
SAKS' basiskursus er blevet afholdt i

maj på Panum-instituttet. Det var et

fantastisk hold af engagerede og

interesserede kursister, der rykkede

sig ganske meget i løbet af de dage,

kurset varede. Vanen tro blev der

afholdt konkurrence i at udføre den

bedste ACL-rekonstruktion, og her var

det Mette og Mie fra Ålborg Sygehus,

der løb med sejren i et tæt opgør.

Nyhedsbrev - Juli 2022

Kære alle

Sommeren og varmen er over os og ferien er lige om hjørnet. Vi skal dog lige

nå en opdatering vedrørende afholdte og kommende aktiviteter i SAKS-regi.

Mette og Mie er de nykårede danmarksmestre i ACL-

kirurgi for ikke-speciallæger

Surgical Skill Course

Som nævnt i en tidligere mail, afholdes der SAKS´ Surgical Skill Course den

22-23 september 2022 på Anatomisk Institut i Århus. Det er en unik mulighed

for at få afprøvet forskellige kirurgiske færdigheder på kadavere og også en

fantastisk mulighed for at lære en stor del af jeres idrætsortopædiske

kollegaer at kende endnu bedre. DER ER FORTSAT 2 PLADSER TILGAGE

PÅ KURSET, så skynd jer at melde jer til, hvis I er interesserede. Tilmeldingen

foregår via saks.ortopaedi.dk

Nationalt Fellowship

Vi har også i foråret haft muligheden for at uddele det nationale fellowship.

Det er med glæde, vi kan sige, at det er gået til Jonas Vestergård Iversen fra

http://saks.ortopaedi.dk/


Afmeld nyhedsbrev

Gildhøj Privathospital. Han vil således have muligheden for at komme rundt i

landet og besøge forskellige idrætsortopædiske afdelinger i løbet af det næste

år. Tag godt imod ham.

DOS-kongressen

Vi er selvfølgelig begyndt at se frem mod subspeciale-mødet ved dette års

DOS-møde på Vingsted Centeret. Emnet til årets symposium vil være ACL-

revisionskirurgi, og vi har fået en ganske fornem række af eksperter på

området til at præsentere. Det vil være næsten umuligt ikke at være klogere,

når symposiet er færdigt, så skriv det allerede i kalenderen nu.

Der er også andre gode og ganske vigtige grunde til at møde op til dette års

subspeciale-møde ved DOS. Der er sat tid af til at diskutere to emner:

1: Sundhedsstyrelsen vil med stor sandsynlighed snart begynde at arbejde på

en ny revideret specialeplan i ortopædkirurgi. Arbejdet er så småt gået i gang i

DOS-regi. Vi vil gerne være lidt på forkant. Emnet vil derfor også blive taget op

til subspeciale-mødet. I må derfor godt begynde at tænke over forslag til

eventuelle ændringer til den nuværende specialeplan. I vil blive mindet om det

igen før DOS-mødet til november. Vi modtager gerne forslag til ændringer i

løbet af efteråret. Det vil selvfølgelig også være muligt at fremføre forslagene

til selve mødet.

2: Den idrætsortopædiske kapacitet er under pres i det offentlige danske

sundhedssystem. I øjeblikket er der flere hospitaler, hvor idrætsklinikkerne

nedlægges grundet manglende søgning til ledige stillinger. Det virker ikke som

om, at der tilføres ekstra kapacitet til de tilbageværende idrætsklinikker i

regionerne. Det er en af flere grunde til, at en større og større andel af

hovedfunktionspatienterne behandles i privat regi. Vi vil til subspecialemødet

gerne diskutere den overordnede organisering af fremtidens

behandlingstilbud til idrætsortopædiske patienter i Danmark. Herunder vil vi

også gerne diskutere den fremtidige uddannelse og rekrutteringen af yngre

læger til subspecialet. Dette vil I også blive mindet om i løbet af efteråret, men

læg allerede nu hovederne i blød.

Vi vil hermed ønske jer en aldeles fremragende sommer med lyse morgener

og lune aftener.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen i SAKS
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