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Kære medlemmer

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

SAKS 1. kursus i avanceret artroskopisk knæ kirurgi 

4.-5. september 2017 afholdes SAKS 1. kursus i avanceret artroskopisk knæ kirurgi i Aarhus. For første gang vil 
SAKS hermed invitere til et nyt kursuskoncept idet dette kursus er et niveau-opdelt avanceret artroskopi kursus, der 
giver kursisten kendskab til behandling af mangeartede kirurgiske udfordringer i forbindelse med artroskopiske 
indgreb i knæleddet. Der vil derfor være rig mulighed for at tilfredsstille både den erfarne såvel den mindre erfarne 
idrætstraumatolog. De korte teoretiske elementer vil foregå samlet og øvelses elementer foregå i to-mands hold 
udfra erfaringsniveau. Der vil til begge niveauer være tilknyttet kompetente instruktører. Pris: 3500 kr for medlemmer 
af SAKS og 4000 kr for ikke-medlemmer. Early-bird fee: tilmelder man sig før 1/7-17 er prisen 3100 for medlemmer 
og 3600 for ikke-medlemmer. 

Tilmelding er åben!

SAKS fellowships

Ansøgningsfristen til det internationale fellowship er nu nået. Der indkom tre gode ansøgninger. Én kollega er tildelt 
fellowship - overlæge Jens Christian Pørneki, der således skal en måned til Vail, USA. Tillykke til ham.
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at søge et fellowship via SAKS. Der er mulighed for både et nationalt og 
internationalt fellowship. 

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

SAKS kurser
SAKS 19. kursus i basal artroskopi på Panum Instituttet er netop overstået. På kurset deltog 20 entusiastiske 
kursister. Endnu engang tak til firmaerne: Conmed, Smith & Nephew, Karl Storz, Stryker og Protesekompagniet. 
Endvidere en stor tak til Panum Instituttet for nok engang at stille lokakaler til rådighed. Næste kursus i basal 
artroskopi er 23.-25. maj 2018. Tilmelding til dette kursus åbner medio december 2017.

Kommende SAKS symposier
Emnet for SAKS symposium til DOS, uge 43, 2017: Komplikationer til artroskopisk kirurgi.

Emnet for SAKS fokussymposium 2018: Management of patellofemoral pathology

SAKS orienterer

Specialeplan:
Den 1.3.17 er Sundhedsstyrelsen udkommet med den reviderede specialeplanen, der træder i kraft 1. juli 2017. 
Indenfor området artroskopisk kirurgi og sportstraumatologi er der kun sket ændringer indenfor de højt 
specialiserede funktioner. På grund af uklarheder i formulering af teksten har SAKS bestyrelse sendt en 
forespørgsel til SST. SST har svaret tilbage. Ud fra deres svar vil SAKS bestyrelse arbejde videre til patienternes 
bedste. Læs specialeplanen her.

Kliniske retningslinjer:
Der er i finansloven bevilget et mindre beløb til nye Nationale Kliniske Retningslinjer, NKR for 2017-2020, men 
forudsætningerne for udarbejdelse af NKR er ændret radikalt da Sundhedsstyrelsen ikke længere står for ledelse 
eller økonomi. SAKS har et ønske om at byde ind på en NKR til at revidere gældende referenceprogram for 
ligamentskader i knæleddet fra 2006, og har gjort Sundhedsstyrelsen opmærksom på, at dette vil være meget 
arbejdskrævende og vanskeligt med de nye forudsætninger.

Jørgen Friis fra BFH og Morten Foverskov fra AHH deltager som repræsentanter for SAKS i udarbejdelsen af en 
Kort Klinisk Retningslinje (KKR) vedrørende rupturer i caput longum bicipitis.

SAKS medlemsskab:
Der er indført ny procedure for indmeldelse i SAKS. Der er fra SAKS-hjemmesiden direkte link til 
indmeldelsesblanketten. 
 
Husk det er vedtaget, at det nu er muligt for studerende at være medlem af SAKS. Dette til 1/4 af kontingentsatsen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

  

  

  

  

  

  

  

 


