Maj 2016

NYHEDSBREV
NKR meniskpatologi

Sundhedsstyrelsen har nu offentliggjort den længe ventede NKR vedr. meniskpatologi:
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/ny-national-klinisk-retningslinje-for-meniskskader-iknaeet
SAKS har deltaget i udarbejdelse af NKR meniskpatologi i styregruppe (Nis Nissen),
arbejdsgruppe (Martin Rathcke) og referencegruppe (Martin Lind). SAKS vil samtidig gerne takke
overlæge Marianne Backer og professor Michael Krogsgaard, som begge var indstillet af SAKS,
for det meget store arbejde de har haft i forbindelse med udformning af denne NKR.
SAKS anbefaler at man for forståelsen af NKR læser definitions afsnittet først ( bilag 10).
ESSKA er i forbindelse med kongressen i Barcelona 4.-7. maj udkommet med en af to
konsensusrapporter vedrørende behandlingen af henholdsvis degenerative og traumatiske
meniskskader. Rapporterne er udarbejdet af to europæiske specialistgrupper, og er herefter
vurderet af to referencegrupper mhp. konsensus. Danmark har deltaget med Henrik Aagaard og
Martin Rathcke i referencegrupperne. Indholdet har været diskuteret i februar ved kongressen "
Preserve the meniscus" i Porto, og vurderes at være i overensstemmelse med aktuelle NKR i
meniskpatologi.

SAKS redegørelse og kommentarer til NKR meniskpatologi 10.5.2016 fremgår af SAKS
hjemmeside.
For at forstå forløb og konklusioner vil bestyrelsen anbefale vores medlemmer at læse disse to
A4 sider, da vi forudser at der kan komme en del offentlig debat omkring emnet.

SAKS ACL
fokussymposium

Tilmelding til SAKS ACL-focussymposium 9+10 september er ved at være op over. Vi håber på
det største SAKS symposium nogensinde, med 100 deltagere fra Danmark, men også Norge og
Sverige. Vi kan ikke påregne mere end de 100 pladser og det er derfor vigtigt du tilmelder snarest
hvis du/I vil være med! Vi er i SAKS stolte af at kunne trække store kapaciteter på ACL området
som Rainer Siebold, Lars Engebretsen og Håvard Moksnes til vores symposium. Så hvis du vil
være sikker på deltagelse vil vi foreslå at du/I tilmelder jer snarest via SAKS hjemmeside:
http://www.saks.nu/kursermoeder/saks-arrangementer/saks-fokussymposium

SAKS kurser
Opdateret liste vedrørende fremtidige kurser og kongresser: http://www.saks.nu/kursermoeder

SAKS fellowship
Der kan stadig ansøges om SAKS nationale fellowship for 2016/17:
http://www.saks.nu/fagligtuddannelse/saks-fellowships

