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Den nye bestyrelse, valgt på DOS 2018, ser således ud: 

Formand: Martin Carøe Lind
Sekretær: Nis Nissen
Videnskabelig sekretær: Per Hölmich
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Kasserer: Martin Rathcke
YL-repræsentant: Adam Witten
Suppleant: Anders Boesen

SAKS har 20-års fødselsdag i 2019

 

DOS har imødekommet ansøgning fra SAKS 
om at afholde 20 års-jubilæumssymposium 
onsdag formiddag til DOS-mødet 2019. 
Jubilæumssymposiet vil omhandle 'state of the 
art’-foredrag indenfor idrætstraumatologiens 
hovedområder, med danske og internationale 
foredragsholdere. Der vil efter symposiet blive 
afholdt en session med frie foredrag indenfor 
generel sportstraumatologi. Med onsdag 
eftermiddags fagområdeaktiviteter i form af 
generalforsamling, og SAKS-symposium 
omhandlende pædiatrisk idrætstraumatologi, 
bliver hele den første dag til DOS 2019 således 
med SAKS-aktiviteter, og dermed en flot fejring 
af 20 års-jubilæet. SAKS afsøger endvidere 
mulighederne for at afholde en 
jubilæumsmiddag for medlemmer. Sæt derfor 
allerede nu kryds i kalenderen 23. oktober 
2019. 

 

SAKS Surgical Skill Course 2019
19 - 20. September
Anatomisk Institut, Århus 

Så er det igen muligt at træne kirurgiske teknikker efter frit valg, lige fra menisk 
sutur til PCL-rekonstruktion. SAKS gentager kadavertræningkurset med valgfrie 
aktiviteter inden for alle områder af idrætstraumatologisk knækirurgi. Kurset er en 
optimal mulighed for skræddersyet kirurgisk træning og interaktion med andre 
danske idrætstraumatologer om operationsteknikker og behandlingsstrategier. 
Du kan allerede tilmelde dig på SAKS.nu

Kurset er relevant både for overlægen, der ønske at forfine eller afprøve 
avancerede knæ-artroskopiske procedurer, og den yngre læge som ønsker 
introduktion til ligament rekonstruktions kirurgi- der forudsættes derfor et vist 
praktisk kendskab til artroskopi og idrætstraumatologi. Operationssygeplejersker 
kan deltage i kursus sammen med deltagende speciallæge.

Flyer med mere kursusinformation. 

 

Deltagere fra SAKS Surgical Skill Course 2017

SAKS Kursus i Basal Artroskopi 2019
Hvert år afholder SAKS basiskursus i artroskopisk kirurgi. Det gør vi selvfølgelig 
også i 2019 (nu for 21. gang). Det foregår som vanligt i samarbejde med Panum 
Instituttet i uge 21. Vi er glade for at meddele, at der igen i år har været stor 
interesse for kurset, som var fuldtegnet på få uger. Det er dejligt at se, at der er 
fortsat er mange unge kolleger med idrætstraumatologisk interesse. Vi ser frem til 
et lærerigt kursus med en flok engagerede kursister. 

Internationalt Fellowship 2019/2020
Da Robert LaPrade flytter fra Steadman-klinikken i Vail, USA, fortsætter SAKS' 
internationale fellowship ikke hos Steadman-klinikken. SAKS har til Simone 
Rechter istedet fået et arrangeret fellow-ophold hos Alan Getgood, London, 
Ontario, Canada. Når erfaringer fra hendes ophold, dette nye sted, haves omkring 
sommeren 2019, vil et nyt fellowship blive opslået med deadline 01.09.2019. Hold 
øje med dette på SAKS.nu. 

Nationalt Fellowship 
Husk, der hvert år er mulighed for at søge det nationale fellowship.
Ansøgning sker til sekretaer@saks.nu
Information kan findes på SAKS.nu eller hér.

Ny styregruppe (patellastabiliserende operationer)
Efter Fokussympsiet i Roskilde 2018 blev der nedsat en styregruppe på tværs af 
landet med henblik på at lave en database indeholdende patienter der får foretaget 
patellastabliserende operationer i Danmark. Arbejdsgruppen består af kirurger fra 
Århus, Kolding, Odense, Hvidovre, Køge og Bispebjerg. Der er på skrivende stund 
godkendelse fra datatilsynet til at oprette databasen i ‘Redcap' og de sidste 
detaljer er snart på plads. I hører nærmere så snart databasen er i luften.

Firmamedlemmer

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

http://saks.ortopaedi.dk/kurser-og-moeder/saks-arrangementer/saks-3-kursus-i-ledbaandskirurgi-2019/
http://saks.ortopaedi.dk/wp-content/uploads/2019/02/Surgical-Skill-Course-Flyer.pdf
http://saks.ortopaedi.dk/wp-content/uploads/2016/11/SAKS-nationale-fellowship.pdf

