
Nyhedsbrev - Marts 2021

Kære SAKS-medlemmer. 

Hermed årets første nyhedsbrev fra SAKS. Vi er i SAKS, ligesom alle andre,

stadig corona-ramte. Alligevel har vi nogle spændende nyheder.

Generalforsamlingen 2020

SAKS Generalforsamling i efteråret 2020 blev afholdt online. Der var desværre

problemer med det link, som var sendt ud forud for generalforsamlingen, så

der var nogle, som ikke kunne logge på. Det beklager vi. Der blev sendt et nyt

link ud samtidig med generalforsamling startede, men en del opgav

formentlig. Der deltog 15 online til generalforsamling, og der ligger referat på

SAKS’ hjemmeside (link). Der er ikke ændringer i bestyrelsen.

Basiskursus i Artroskopi

Basiskurset i artroskopi vil efter planen blive afholdt d. 19-20. maj 2021. Kurset

er fuldtegnet. Næste kursus afholdes i 2022.

Surgical skill Course

Advanced surgical skill course vil blive afholdt i efteråret 2022. Følg med i

nyhedsbrevene og på hjemmesiden for mere information.

Fokussymposium 2021

Vi vil igen forsøge af afholde SAKS Fokussymposium, som efter planen

afholdes på Comwell i Roskilde d. 10. - 11. september 2021. Programmet bliver

det samme, som var planlagt i 2020: Idrætsortopædi.

Grundet corona-situationen er det imidlertid desværre ikke sikkert, at vi kan

afholde Fokussymposiet. Af hensyn til planlægningen vil vi dog bede de, der

regner med at deltage - forudsat at symposiet kan afholdes - om at

forhåndstilmelde sig via følgende link. I skal IKKE på nuværende tidspunkt

betale deltagergebyret. Det skal først betales, når vi ved at symposiet kan

afholdes. Vi vil udsende mere information, så snart vi ved om symposiet kan

afholdes, men reservér meget gerne datoen allerede nu.

Høringsrunde af ny national klinisk retningslinje (NKR)

for behandling af forreste korsbåndslæsioner

SAKS er part i høringsrunden om den nye NKR for behandling af forreste

http://saks.ortopaedi.dk/wp-content/uploads/2020/11/SAKS-Referat-Generalforsamling-2020.pdf?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=saks_nyhedsbrev_marts_2021&utm_term=2021-03-26
http://saks.ortopaedi.dk/fokussymposium-2021/?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=saks_nyhedsbrev_marts_2021&utm_term=2021-03-26


Afmeld nyhedsbrev

korsbåndslæsioner. Høringsversion og bilag kan findes på SAKS’ hjemmeside

(link). Høringsdeadline er 11-04-2021. 

Fellowship

Roland Knudsen fra OUH er begyndt på sit nationale fellowship.

Annika Winther, Gentofte-Herlev, har fået tildelt det nationale fellowship

2021/2022.

Der har ikke været ansøgere til det internationale fellowship (sponsoreret af

Arthrex), og vi vil derfor opfordre SAKS-medlemmer til at søge ved næste

runde i 2022. Vejledning til ansøgning fremgår af hjemmesiden.

Korte Kliniske Retningslinjer (KKR)

SAKS har deltaget i tre KKR, der nu er tilgængelige.

- Artroskopisk kirurgi og intraartikulær lokalanalgetika

- Septisk artrit og initial kirurgisk håndtering

- Traumatisk knæluksation: udredning af initial karskade,

Medlemfordele

Rabat på ESSKA-medlemskab

Der er mulighed for rabat på ESSKA-medlemskab.

Brug koden: 2021.SAKS.8S

Øvrig information

ESSKA vil blive afholdt som webinar. Se mere på ESSKA’s hjemmeside.

Mvh. Bestyrelsen i SAKS
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