SAKS internationale fellowship på Fowler Kennedy
Sports Medicine Clinic, London, Ontario, Canada.
SAKS har i samarbejde med Fowler Kennedy Sports Medicine Clinic i London, Ontario i Canada
etableret et nyt internationalt fellowship for danske speciallæger i ortopædkirurgi med interesse i
idrætstraumatologi, herunder primært knæ- og skulderkirurgi. Fellowship består af en måneds
ophold på klinikken under fellowship koordinator Dr. Alan Getgood.
Der er primært tale om et ophold som observational fellow, hvor man observerer kirurgi,
ambulatorier og kan deltage i klinikkens undervisning for øvrige fellows. Fowler Kennedy Sports
Medicine Clinic er en af Nordamerikas førende klinikker for artroskopisk kirurgi og
sportstraumatologi. Klinikken har spidskompetancer indenfor kompleks knækirurgi som menisk-og
bruskkirurgi, flerligament rekonstruktioner og osteotomier. Der vil også være mulighed for i mindre
omfang evt. at se andre idrætstraumatologiske operationer f.eks skulderoperationer.
Klinikken er en af mest eftertragtede centre for fellowships i sportstraumatologi, og har løbende 4
fellows ansatte. Klinikkens læger har været tilknyttet flere professionelle sportshold. Klinikkens
forskningsafdeling omfatter et state of the art biomekanisk laboratorium, Wolf Orthopaedic
Biomechanic Lab, og er et af Nordamerikas mest aktive sportstraumatologiske forskningscenter.
Med tildeling af fellowship følger et legat stort 30.000 kr. (pr. 2019), som anvendes til dækning af
rejse, transport, ophold og leveomkostninger i forbindelse med opholdet. Der kan uddeles
maksimalt ét fellowship pr år. Fellowship uddeles én gang årligt med ansøgningsfrist 1. maj med
svar på ansøgning medio juni. Fellowship skal afholdes i perioden mellem 1. maj (ansøgningsåret)
og 1. juni efterfølgende år. Der vil være en officiel tildeling i forbindelse med SAKS’
generalforsamling ved den årlige DOS Kongres i oktober måned.
Krav til ansøgning: I. Skal indeholde CV (maks. en side): - kontaktoplysninger - ansættelsestid i
specialet - publikationsliste II. Motiveret ansøgning på maks. en side og dokumentation for dansk
autorisation. III. Dokumentation fra ansøgers afdelingsledelse, hvor ansøger tildeles frihed med løn
under fellowship. Alternativt en erklæring fra ansøger, om egen finansiering af løn under opholdet.
Dokumentation fra ansøgers afdelingsledelse om mulighed for frihed. IV. Ansøger påregnes under
fellowship at give min. 2 præsentationer for værtsafdelingen. SAKS bestyrelse afgør, hvem der
efter motiveret ansøgning tildeles fellowship. Der kræves et referat fra ophold efter overstået
fellowship som præsenteres på SAKS hjemmeside. SAKS indberetter støttebeløbet til SKAT.
Ansøgningen (en samlet PDF-fil) skal stilles til sekretaer@saks.nu

