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Tak til SAKS, de deltagende afdeling samt min egen afdeling for støtte til 3 ugers SAKS-Nationalfellowship. 
Jeg besøgte Idrætskirurgisk Sektion i Århus som højt specialiseret afdeling med fokus på Knæ og hofte, Hvidovre 
Hospital Idrætskirurgisk sektion med regionsfunktion og Gildhøj Privathospital. Der er meget forskellige afdelinger 
såvel i deres organisation som tilgang til tingene. 

Jeg besøgte Århus Idrætskirurgisk Sektion i september 2015. Jeg fik mulighed at deltage i  højt specialiserede 
operationer som reinsertion af ACL og PCL hos en teenage pige samt andre multiligament indgreb som bl.a. ALL-
Rekonstruktion.  
I ambulatorium har man delvist orienteret sig i udlandet, således at fysioterapeuten foretager en prævurdering samt 
anamneseoptagelse. Efterfølgende kommer lægen ind og kan fokusere på den ortopædkirurgisk problemstilling som 
patienterne kommer med, Anæstesien foretager selv St. p og St.c.  
Idrætskirurgisk Sektion har en god adgang til MR-Kapacitet, således at de fleste patienter bliver afklaret med MR.-
Scanning. 
Mandag aften var vi til en hyggelig middag på Restaurant Carlton. 

På Hvidovres Idrætskirurgiske Sektion, valgte jeg at fokuser epå Hofteproblematik, for at udvide min horisont ,da jeg i 
min daglig praksis kun sjældent ser på patienter med hofteproblemer. Jeg har fået en god introduktion til vurdering af 
hoften i ambulatoriet samt fået gennemgået de vigtigste kirurgiske indgreber. 
På dagkirurgisk operationsgang er man meget opmærksomme på, at pt. kun venter ca. 15 minutter før de kommer ind på 
operationsstuen. Man har derfor valgt at prioritere at personale venter på patienterne i et for omvendt. 

Gildhøj Privathospital besøgte jeg i vinterferien hvor det var en mere stille periode på hospitalet. 
Som privat sygehus har man en ”kunde”-orienteret tilgang til patienterne. Alle patienter få E-mail-adressen af deres 
behandlende læge, så at de kan kontakte deres læge direkte, og alle patienter kommer efter operationen ind til 
efterkontrol - noget man delvis savner i det offentlige system. 
Som patienterne efterhånden forventer, udredes alle patienter med MR-Scanning eller Ultralyd, hvilket kan 
gennemføres indenfor få dage. Man udfører i stor omfang artrografier på skuldre såvel som hofter m.h.p. diagnosticere 
labrumskader.  
Jeg har fået mulighed at følge Michel Court-Payen i Ultralydsambulatoriet. Det var spændende at se en radiolog der har 
en aktiv adgang til patienterne og deres behandling.  


