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Kære medlemmer
Hermed fremsendes vores Nyhedsbrev, hvor Bestyrelsen informerer om aktuelle og kommende
aktiviteter i SAKS.

SAKS Fellowship
Husk ansøgning til dette års tildelinger af Internationalt Fellowship. Deadline er 1/4 2016!
Det Nationale Fellowship kan som tidligere søges løbende.
Vedrørende ansøgningsfrister og krav skal du opsøge vores hjemmeside: www.SAKS.nu
Internationalt Fellowship:
De to udvalgte (Christian Dippmann og Bjarne Mygind-Klavsen) tager afsted til Vail i marts 2016
og vi glæder os til deres rapport fra opholdet.
Nationalt Fellowship:
De to modtagere i 2015 af dette fellowship (Nis Nissen og Simone Rechter) er ved at have
færdiggjort deres besøg på danske afdelinger. Her venter vi også med spænding deres rapporter.
Læg mærke til SAKS legatet, der f.eks. også kan bruges til ansøgning om deltagelse i ESSKA
kongressen.

Medlemsundersøgelse
Der var visse IT-tekniske problemer, men det lykkedes at indsamle en del besvarelser.
Resultaterne blev præsenteret ved Generalforsamlingen, men bringes hermed bredere ud til
medlemmerne.
Medlemsundersøgelsen viste følgende ud fra 42 besvarelser.
Medlemmerne ønskede 1 årligt SAKS arrangeret møde udover DOS symposium og general
forsamling.
Man fandt DOS symposium og Roskilde (Fokus symposium) lige vigtige. Til gengæld fandt
kun 10 % at SAKS symposium under DIMS kongres var vigtigst.
60 % af medlemmerne deltog i fokus symposium om bruskskadebehandling i 2014
35 % af medlemmerne deltog i seneste DIMS kongres
Hjemmesiden bruges sjældent af medlemmerne < 1 gang pr måned til gengæld finder man
indholdet relevant

Specialeplan
Ved generalforsamlingen blev det kritiseret at SAKS skulle have anbefalet at både ikke-operativ
og operativ behandling af osteokondritis dissikans hos børn skulle indføres som højt specialiseret
behandling. Det rigtige forslag som er indført i det nye forslag til specialeplan er at det kun er den
operative behandling som bliver til højt specialiseret behandling. Således kan alle afdelinger
følge patienter med osteokondritis dissikans i det konservative forløb. Vi beklager
fejlformuleringen ved generalforsamlingen.

National Klinisk retningslinie
NKR vedr. ”Menisk-sygdom” er blevet en smule forsinket, men er via Sundhedsstyrelsen sendt i
høring og forventes færdiggjort i foråret 2016.

Kort Klinisk retningslinie
Der er ikke fra medlemmerne fremkommet forslag til ny retningslinje. Bestyrelsen lægger aktuelt
et stort arbejde i NKR vedr. menisk og har valgt, at koncentrere arbejdet om det. SAKS tager
derfor ikke i denne omgang imod tilbuddet fra DOS om hjælp til udarbejdelse af ny KKR i 2016.

SAKS kurser
Tilmeldingen til 18. SAKS basal artroskopi kursus åbnede før jul og alle pladser blev hurtigt
besat. Tak til firmaerne og Panum Instituttet for igen at udvise deres støtte til kurset.

