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Kære medlemmer

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

Allerførst skal der lyde et godt nytår til alle medlemmer!
Den nye bestyrelse er efter DOS-kongressen konstitueret og kan ses på vores nye hjemmeside under DOS.
Man kan stadig finde hjemmesiden ved at søge på www.saks.nu alternativt finder man hjemmesiden via følgende
link http://saks.ortopaedi.dk.
Bestyrelsen fandt flere årsager til at lægge hjemmesiden ind under DOS, herunder blandt andet optimering af 
design og brugervenlighed i forbindelse med tilmeldinger til SAKS aktiviteter. Alle fagområder kan nu ligeledes tilgås
via DOS hjemmesiden.

SAKS fellowships

Der skal fra bestyrelsens side lyde en opfordring til vore medlemmer om at søge et fellowship via SAKS. Der er 
mulighed for et nationalt fellowship. I en periode på 3 uger besøges 3 idrætstraumatologiske klinikker. Formålet er
at skabe et nationalt netværk samt give mulighed for at se og diskutere operationer og teknikker, der udføres på de
enkelte klinikker. Læs referater fra opholdene.

Det internationale fellowship, hvor SAKS i samarbejde med The Steadman Clinic i Vail, Colorado, USA har åbnet
mulighed for at en speciallæge kan være i Vail i ca én måned. Læs referat.

Du kan læse mere om hvordan du søger disse fellowships her.

SAKS kurser
Der er i skrivende stund åbnet for tilmelding til det basale artroskopikursus 16-18. maj 2017 i København. Der er
som vanligt rift om pladserne. Meddel gerne jeres kolleger ude på afdelingen at der stadig er få ledige pladser. 
Tilmelding foregår nu online. 

Derudover arrangerer SAKS d. 14.-15. september 2017 et kirurgisk træningskursus. Fokus på dette kursus vil være 
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metoder til ligamentrekonstruktion og andre kirurgiske udfordringer i knæleddet. Kurset vil bestå af korte teoretiske indslag
efterfulgt af praktiske øvelser med kadaver operationer, hvor der vil være mulighed for at niveau inddele undervisning og
udfordringer netop for at tilgodese både den kommende, men også den mere erfarne idrætstraumatolog. Nærmere info
tilgår - men reserver allerede nu datoen!

Kommende SAKS symposier
Emnet for SAKS symposium til DOS 2017: Komplikationer til artroskopisk kirurgi.

Emnet for SAKS fokussymposium 2018: Management of patellofemoral pathology

SAKS orienterer

Stud.med medlemskab af SAKS:Til generalforsamlingen blev det vedtaget at det nu er muligt for studerende at
blive medlem af SAKS. Dette til 1/4 af kontingentsatsen.

Fra ACL-styregruppen: ACL-styregruppen har ved DOS-mødet 2016 besluttet at der fremadrettet er følgende 
medlemmer i den nationale ACL-styreguppe: Én repræsentant for hver region, én styregruppeformand, 4 
styregruppemedlemmer fra højt specialiserede enheder, 2 styregruppemedlemmer fra privathospitalerne og 1 
styregruppemedlem fra SAKS. Styregruppeformand og styregruppemedlemmer sidder i 5 år med mulighed for 
genvalg. Det er besluttet på mødet at Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet & Sundhedsinformatik - Vest 
www.KCKS-Vest.dk via annhje@rm.dk inden 1/6-17 skal have information om eventuelle nye medlemmer.

Kommentering af TV2 indlæg 29.12.16: I relation til TV2s indlæg om det pressede sundhedsvæsen, omtaltes en
dybt tragisk sag om dødsfald i efterforløbet af en artroskopi på et dansk universitetssygehus. Der blev fremsat 
beskyldninger om at indikationen ikke havde været i orden, selvom patientklagenævnet havde udtalt at indikationen
havde fulgt anderkendt specialiststandard, og desuden var i fuld overensstemmelse med den senere udarbejdede
NKR for meniskpatologi. Sagen blev i TV2 udsendelsen og i TV2 nyheder brugt i en helt forkert sammenhæng.
SAKS skal i denne forbindelse understrege, at man fortsat står bag det faglige og juridiske grundlag for NKR 
meniskpatologi, som vi anbefaler vores medlemmer at følge.
DOS har analogt også kommenteret i deres nyhedsbrev: 
https://ortopaedi.clients.ubivox.com/newsletter/765265/124407902/1701236/

Fra LVS-årsmøde: Emnet var "den dygtige læge" med bl.a indlæg fra Danske Regioners formand Bent Hansen og
sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Der var bred enighed om at lægers efteruddannelse ikke var god nok, og også
at der var for få afsatte resourcer. Meldingen var også at man ikke skulle regne med økonomiske midler, og at 
resourcerne skulle findes indenfor eksisterende rammer. SAKS har i forvejen taget flere initiativer vedr. økonomisk
ansvarlig efteruddannelse som f.eks kursus i ligamentkirugi, samt internationale og specielt nationale fellowships!
Emnet omkring eksamen/certificering af speciallæger blev også diskuteret. De fleste anså ikke en certificering som
vejen frem i Danmark, men argumenterede for andre former for kvalificering og vurdering af speciallæger.
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