SAKS Nyhedsbrev Juni 2019
Tilmelding til SAKS 20 års jubilæumsmiddag 23 oktober
Kom og vær med til at fejre SAKS 20 års jubilæum onsdag d 23 oktober ved DOS
kongressen i Vingsted. Som tidligere annonceret afholder SAKS under DOS kongressen
20 års jubilæum. Hele onsdagen er sat af til idrætstraumatologiske emner som starter med
SAKS jubilæumssymposium og efterfølgende frie idrætstraumatologiske foredrag. Om
eftermiddagen afholdes symposium om pædiatrisk idrætskirurgi, og aftenen sluttes med
en stor festmiddag på Mølkjær kro. Middagen er GRATIS og der vil være plads til alle
SAKS medlemmer der tilmelder sig senest d. 8 september. Vi glæder os til at se jer😊
.

Mærk tilmelding jubilæum, navn og afd. til

Jubilaeum@saks.nu
Mølkjær kro

SAKS internationale fellowship 2019/20
Som tidligere annonceret er SAKS fellowship på Steadman klinikken i Vail ophørt og
SAKS har i stedet engageret sig med dr. Alan Getgood ved Fowler Kennedy Sports
Medicine Clinic i Canada. SAKS har fået meget positive tilbagemeldinger fra Anke Simone
Rechter der aktuelt er fellow ved klinikken, og SAKS bestyrelse har derfor besluttet at
oprette et nyt internationlt fellowship for 2019/2020 med legat stort kr 30.000 -. Legatet
skulle rigeligt kunne dække opkostninger til transport, ophold og fortæring, da
omkostningerne er betydeligt mindre i London, Canada end i Vail, USA. Det er obligatorisk
at medbringe minimum to præsentationer, gerne af videnskabelige arbejder udgået fra
egen afdeling. Ansøgningsfrist til internationale fellowship er senest 8 september.
Ansøgning sendes til:
Sekretaer@saks.nu
Læs om ansøgning til international fellowship her:
http://saks.ortopaedi.dk/wp-content/uploads/2016/11/SAKS-internationale-fellowship.pdf

Firmamedlemmer

Opdateret KKR vedr. hofteartroskopi hos pt. > 40 år
SAKS bestyrelse har modtaget fgl. fra KKR gruppen vedr. hofteartroskopi:
I 2015 udfærdigede en arbejdsgruppe under SAKS en KKR vedrørende hofteartroskopi og
patienter over 40 år. Det er blevet tid til revision af den oprindelige KKR. Den reviderede
KKR skal i høring og vil blive lagt op på DOS hjemmeside fra 1.8 – 20.9.19.
Kommentarer kan sendes til otto.kraemer@regionh.dk
Pva KKR arbejdsgruppen – vh Otto Kraemer

NKR vedr. meniskpatologi
SAKS bestyrelse har på forespørgsel fra Sundhedsstyrelsen samtidigt vurderet at NKR
meniskpatologi fra 2016 stadig er gældende da der ikke i litteraturen er nyheder der bør
medføre ændring af gældende anbefalinger. Anbefalingerne er i overensstemmende med
ESSKA konsentus rekommendationer fra 2016 som kan findes på ESSKAs hjemmeside.

SAKS nationale fellowship 2019/20
SAKS bestyrelse har tildelt Khuram Malik det nationale fellowship med legat stort 5000. Tillykke til Khuram!

Fellowship afholdes på tre danske afdelinger der deltager i programmet og kan fordeles
over året efter aftale. Der er p.t. 5 afdelinger der deltager i programmet, men SAKS ønsker
at udvide antallet af afdelinger der deltager, og hvis en afdeling ønsker at tilslutte sig
programmet kan man kontakte SAKS sekretær eller formand. Formålet med de nationale
fellowships er faglig sparring og networking, således at også modtagende afdeling kan
drage fordel af opholdet. Der er for 2019/20 sat midler af til 2 legater som kan søges året
rundt. Næste tildeling vil være med ansøgningfrist 8 september.
Ansøgning sendes til:
Sekretaer@saks.nu
Læs om ansøgning til nationale fellowship her:
http://saks.ortopaedi.dk/wp-content/uploads/2016/11/SAKS-nationale-fellowship.pdf

SAKS Surgical Skills Course 19-20 september
SAKS udvidede artroskopi og ligament kursus i Århus er for længst fuldtegnet og der er
venteliste. Der kan stadig tilmeldes idrætskirurgiske sygeplejersker som deltager sammen
med speciallæge. Der påregnes et fuldt 2 dages program med deltagelse fra industrien, og
kurset er planlagt individuelt a la carte afhængig af ønsker og færdigheder. Spørgsmål
vedrørende kurset til arrangør og formand Martin Lind. Næste kursus september 2021.

SAKS basiskursus 23-25 maj
Basiskurset i artroskopisk kirurgi 2019 er netop overstået. Igen i år deltog 20 interesserede
og engagerede kursister, som var med til at gøre de tre kursusdage læringsrige både for
kursister og undervisere. Vi havde igen i år indbygget en konkurrence om at rekonstruere
det bedste forreste korsbånd. I en hård konkurrence fra andre hold var det Sara og PaulAtle, der løb med sejren. De to dygtige artroskopører kan ses på billedet herunder.

Næste år vil basiskurset 2020 ligge i maj måned uge 22. Vi forventer at tilmeldingen åbner
i december 2019. For at nedbringe omkostningerne har bestyrelsen besluttet at næste års
kursus afholdes som et 2 dages koncentreret kursus. Erfaringsmæssigt bliver kurset
hurtigt fuldtegnet, så hvis du er interesseret i at deltage, opfordres du til at holde øje med
SAKS´ hjemmeside.

SAKS Generalforsamling 23 oktober 2019
GF vil blive rettidigt indkaldt til september. Formand Martin Lind og kasserer Martin
Rathcke afgår efter tur og kan ikke genvælges. De tidligere beskrevne tragiske
omstændigheder om SAKS sekretær Nis Nissen gør, at der skal vælges yderligere et
bestyrelsesmedlem. Evt forslag til formand Martin Lind senest 3 uger før GF.

God sommer til alle medlemmer 😊
SAKS bestyrelse

