
Referat fra DSAK bestyrelsesmøde 06.10.2021 
 
Tilstede: Martin Poulsen, Steffen Rosenstock, Søren Kiilerich, Steen Kofoed, Jesper Nielsen, Lotte 
Rothman 
 
Bestyrelsen konstitueres: Formand Martin, Næstformand Steen, Kasserer Jesper, Sekretær Lotte 
 
Martin har haft samtale med Ulrik fra UUV om undervisningsplaner for det næste år. 

- Aftenmøde i november. Det har været svært at få plads i DM og der bliver arbejdet med 
Unimedic Pharma (prednisolonklysma), som muligvis kan være sponsor for selve mødet. 
DSAK betaler for foredragsholdere. Der bliver arbejdet på lokaler. Melder snarest tilbage. 

- Heldagsmøde 21.01.2022 
- Aftenmøde i april/maj 

Det er besluttet at aftenmøder holdes på torsdage, heldagsmøder holdes på fredage. 
 
Martin har bedt om 30 minutter til næste aftenmøde, hvor han vil informere om nyt af interesse 
for medlemmerne. Det drejer sig om overenskomsten, som vil blive fremlagt på FAPSmøde i næste 
weekend, Sentinel, som snart skal implementeres. Honorering for dette skal automatisk modtages 
fra regionen (7.500,-) 
Udlagte sygehusydelser kommer lidt varierende i de forskellige regioner og der har været 
udfordringer med visiteringen, som bl.a. i Nordjylland har været varetaget af sygeplejesker. 
 
Serviceaftaler på inventar i klinkken. 
Jesper fremlægger sine udfordringer med skop-serviceaftalen med Olympus. Han har dels 
problemer med den beskrivelse Olympus bruger ved rep.af skoper, som har forhindret ham i at få 
forsikringspenge. Desuden er han frustreret over at han, med nye skoper, betaler det samme som 
kolleger med gamle skoper. Aftalen løber i 10 år og vil, for den der har gamle skoper, være en 
langt større økonomisk gevinst end for en med nye skoper. Man taler om mulighed for graduering 
af pris. Jesper vil følge op på det og skrive ud på Forum.  
 
Bestyrelsesmiddag fastlægges til 03.06.2022. Udover bestyrelsen med ægtefæller, vil også afgåede 
bestyrelsesmedlemmer blive inviteret. Det drejer sig om Jakob Fristrup, Marianne Wegman og 
Anders Bach Christensen, med ægtefæller. 
 
Årsmøde er fastlagt til 9. – 10. september 2022 på Hesselet. 
 
Undervisere får traditionelt 3.000,- hvis de kommer fra Sjælland, 4.000,- hvis de kommer fra Fyn 
eller Jylland til aftenmøder og 5.000,- uanset hvor de kommer fra til årsmødet. Forslag om at 
prisen ensrettes til 4.000,- uanset hvor man kommer fra og uanset mødeformen, vedtages. Der 
kan gives større honorar til særlige ”stjerneforedragsholdere”. 
 
Næste møde hos Steffen, Tak for dejlig mad til Martin. 
 
Referent Lotte 
 


