
Nyhedsbrev - December 2022

Kære SAKS-medlemmer,

DOS kongressen 2022 er netop veloverstået, og dermed er årets

generalforsamling også blevet afviklet. Der var som altid valg til bestyrelsen,

hvor både Roland Knudsen og Morten Lykke Olesen blev valgt ind. 

Den efterfølgende konstituering gav til følgende holdopstilling:

Formand: Ole Gade Sørensen

Sekretær: Adam Witten

Kasserer: Simone Rechter

Videnskabelig sekretær: Anders Boesen

Uddannelsesansvarlig: Sinan Said

Yngre læge medlem: Morten Lykke Olesen

Suppleant: Roland Knudsen

Nyt navn

I forbindelse med generalforsamlingen blev der præsenteret forslag om

ændring af selskabets navn. Efter afstemning vil SAKS i fremtiden hedde

Dansk Selskab for Artroskopisk kirurgi og Sportsortopædi. 

Nyt år - nye kurser

Vi ser snart ind i 2023. Næste års kursus "Basal Artroskopi" er på plads og

bliver afholdt d. 24.-25. maj. Tilmeldingen er netop åbnet. Skynd jer at melde

jer til, hvis I er interesserede. Der skal også lyde en opfordring til at skubbe til

nogle af jeres yngre kollegaer, hvis I har nogle oplagte kandidater til kurset på

jeres afdeling.

SAKS Fokussymposium

Det er også allerede nu tid til at sætte et stort kryds i kalenderen i september

næste år. SAKS Fokussymposium 2023 afholdes den 8.-9. september 2023 i

Roskilde. Emnet vil denne gang omhandle behandling af meniskskader. Det er

et område, der har udviklet sig meget de sidste år. Vi glæder os til at blive

klogere på området. Tilmeldingen til symposiet åbner i starten af det nye år.



Afmeld nyhedsbrev

Søg søg søg

Vil vil gerne minde om, at det er muligt at søge både det internationale

fellowship samt de nationale fellowships. Se mere på SAKS hjemmeside.

Ydermere står SAKS også for uddeling af legater til relevante formål for

selskabets medlemmer. Vi opfordrer jer til at søge. Nærmere detaljer findes

ligeledes på hjemmesiden.

Endelig vil vi gerne ønske jer alle en glædelig jul og godt nytår. Vi ses i 2023.

Med venlig hilsen,

Bestyrelsen i SAKS
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