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SAKS-fellowships

SAKS har som formål at forbedre uddannelse af særligt yngre
SAKS-medlemmer og at fremme internationalt samarbejde.
Derfor har SAKS i 2015 etableret både et nationalt og et
internationalt fellowship.

Ved det nationale fellowship støtter SAKS et medlems ophold
på 3 danske afdelinger af én uges varighed, m.h.p. primært
at se højtspecialiserede aktiviteter, men også for at opleve
behandlingsstrategier på andre afdelinger.
De internationale fellowships afholdes på med Steadman
Klinikken, Vail, Colorado, USA, som er USA´s førende center
for artroskopisk kirurgi både med udvikling af behandlinger
og videnskabeligt.
Det vil være muligt at sende to danske kirurger til Steadman
klinikken om året til et måneds ophold. Fellowship er støttet
af Smith & Nephew, Danmark. Dr. Robert LaPrade, som er
Steadman klinikkens ledende knækirurg er anvarlig for de
danske fellows. I 2015 er de første fire fellowships tildelt,
som skal afvikles i 2015 primo 2016. Bjarne Mygind-Klavsen
og Christian Dippman er tildelt det internationale fellowship
og Nis Nissen og Simone Rechter er tildelt det nationale
fellowship.
Det nationale fellowship kan nu søges løbende.

DIMS

SAKS´ bestyrelse har i det forgangne år diskuteret
samarbejdet med DIMS med ønske om at forbedre SAKSmedlemmernes mulighed for at deltage i SAKS relevante
aktiviteter i forbindelse med DIMS-kongressen.
Der har derfor været møde med SAKS- og DIMSbestyrelserne omkring optimeringsmuligheder. SAKS har haft
ønske om placering af SAKS-symposium under DIMSkongressen og om mulighed for rabatter for
éndagsdeltagelse, så det blev muligt for flere SAKSmedlemmer at deltage i særlig kirurg relevant SAKS-dag
under DIMS-kongressen.
Desværre har DIMS ikke haft mulighed for at indgå yderligere
samarbejde med rabatordninger og optimerede aktiviteter
under DIMS-kongressen. Derfor har SAKS besluttet ikke at
deltage i DIMS-kongressen i 2016.

I løbet af 2015 vil vi lave en medlem undersøgelse, som skal
belyse medlemmernes ønske for SAKS samarbejde med DIMS
og andre aktiviteter.

ESSKA 2020
SAKS har ansøgt om at Danmark/København skal være vært
for ESSKA-kongressen i 2020.
Bestyrelsen har derfor sammen med Visit Copenhagen og
Bella Centret lavet en ansøgning, som er blevet behandlet ved
ESSKA-bestyrelsesmøde i ultimo marts 2014. Her var vi i
konkurrence med 4 andre europæiske byer om at blive
værtsby. Der skal udvælges to finalister og desværre kom
København/Danmark ikke blandt finalisterne, men vi fik
tilbagemelding på, at vi havde en meget stærk ansøgning og
man opfordrede SAKS til at ansøge igen om to år, når der
igen er mulighed for at søge om værtskab.

NKR meniskpatologi
Sundhedsstyrelsen har nu nedsat arbejdsgruppe og
referencegruppe vedrørende NKR i meniskpatologi. Der har
været et første møde mhp udformning af PICO spørgsmål.
Sundhedstyrelsen har ansat Nis Nissen fra SAKS bestyrelse
som fagkonsulent. Arbejdsgruppen er nedsat efter indstilling:
3 fra SAKS (M.Krogsgaard, M.Backer, M. Rathcke), 3 fra DOS,
1 fra DIMS (H.Aagaard), 3 fra Dansk Selskab for Fysioterapi, 1
fra PLO og 2 fra Dansk Radiologisk Selskab. SAKS er også
repræsenteret i referencegruppen ved Martin Lind fra Region
Midt.
Når PICO spørgsmål er fastlagt, skal arbejdet følge
Sundhedsstyrelsens retningslinjer for evidenssøgning.
Endelig NKR forventes færdig primo 2016.

KKR Hofteartroskopi
Arbejdet med en KKR indenfor hofteartroskopi er under
udarbejdelse. Vi forventer inden længe at SAKS medlemmer
kan kommentere det skriftlige udspil.

SAKS kurser
Basiskurset 2015 er netop afholdt. Tak til underviserne,
Micael Haugegaard, Claus Ol Hansen, Torsten Warming,
Morten Boesen og Nis Nissen. Desuden tak til Jørgen
Tranum-Jensen og Panum Instituttet samt deltagende
firmaer.
Ligamentkursus 29.-30. sept. 2015 i Aarhus

IOC symposium:
Bispebjerg Hospital, torsdag 25. juni kl.
16-19. Idrætsskader hos børn.
Emner: overbelastningsskader, knæsmerter, meniskskader,
osteochondritis dissekans, korsbåndsskader.
Oplæg fra idrætsmedicinere, idrætskirurger og
idrætsfysioterapeuter.
Deltagelse gratis, men tilmelding nødvendig:
pia.charlotte.andersen@regionh.dk

