
FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: 

Vi er 149 medlemmer i år, igen en stigning på 5 siden sidste generalforsamling 

 

Efter generalforsamlingen  oktober 2011  konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Formand: Torsten Warming 
Sekretær: Otto Kraemer 
Kasser og DRG: (Kaspar Saxstrup ) Martin Rathcke 
Uddannelse og kurser: Micael Haugegaard 
Videnskab og databaser: Bent Lund 
Suppleant: (Martin Rathcke) 
Repræsentant for YL: Bjarne Mygind-Klavsen 
 
Bestyrelsen har afholdt 5 ordinære møder herunder et weekendmøde 

 

SAKS- Møder i forbindelse med DOS- møder:  
Sidste år holdt vi i forbindelse med vores generalforsamling et møde om Patello-Femoral Instabilitet, med 
Professor Simon Donell fra England, Peter Faunø, Svend Erik Christiansen og hollandske Haiko van Vliet.  
Mødet var velbesøgt så vi næsten ikke kunne være i salen. Tak til Micael Haugegaard og Peter Faunø for et 
givtigt symposium.  
  
                                    
SAKS- symposium i forbindelse med DIMS- årsmøde:  
Som vanligt afholdt SAKS et symposium i forbindelse med DIMS årskongres.  I år var emnet ” Achilles 
tendinopathy – diagnosis, imaging, surgical interventions and high volume injection (HVI) in Achilles 
tendinopathy” 
Hvor vi havde både dansk og hollandsk deltagelse i underviserkollegiet.   
Kurset havde stor tilslutning.  Tak til Bent Lund og Otto Kraemer for et veltilrettelagt symposium.  
 

Artroskopisk basiskursus  April 2013 på Panum:                                                                                                    
SAKS 15. Basis kursus blev i år afholdt den 13-15 April 2013 på Panum og er en populær klassiker. Der var i 
år 22 entusiastiske deltagere, som udviste store fremskridt i deres artroskopiske færdigheder i løbet af 
kurset. Kurset var en vekselvirkning mellem teori og praksis og evalueringerne var fine. Kurset vil blive 
gentaget i foråret 2014. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Jørgen Tranum-Jensen fra Panum 
Instituttet, alle underviserne og ikke mindst Michal Haugegaard, der er kursusleder. 

 

SAKS 2. kursus i Ledbåndskirurgi : 

Efter at vi sidste år måtte aflyse et planlagt kursus i ledbåndskirurgi, forsøgte vi igen i år. Denne 
gang med stor succes. Emnerne var ACL, MCL, MPFL og LCL.  Der var 20 pladser og 5 kom på 
venteliste. Kurset blev holdt på Panum instituttet, hvor der er rigtig gode faciliteter og vi kan få 



præparater til en yderst fornuftig pris. Kurset fik gode karakterer af kursisterne, men der var også 
plads til forbedringer på visse punkter bl.a. program sammensætning og SAKS vil selv følgelig 
forsøge at optimere kurset til næste gang.  

Det er planen at kurset skal køre fast hver 2. år.  Tak til medkursusleder Micael Haugegaard. 

 

SAKS Årsmøde: 

Vi har, efter der var manglende tilslutning til efterårssymposiet, diskuteret den videre fremtid for 
et SAKS symposium. Specialeplanene har gjort, at meget få laver visse indgreb og  emner der 
omhandler indgreb har svært ved at tiltrække nok deltagere til et årsmøde.  Beslutningen er faldet 
på et kortere årsmøde, der har generelle emner af interesse for alle. Næste emne bliver 
”Bruskskader, behandling og rehabilitering” med vægt på oprensning, Steadmanprocedurer, 
konsekvenser disse behandlinger, rehabilitering  og evidens. Der vil også blive diskuteret 
indikationer for henvisning til de højtspecialiserede funktioner og resultater for disse typer 
indgreb. Mødet bliver i efteråret  2014 

Legater:                                                          
Der er ikke uddelt legater i denne periode. 

ACL-databasen:                                  
Martin Lind vil gennemgå rapporten fra Dansk Korsbåndsregister. 

