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

Vi har fornyligt succesfuldt gennemført vores traditionsrige Fokussymposium i Roskilde.
Der var lagt et flot program, og der var god tilslutning fra både kirurger og industrien.
Det var 1,5 dag med et omfattende program vedr. stort set alle aspekter af ACL kirurgi. Der var deltagelse af mange af vores ACL
kirurger i Danmark.
Ikke mindst var der et hyggeligt socialt samvær i Kælderen om aftenen- og natten, med mulighed for snak, spil og en enkelt øl elle
to.
Som noget nyt så vi også deltagelse af medicinstuderende, bl.a. som foredragsholdere lørdag og det er noget vi i SAKS bestyrelse
finder positivt og måske vil være en ny måde at indfange interesserede til vores fantastiske fagområde på.
Vi glæder os til næste Fokussymposium i Roskilde om 2 år, der er planlagt til d. 7.-8. september 2018.

DOS-kongressen
26/10 2016 afholdes vores årlige generalforsamling, hvor der vil være en beretning fra
Formanden, aflæggelse af regnskab og det nye budget inkl. fastsættelse af kontingentet for
næste år.
I har alle fået tilsendt dagsorden og regnskab. Desuden bestyrelsens forslag til
vedtægtsændringer.
Læs formandens beretning her!
Ved generalforsamlingen vil Bjarne Mygind-Klavsen give et lille referat fra hans og Christian
Dippmanns fellowship ophold i Vail, Colorado. Referatet kan allerede ses på hjemmesiden, men
der vil måske være krydret med lidt flere billeder til dagens korte referat.

Der er i år 2 sessioner på DOS kongressen med Sportstraumatologisk indhold:
Torsdag d. 27.okt. kl. 13:00 - 14:30 Session 12 (Sports Medicine I) (lokale: Helsinki/Oslo)
Fredag d. 28. okt. kl. 09:00 - 10:30 Session 14 (Sports Medicine II) (lokale: Reykjavik)
Dertil kommer flere posters.

Vi vil samtidigt gerne henlede opmærksomheden på gennemgang af NKR for
meniskpatologi arrangeret af DOS fredag d. 28 okt. kl 13:00 – 14:30.

SAKS symposiet på DOS-kongressen
Vores videnskabelige session på DOS-kongressen afholdes i år i samarbejde med Skulder-albue selskabet og drejer sig om de to
små skulderled (acromio-claviculær leddet og sterno-claviculær leddet). Det spændende program er også udsendt for nyligt.
Efter det videnskabelige møde, går selskaberne hvert til sit og vi afholder vores generalforsamling.

SAKS bestyrelsen ønsker at takke:

SAKS sekretær gennem 4 år, overlæge Otto Kraemer, har efter ønske valgt at udtræde af
bestyrelsen. Vi vil SAKS bestyrelse komme til at savne Ottos energi og store arbejdsomhed, og vil
gerne sige tak for samarbejde og stor arbejdsindsats. Otto har været bestyrelsens bindeled og
organisator, og har med ildhu sørget for at der har været styr på alt praktisk omkring medlemmer og
bestyrelse. Otto har desuden været med i arbejdet af en lang række nye SAKS initiativer, og var bl.
initiator og drivkraft bag det store arbejde omkring KKR hofteskopi. Otto bevarer dog lidt tilknytning
bestyrelsesarbejdet, hvis han ved GF indvælges som ny intern revisor, og vi håber også at vi SAKS
ad hoc kan drage nytte at Ottos viden og erfaring.
SAKS vil også gerne sige tak til tidligere bestyrelsesmedlem Poul Tordrup, der efter en lang årrække ønsker at trække sig fra
posten som SAKS interne revisor.

Beretning fra SAKS legat modtager:

’I don’t really believe in hand washing’ … første dag på OP. Velkommen til
Melbourne, andre traditioner, værdisæt og tilgange til den idrætskirurgiske Verde
… ’I believe in basic surgical skills, correct handling of the soft tissue and short
operation time!’ Manden der taler er min tutor det kommende halve år, professor
Julian Feller. Dagen startede da jeg fandt vej til stuen og fik et kig på programme
2 TKA’er, 1 tibia osteotomi, 2 skopier og 3 ACL-rekonstruktioner. ’It’s a long one
today, but don’t worry, we will be finished around 7pm...’ Manden der talte var Ne
Julians faste portør gennem 20 år … ‘don’t miss the second page!’ Hmm…

Fellow ship hos Julian Feller i Melbourne –
Kristoffer Barfod 2016

second page … jo, den var god nok. På side to var listet yderligere 2 ACLrekonstruktioner 1 MPFL-rekonstruktion, 1 brissement forcé og 1 hamstring
avulsion. Læs resten af Kristoffers beretning her!

SAKS legater og fellowships
Husk nu, at der hvert år er fantastiske muligheder for både det nationale og det internationale fellowship. Gå ind på hjemmesiden,
www.SAKS.nu og se ansøgningsvejledningen.
”Søg dem”!

SAKS kurser
19. SAKS basal artroskopi kursus bliver afholdt i perioden 16.-18. maj 2017. Tilmelding starter medio december 2016.

