
SAKS nationale fellowship i idrætstraumatologi. 

SAKS har i samarbejde med danske specialafdelinger i idrætstraumatologi etableret et 

internt dansk fellowship for danske speciallæger i ortopædkirurgi med interesse for 

idrætstraumatologi. 

Fellowship består af et tre ugers ophold på tre forskellige danske ortopædkirurgiske 

afdelinger med idrætstraumatologisk subspeciale. 

Formålet er at skabe et nationalt netværk samt give mulighed for at se og diskutere 

operationer og teknikker der udføres på de enkelte klinikker. Der vil være mulighed for at 

se en bred vifte af forskellige artroskopiske og idrætstraumatologiske operationer og 

teknikker. Idrætstraumatologiske indgreb omfatter skulder-albue, hofte, knæ og fodled. 

Følgende idrætstraumatologiske klinikker deltager aktuelt i SAKS nationale fellowship: 

Bispebjerg Hospital, GHP Gildhøj Privathospital, Amager og Hvidovre Hospital, Aleris-

Hamlet Parken og Aarhus Universitetshospital. 

Planlægning af delophold foregår efter aftale med de enkelte klinikker og kan ske samlet 

eller opdelt. Under de enkelte delophold tildeles fellow en koordinator der planlægger et 

ugeforløb på klinikken, hvor der tages hensyn til fellows ønsker og forudsætninger, samt 

afdelingens spidskompetencer. Fellow deltager i afdelingens aktiviteter i en uge, idet 

størstedelen foregår som observatør og assistent ved operationer. Man stiler også mod at 

der minimum én gang ved hvert delophold afholdes et socialt arrangement.’ 

Fellow skal selv søge sin afdeling om frihed og evt. økonomisk dækning af ophold og 

transport mv.. SAKS støtter opholdet med et beløb på 5000 kr. til hvert fellowship. 

SAKS nationale fellowship i idrætstraumatologi kan søges løbende. Der vil dog være en 

begrænsning på maksimalt to fellowships årligt. Fellowship skal afholdes indenfor et år 

efter tildelingen. Der vil være en officiel meddelelse om modtagerne 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 afd. ledelse, hvor ansøger tildeles frihed med løn under 

fellowship opholdet. Alternativt erklæring fra ansøger, om at man selv finansierer løn under 

fellowship opholdet. Dokumentation fra ansøgers afdelingsledelse om mulighed for frihed. 

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 stiles til sekretaer@saks.nu 

Ansøgning vil blive behandlet på førstkommende relevante bestyrelsesmøde, og det 

forventes at de planlagte ophold meldes tilbage til SAKS sekretær. 
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