Hofteskopi-databasen:                                                                                                                                                                      
Hofteskopi-databasen har nu kørt i over et år og de første 1 års indberetninger er begyndt at komme. Vi vil, 
i lighed med ACL databasen planlægge, at vi i forbindelse med SAKS mødet til DOS-Kongressen får en 
gennemgang af resultaterne fra hoftedatabasen.   Der er registeret 907 hofteskopier i skrivende stund, 664 
Præ PROMs og 63 1 års PROMs De fleste centre registrerer, men der er enkelte steder, der ikke registrerer 
og i lighed med sidste år henstiller SAKS til, at man begynder på dette, så vi får et komplet billede af 
hofteskopi i Danmark. SAKS har doneret et beløb til opstart af hoftedatabasen under forudsætning af, at 
det er muligt for medlemmerne at få data ud af databasen, så husk at dette er en mulighed. Det er dog nok 
for tidligt, at få data ud på nuværende tidspunkt hvor 1 års data først er begyndt at komme ind. Vedr. 
økonomien er hofte databasen ikke en national database og får derfor ikke økonomisk støtte fra 
regionerne, hvorfor der er gjort et stort arbejde fra styregruppens side, for at skaffe økonomien til den 
daglige drift. Det er lykkedes, at få de afdelinger, der benytter sig af databasen til, at finansierer den daglige 
drift.  

Hjemmesiden:                                                                                                                                                                            
SAKS’ hjemmeside har nu fungeret i over 1 år med det nye design.  Der er kommet mere liv på 
hjemmesiden og vi finder, at den er blevet mere opdateret.  Automatisk tilmelding til kurser fungere forsat 
ikke. Det lader ikke til, at vores udbyder kan supporterer dette, men vi har fundet, at besværet med at 
skifte udbyder ikke står mål med fordelene ved et skift.  

I opfordres alle til at skrive til Webmasteren med relevante kurser eller andre informationer, der kunne 
være relevante for medlemmerne.  



Af andre IT tiltag er der lavet et lukket site, hvor bestyrelsen kan have dokumenter af relevans for 
bestyrelsesarbejdet herunder grundige beskrivelser af de forskellige bestyrelsesfunktioner så en 
overlevering af en bestyrelsespost kan foregå gnidningsfrit.  

Mail adresser til bestyrelsesmedlemmerne er også ændret så man bare skriver til den relevante 
funktion@saks.nu  f.eks  formand@saks.nu .  

Tak til Bjarne Mygind-Klavsen - for at styre hjemmesiden og holde den opdateret. 

 

Vedtægter. 

SAKS’ vedtægter har i mange år været stort set uforandret og er på mange områder forældede, bl.a. var 
proceduren for restance indkrævning utidssvarende, ligesom evt. overskud hvis SAKS nedlægges skulle gå 
til et selskab der ikke længere eksisterer. 

Otto Kraemer har gjort et stort arbejde med at ændre og gøre vedtægterne tidssvarende, og vi håber, I vil 
stemme for disse vedtægtsændringer senere i dag.  

SAKS og  Uddannelse:                                                                                                                                                     
SAKS  udarbejdede sidste år en uddannelsesplan for fase 4 uddannelsen. Vi har efter aflevering ikke hørt 
mere om, at DOS/ sundhedsstyrelsen er kommet med udmeldinger om videre planer for at implementere 
en sådan uddannelse.    
 

SAKS og DOS  

Ved det årlige møde mellem Speciale Selskaberne og DOS i januar, anførte SAKS, at vi gerne vil ind tidligt. 
Indtil videre tæller sundhedsstyrelsen op hvilke afdelinger der har lavet hvad i det forgangne år og det vil 
først være efter dette arbejde, at det kan blive relevant. Bestyrelsen vil forsat arbejde på at komme til 
bordet, når der atter skal forhandles om funktionerne.  

I DOS' Kvalitetsudvalg, blev det fra SAKS side forslået, at der skulle laves National Klinisk Retningslinje (NKR) 
for menisk læsioner. Valget fra DOS’ side faldt i stedet på Håndledsbrud, da det involver flere specialer. 
SAKS anførte, at dette også gjaldt menisk læsioner der involverer Ortopædkirurger, Reumatologer, 
Praktiserende læger, fysioterapeuter og idrætsmedicinere. DOS fastholdt dog beslutningen om at indstille 
håndledsbrud.  

