p=3&v=6.1
https://dsks.dk/wp-content/uploads/2021/06/Hvor-er-perspektiverne-paa-kvalitet-i-de-21-sundhedsklynger-spoerger-Dansk-Selskab-for-Kvalitet-i-Sundhedssektoren.pdf
https://patientsikkerhed.dk/ny-bog-covid-19/
https://dsks.dk/kvalitetsguiden-dk/
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 DSKS var medarrangør af en Kvalitetskonference den 2. – 3. november 2021 i 
samarbejde med RKKP og DACS. Dette var en stor succes med godt 600 deltagere. 
Succesen forventes at blive gentaget i efteråret 2022. 

 Derudover blev det oplyst, at der igennem året har været afholdt møder med Dansk 
Selskab for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet. 
Møderne har været afholdt som led i bl.a. en generel gensidig orientering og 
koordinering af aktiviteter.   

 Henriette udtrykte stor tak for samarbejdet til bestyrelsen og sekretariatet i det 
forgangne år.   
 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til formandsberetningen, som hermed blev 
godkendt.       
 

Ad. 3: Beretning fra udvalg 
Søren Paaske Johnsen, som er formand for Forskningsudvalget, aflagde beretning. 
Forskningsudvalget har i efteråret afholdt et seminar med emnet ”Pandemihåndtering: 
Forudsætninger og vurdering”. Seminaret blev afholdt med både fysisk og online 
deltagelse.  
 
Derudover har Forskningsudvalget afholdt en forskningssession på Kvalitetskonferencen 
2021 i Aalborg. Forskningsudvalget vil igen her i 2022 bidrage til afholdelse af denne 
session.  
 
Forskningssymposiet forud for dagens generalforsamlingen har ligeledes været planlagt og 
gennemført af Forskningsudvalget.  
I efteråret 2022 afholdes en Nordisk kvalitetskonference i Sverige, hvor udvalget også er 
involveret.   
 
Søren oplyser at udvalget har fået kontakt til andre akademikere indenfor 
sundhedstjenesteforskning. Udvalget vil forsøge at oprette se samarbejde og evt. få dem 
integreret i Forskningsudvalgets aktiviteter.  
 
Slutteligt oplyses at udvalget, efter godkendelse i bestyrelsen, er blevet udvidet med et 
medlem, Charlotte Laubek.  
 
Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til den mundtlige beretning, som hermed blev 
godkendt.  
 

Ad. 4: Forslag fra medlemmerne 
Ingen indkomne forslag.  
  

Ad. 5: Regnskab 2021 
Vivi Pedersen redegjorde kort for regnskabet for 2021.  
Samlet resultat af regnskabet viser, at der er et underskud på 231.309 kr. med en 
egenkapital på 1.062.476 kr.   
 
Det oplyses underskuddet blev større end budgettet, da bestyrelsen efter sidste års 
budgetfremlæggelse besluttede af afsætte yderligere et beløb til Kvalitetsguiden.  
Positivt oplyses at økonomisk fik aflysningen af årsmødet ingen økonomiske omkostninger.   
  
Regnskabet for 2021 blev herefter godkendt.  
 

Ad. 6: Budget og kontingent 2022 
Vivi Pedersen gennemgik budgettet for 2022, som stort set er identisk med budgettet for 
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2021, og hvor der igen er budgetteret med et mindre underskud på 67.800 kr. Dette 
skyldes bl.a. bestyrelsens ønske om at afsætte et beløb på 50.000 kr. til strategiske tiltag.  
 
I forhold til kontingent var der med indkaldelsen foreslået uændret kontingent på 250 kr. 
for ordinære medlemmer men ændringer i kontingent for organisationer, som i 2021 var på 
2.000 kr. Forslaget til ændringer var at differentiere medlemskabet for organisationer sv.t. 
følgende: 
Lille (<= 5 personer): 2.000 kr. 
Stor (5 – 20 personer): 4.000 kr. 
 
Budgettet og kontingent i 2022 for ordinære medlemmer på 250 kr. og ændring for 
organisationsmedlemskaber sv.t. ovenstående blev herefter godkendt. 
  

Ad. 7: Valg til formand 
Henriette Lipczak er på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Louise Rabøl, og 
der var på generalforsamlingen ingen andre kandidater, der ønskede at stille op.  
Louise Rabøl præsenterede sig og motiverede hendes kandidatur til formandsposten. 
Louise Rabøl blev herefter valgt.    
 
Afgående formand Henriette Lipczak fik ordet og takkede for tiden som formand for 
selskabet, hvor der blev givet udtryk for, at tværfagligheden er en af styrkerne i selskabet. 
Henriette takkede særligt Janus Laust Thomsen og Mickael Bech for samarbejdet med dem 
på næstformandsposten igennem årene. Ligeledes en stor tak til Bitten Dahlstrøm for 
sekretariatsindsatsen fra Lægeforeningen, som er en stor hjælp for formand og selskabet. 
Henriette Lipczak udtrykte at det var en svær beslutning at vælge ikke at genopstille, men 
at det føles helt rigtigt og at hun med ro videregiver formandsposten til Louise Rabøl.  
 

Ad. 8: Valg til bestyrelsen 
Mickael Bech fremlagde her under punktet proceduren for valg til bestyrelsen, som foregik 
som følger:   

1. Fremlæggelse af motivation fra de opstillede kandidater samt efterfølgende valg 
2. Valg af bestyrelsen og suppleanter til bestyrelsen blandt de opstillede kandidater, 

hvor de to med flest stemmer vælges som ordinære medlemmer af bestyrelsen, og 
de to næste som suppleanter. Øvrige opstillede kandidat vælges ikke ind i 
bestyrelsen. 

 
Janus Laust Thomsen og Vivi Pedersen var på valg og kunne genvælges. Derudover var 
suppleant Rikke Agergaard på valg og kunne genvælges.   
 
Følgende blev valgt iht. ovenstående:   
 

• Janus Laust Thomsen  
• Rikke Agergaard 
• Vivi Pedersen (suppleant) 
• Elin Kallestrup (suppleant) 

 

Ad. 9: Eventuelt 
Louise Rabøl takkede Henrik Stig Jørgensen for at styre os igennem selskabets virtuelle 
generalforsamling. Benyttede samtidig lejligheden til at takke for valget som formand og 
ser frem til fremtidige drøftelser i selskabet og bestyrelsen. Konkret ses der nu frem til 
strategiseminaret i maj måned sammen med bestyrelsen.  
 
 
Referent: Bitten Dahlstrøm   


