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Medlemsundersøgelse

Vi har udsendt en lille enquete vedr. deltagelse i SAKS arrangementer. Denne 
undersøgelse vil bestyrelsen bruge i deres videre arbejde og planlægning af aktiviteter i 
SAKS regi, bl.a. i forhold til DIMS, hvor vi ikke holder et symposium på DIMS Årskongres 
i 2016. Resultatet fremlægges ved generalforsamlingen.

Vi erfarede desværre at det første link til undersøgelsen ikke kunne besvares. Vi 
beklager ulejligheden og håber at i vil benytte linket sendt ud torsdag aften d. 8. 
oktober med følgende afsender adresse: bjarne@mygind-klavsen.dk via 
surveymonkey.com. Link sendt fra ok@dadlnet.dk kan ikke besvares.

Kort Klinisk Retningslinje (KKR)

Vi har i SAKS udarbejdet en KKR om hofteartroskopi på pt. over 40 år. Det viste sig, at 
der ikke i litteraturen var belæg for at sætte en aldersgrænse for hofteartroskopi, men 
at det, som man ville forvente, i stedet drejer sig om de bestående artrose forandringer 
på indikationstidspunktet. 
Litteraturen på området er meget sparsom og det munder derfor ud i en anbefaling fra 
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arbejdsgruppen, snarere end en klar vejledning baseret på en klar evidens. 
Denne KKR, der er udsendt til medlemmerne af SAKS og via DOS Bulletinen til alle DOS 
medlemmer, kommer til godkendelse på DOS Generalforsamling 2015.

DOS og deres Kvalitetsudvalg tilbyder hjælp til at udarbejde en ny KKR i det kommende 
år. Vi mener at SAKS igen skal tage imod dette fordelagtige tilbud om hjælp i denne nye 
proces.
Vi opfordrer derfor medlemmerne til at melde sig til dette interessante arbejde. Fremsæt 
et forslag til ny KKR og kom gerne med et forslag til hvem du vil arbejde sammen med.
Bestyrelsen foreslår, at nogle f.eks. melder sig til at udarbejde en KKR vedr. DVT 
profylakse og artroskopi.

NKR meniskpatologi
Arbejdet pågår stadig og forventes færdig i slutningen af 2015 eller starten af 2016. 
Retningslinjen forventes godkendt af Sundhedsstyrelsen og fremlagt på 
Generalforsamlingen 2016.

SAKS kurser
Vi har desværre været nødt til at aflyse vores Ledbåndskursus pga. for få tilmeldte. 
Økonomien i dette kursus tillader desværre ikke at gennemføre kurset uden 
tilstrækkeligt med deltagere. Vi vil forsøge at lægge kurset på et andet tidspunkt. 
Foreløbigt tidspunkt er medio marts 2017.

Tilmelding til Basiskurset 2016 forventes opslået medio december måned.

Følg med på hjemmesiden.

  

  

  


