
Nyhedsbrev - Marts 2022

Kære SAKS-medlemmer. 

Så er 2022 godt i gang. Coronaen er ved slippe sit tag, og vi har bedre

mulighed for at mødes fysisk. Det glæder vi os til.

Basiskursus i artroskopi

SAKS' basis-kursus i artroskopisk kirurgi finder sted den 18-19. maj 2022 på

Panum Instituttet. Som altid har der været stor interesse for at deltage. Kurset

er fuldtegnet med en ganske lang venteliste. Vi ser frem til et par lærerige

dage i København.

Surgical Skill Course

SAKS arrangerer også i år Surgical Skills Course. Det foregår den 22-23

september på Anatomisk Institut, Århus Universitet. Det er et kadaverkursus

rettet mod idrætstraumatologiske speciallæger samt erfarne kursister med

interesse for det idrætskirurgiske speciale. Det foreløbige program kan ses på

SAKS´ hjemmeside. Det skal understreges, at programmet er foreløbigt.

Kursisten har selv mulighed for at ønske specielle emner og operative

procedurer. Kurset vil blive tilpasset disse ønsker i videst mulige omfang.

Tilmeldingen er lige åbnet og sker via link på: http://saks.ortopaedi.dk

Det er en fremragende mulighed for at træne kirurgiske procedurer på

kadavere med god sparring fra de andre deltagere, og hvor både kursister og

undervisere normalt lærer noget nyt. Der er plads til 20 kursister på kurset.

Tilmelding er efter ”først til mølle”-princippet. Skynd jer at melde jer til, så I

ikke går glip af to interessante dage i det østjyske.

Internationalt fellowship

Det er med stor glæde, vi kan meddele, at Arthrex har sagt ja til at sponsere

det internationale fellowship i SAKS-regi med et legat på 30.000 kr. Det er vi

selvfølgelig meget taknemmelige for og glæder os, også i fremtiden, til at

kunne være med til at facilitere internationale kontakter for danske

idrætstraumatologer.

Fokussymposium 2021

SAKS er repræsenteret, i samarbejde med Dansk Børneortopædkirurgisk

selskab (DPOS) og Radiologisk Selskab, i et kommende KKR-arbejde i 2022

http://saks.ortopaedi.dk/


Afmeld nyhedsbrev

med emnet: ´Børn med knætraume og hæmartron - indikation for

subakut MR?´ SAKS repræsenteres af Lars Konradsen og Peter Faunø. Vi

venter selvfølgelig med spænding på resultatet.

Generalforsamling 2021

2021 sluttede i SAKS-regi med generalforsamlingen ved DOS´ årsmøde. Her

blev Sinan Said valgt ind i bestyrelsen for SAKS. Det betyder, at næsten alle

regioner er repræsenteret i SAKS. Vi ser frem til samarbejdet med Sinan.

Vi ønsker jer alle et godt 2022, hvor vi håber at mødes noget oftere, end det

har været tilfældet de sidste par år.

Mvh. Bestyrelsen i SAKS
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