 

SAKS og KKR 

Da SAKS ikke fik Menisklæsioner med som NKR, har bestyrelsen diskuteret muligheden for i stedet at lave 
en Kort Klinisk Retningslinje (KKR) for menisklæsioner. Vi har allerede haft en føler ude hos et par 
idrætskirurger og der har været positiv tilbagemelding. Man skal dog gøre sig klart, at det er et stort 
arbejde at udarbejde en KKR og at der ingen støtte økonomisk er fra hverken DOS eller SST. Udgifterne 
ligger således hos SAKS.  
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SAKS og DRG 

DRG takster for hofteskopierne blev nedjusteret. SAKS har klaget over dette.    

SAKS og LVS 

Saks er medlem af de Læge Videnskabelige Selskaber. Her sender sundhedsstyrelsen de fleste medicinsk 
relevante ting i høring. Det betyder, at SAKS får mulighed for at gøre indsigelser. De fleste henvendelser er 
ikke relevante for os, men ind i mellem kommer høringer, der er relevante for os og bestyrelsen tager 
stilling til evt. høringssvar.    

Fremtidige kalender: 

DIMS-forårsmøde 
Januar/Februar 2013 

SAKS-symposium: 
Meniscal Tears 
 

  
31. januar 
2014     

  
Kolding 

  
Basal  
Artroskopikursus 

  
Basal artroskopi 

  
29.4-1.5 2014 

  
København 

 
YODA uddannelsesdag  
 

SAKS Workshops med bl.a. 
undersøgelsesteknik og 
behandling af akutte og 
kroniske knæskader.  

3.5.14 Dalum 
landbrugsskole. 
odense 

  
DOS-efterårsmøde 2014 

  
General forsamling 
  

  
 Oktober 2014 

  
SAS Radisson, 
København 

SAKS 2 kursus i 
ligamentkirurgi 

ACL, MPFL, MCL, LCL 2015 København 

 

Økonomien: 

Der er i år et underskud på ca. 35 000,00 kr. Underskuddet vil blive forklaret i nærmere detaljer af 
kassereren, men generelt drejer det sig om dels noget regnskabsteknisk omkring firmaindbetalingerne dels 
en engangs udgift til opstart af hoftedatabasen. Vi takker Martin Rathcke for det store arbejde omkring 
kassererposten og Poul Tordrup for den interne revision. Mere om dette under fremlæggelse af 
regnskabet.                                                                                          

VALG: 

YL-medlem Bjarne Mygind-Klavsen afgår efter tur, bestyrelsen indstiller Lene Rahr Wagner til YL-posten i 
SAKS bestyrelse. 

Bent Lund afgår efter tur og kan ikke genopstille. Bent har gennem mange år lavet et stort arbejde i 
bestyrelsen og vi vil fra bestyrelsens side takke ham for det store engagement, han har lagt for dagen og 
den megen tid han har brugt på SAKS arbejdet. Bestyrelsen indstiller i stedet Martin Lind til bestyrelsen.  

Undertegnede afgår efter tur og kan ikke genopstille. Bestyrelsen foreslår Bjarne Mygind-Klavsen som nyt 
bestyrelsesmedlem nu hvor han er afgået som yngre læge repræsentant  

Der er aktuelt ingen suppleant, bestyrelsen indstiller Morten Boesen 

 



FIRMA-MEDLEMMER: 

Efter hånden har alle de firmaer der handler med artroskopisk udstyr og implantater meldt sig ind efter et 
par år med visse problemer pga. de enkelte firmaers firmapolitik. Vi har aktuelt 8 firmamedlemmer og som 
i de tidligere år, har SAKS haft et flot samarbejde med industrien, ikke mindst i forbindelse med vores 
basiskursus og ledbåndskirurgikursus, hvor firmaerne velvilligt stillede op.  Jeg vil gerne takke firmaerne for 
deres support og støtte.  

 

På vegne af SAKS bestyrelse 

Formand:  Torsten Warming 

September 2013 

 

 

 

 


