SAKS internationale fellowship på The
Steadman Clinic i Vail, USA.
SAKS har i samarbejde med The Steadman Clinic i Vail, Colorado, USA etableret et
internationalt fellowship for danske speciallæger i ortopædkirurgi med interesse i
idrætstraumatologi, herunder primært knæ- og hoftekirurgi. Fellowship består af en
måneds ophold på klinikken under fellowship koordinator Dr. Robert LaPrade.
Der er tale om et ophold som observational fellow, hvor man observerer kirurgi,
ambulatorier og kan deltage i klinikkens undervisning for øvrige fellows.
Steadman Clinic er USA’s førende privatklinik for artroskopisk kirurgi og sportstraumatologi. Der er mulighed for observation af knæ- (Robert LaPrade), hofte- (Marc
Philippon) og evt. en mindre del skulderkirurgi (Peter Millett). Klinikken er USA’s mest
eftertragtede center for fellowships i sportstraumatologi. Klinikken er endvidere USA’s
officielle IOC National Medical Center. Klinikkens læger er tilknyttet adskillige landshold og professionelle sportshold. Klinikkens forskningsafdeling ”Steadman-Philippon
Research Institute” er USA’s mest aktive ortopædkirurgiske forskningscenter.
Et fellowship udgør i alt 40.000 kr. (pr. 2017), som kan anvendes til dækning af rejse,
transport, ophold og leveomkostninger ifbm. opholdet. Der kan uddeles maksimalt et
fellowship pr år.
Fellowship uddeles én gang årligt med ansøgningsfrist 1. marts med svar på
ansøgning medio april. Fellowship skal afholdes i perioden mellem 1. maj
(ansøgningsåret) og 1. juni efterfølgende år. Der vil være en officiel tildeling i
forbindelse med SAKS generalforsamling ved den årlige DOS Kongres i oktober
måned.
Krav til ansøgning:
I. Skal indeholde CV (maks. en side):
- kontaktoplysninger
- ansættelsestid i specialet - publikationsliste
II. Motiveret ansøgning på maks. en side og dokumentation for dansk autorisation.

III. Dokumentation fra ansøgers afd. ledelse:

- hvor ansøger tildeles frihed med løn under fellowship opholdet.
- Alternativt erklæring fra ansøger, om egen finansiering af løn under opholdet.
- Dokumentation fra ansøgers afdelingsledelse om mulighed for frihed.

SAKS bestyrelse afgør, hvem der efter motiveret ansøgning tildeles fellowship.
Der kræves et referat fra ophold efter overstået fellowship som præsenteres på SAKS
hjemmeside. SAKS indberetter støttebeløbet til SKAT.
Ansøgningen (en samlet PDF fil) skal stiles til sekretaer@saks.nu Ansøgningsfrist er
1. marts 2018.

