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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 
D. 4.-5. september 2017 blev SAKS 1. kursus i avanceret artroskopisk knæ kirurgi afholdt på anatomisk institut i 
Aarhus. Kurset var et niveau-opdelt avanceret artroskopisk kursus, der gav kursisten kendskab til behandling af 
mangeartede kirurgiske udfordringer i forbindelse med artroskopiske indgreb i knæleddet. 10 engagerede kursister 
med forskelligt erfaringsniveau deltog og udbyttet var højt. Et tilsvarende kursus afholdes i efteråret 2019. Endnu 
engang tak til firmaerne: Conmed, Smith & Nephew, Karl Storz, Stryker, Arthrex og Protesekompagniet for deres 
deltagelse på kurset og ikke mindst tak til Aarhus Universitet, Anatomisk Institut for udlån af fantastiske faciliteter. 
Mange tak til de engagerede kursister og instruktører!

SAKS DOS-symposie

25. oktober 2017, kl 13-16 omhandler:

 "Complications at arthroscopic knee and hip surgery and how to prevent them.”

Program:
Chairmen: Martin Lind and Per Hölmich
13.00-13.05    Welcome: Martin Lind
13.05-13.15    Which arthroscopic complications result in compensations from the Danish patient insurance system. (Michael Krogsgaard)
13.15-13.30    Complications at meniscus and synovial surgery. (Martin W Rathcke)
13.30-13.50    Complications at patellofemoral surgery. (Peter Lavard) 
13.50-14.30    Complications at knee ligament reconstructions. (Romain Seil, Luxembourg)
14.30-14.40    Discussion 
14.40-15.00    Coffee break
15.00-15.10    Deep venous thrombosis and infections. (Martin Lind) 
15.10-15.40    Complications at hip arthroscopy. (Mikael Sansone, Sverige) 
15.40-15.50    Complication data from the Danish Hip Arthroscopy Registry. (Otto Kraemer)
15.50-16.00    Discussion

SAKS Generalforsamling
Husk at møde op til den årlige Generalforsamling, der finder sted umiddelbart efter SAKS symposiet.
Program kan ses på hjemmesiden.

Kommende SAKS symposier

Emnet for SAKS fokussymposium 14.-15. september 2018: Management of patellofemoral pathology.

SAKS orienterer

ESSKA medlemsskab:
Som medlem af SAKS er der discount til ESSKA-medlemsskab og ESSKA-kongressen 2018. Der skal benyttes 
discount code: 2018.SAKS.6Z. Denne advisering er tilgået via mail. Der henvises endvidere til dokument.

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register:
Det er muligt at ansøge om at komme i styregruppen for Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Arbejdet består 
i at sikre databasens fortsatte drift med vedligeholdelse af register indhold, kontakt til regionernes klinikker og 
udformning af årsrapporter. Der afholdes to møder om året, et om foråret i Aarhus og et i forbindelse med DOS 
kongressen. Man sidder som medlem for en periode på 5 år, men man kan genansøge. Styregruppen skal 
fremadrettet bestå af følgende medlemmer: Én formand, én repræsentant for hver region, én repræsentant for de 
private klinikker/hospitaler, én repræsentant for Danske regioner, én repræsentant fra SAKS og den register 
dataansvarlige fra Regionernes Kliniske Kvalitets Program (RKKP).
Ønsker man at sidde i styregruppen kan man indsende en kort motiveret ansøgning til databasens sekretariat ved 
Anne Hjelm. (ANNHJE@rkkp.dk) inden 01.12.2017. Ansøgningen må højst være på 200 ord og skal indeholde kort 
beskrivelse af klinisk baggrund og motivation for at ville indgå i database arbejdet. Den nye styregruppe 
sammensættes i december 2017.

Dansk Idræts Medicinsk Selskab :
Fra Dansk Idræts Medicinsk Selskab er der en åben invitation til - med deadline 01.11.2017- at indsende abstracts til 
Sportskongres 2018 med hovedemnet: Treatment and Prevention of Sports Injuries. Se nærmere på 
http://www.sportskongres.dk/  Programmet i år er sammensat med stor interesse for ortopædkirurger. Vi håber mange har 
mulighed for at deltage. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


