
Formandsberetning SAKS 2018/2019 
 
Vi er nu 147 medlemmer og medlemsstatus er nogenlunde konstant over de sidste år. 
Heraf 1 æresmedlem, 3 pensionerede medlemmer og 2 stud. med. medlemmer. 
 
Efter generalforsamlingen okt. 2018 konstituerede bestyrelsen sig som: 
Formand: Martin Lind 
Sekretær: Nis Nissen 
Kasserer og DRG: Martin Wyman Rathcke. 
Uddannelse og kurser: Ole Gade Sørensen. 
Videnskab og databaser: Per Hölmich 
Repræsentant for yngre læger: Adam Witten 
 
Suppleant: Anders Boesen. 
 
Bestyrelsen har i det forgangene år afholdt 5 ordinære møder, heraf 4 Skypemøder. Skypemøder 
bidrager til at minimere bestyrelsesudgifter for selskabet. 
 
Kasserer Nis Nissen omkom på tragisk vis ved en trafikulykke den 3. Juni 2019. Og SAKS mistede 
derved er engageret og dygtig sekretær og vi mistede alle en ung, lovende og utrolig omgængelig 
kollega.  
 
 
Samarbejde med DOS 
 
DOS-kongres symposium 2018 
Symposiet blev udført i samarbejde med fod-ankel selskabet. 
Emnet var:  Arthroscopic treatment of pathologies in the ankle and hindfoot. Symposiet var velbesøgt 
og med god interesse og spørgelyst fra salen.  
 
DOS kongres SAKS jubilæums symposium 2019. 
I 2019 har SAKS 20 års jubilæum og det er lykkedes at få lov at fejre dette under DOS kongressen med 
et jubilæums symposium om onsdagen 24.10.19, udover det vanlige DOS symposium der i år 
omhandler pædiatrisk idrætskirurgi . Deruder er alle SAKS medlemmer inviteret til jubilæumsmiddag 
om aftenen den 24.10.19. 
 
DOS-kvalitetsudvalg 
SAKS har et fast medlem i DOS-kvalitetsudvalg (Per Hölmich). Der har været arbejde omkring 
optimering af specialespecifikke kurser med øget ansvar for specialeselskaber for at definere 
curriculum og finde relevante afdelinger og kursusledere til kursus.  
 
Kliniske retningslinier 
SAKS har i 2019 opstartet arbejde med ansøgning om puljefinanseret NKR inden for ACL skade 
behandling, og med forventet opstart af i 2020 i samarbejde med DIMS. 
 
SAKS-basiskursus 23-25. Maj 2019 på Panum Instituttet. 
SAKS 21-basiskursus blev afholdt i 23-25 maj 2019 med Ole Gade Sørensen som kursusleder. Kurset 
var igen fuldtegnet med 20 deltagere. Kurset er vores væsentligste uddannelsesaktivitet og er et 
særdeles veletableret tilbud til introduktion til artroskopisk kirurgi for yngre danske kirurger. Jørn  
Tranum Jensen skal takkes fra Panum Instituttet og alle deltagende firmaer samt undervisere for 
muligheden for at gennemføre kurset. 



 
SAKS-Surgical skills course 10-11. september 2019 på Århus universitet  

SAKS surgical skills kursus i Århus blev hurtigt fuldtegnet og afviklet med stor succes for 20 
deltagere og 4 sygeplejesker. Der var et tætpakket 2 dages program. Kursus konceptet med 
individuelt a la carte aktiviteter afhængig af deltager ønsker og færdigheder viste at være 
velfungerende. 
Sygeplejedeltagelsen var at betragte som et forsøg på også at integrerer teamwork i disse kurser, 
og bedømt på den positive evaluering vil SAKS overveje at gentage dette tilbud.  
Kurset vil blive afholdt igen 2021 i starten af september. 
 
SAKS-fellowships: 
SAKS internationale fellowship er i 2019 gennemført af afdelingslæge, Simone Recter som vil 
fremlægge indtryk fra Fellowship ved generalforsamlingen. Det internationale Fellowship er for første 
gang afholdt på Fowler Clinic, London, Ontario, Canada, under Ass. Professor Alan Getgood  
Det er besluttet også i 2020 at SAKS sponsorere det internationale fellowship ved Fowler Clinic. 
SAKS har arbejdet på at finde en firmasponsor mhp økonomisk sikring af at fellowship kan fortsætte 
også fremadrettet. 
National fellowship er i 2018-19 gennemført af Rasmus Mikkelsen og Jeppe Staghøj. 

Nationalt fellowship er i 2019-20 tildelt Khuram Malik. 
Referater fra både de nationale og internationale fellowships kan ses på SAKS hjemmeside 
 
Legater: 
Der er i det forgangne år ikke ansøgt eller uddelt SAKS legater. Bestyrelsen opfordrer herved til at 
SAKS medlemmer udnytter muligheden for at ansøge legat til relevante formål. 
 
Økonomi 
Der er god balance i økonomien. Vores princip er, at vores uddannelsesaktiviteter skal løbe rundt. 
Selve driften af SAKS med bestyrelsesaktiviteter kører med lidt lavere udgift niveau end tidligere. 
Vi takker Martin Wyman Rathcke for det store arbejde som kasserer og Otto Kraemer for den interne 
revision. 
 
Nordisk samarbejde 
I samarbejde med Smith and Nephew deltager SAKS i december 2019 i Nordisk Surgical Skills kursus 
med Martin Lind som kursusleder og Martin Rathcke og Peter Faunø som fakultet. Kursus afholdes i 
S&N faciliteter i Watford. 
 
ESSKA 
Der er forsat stor SAKS involvering i ESSKA samarbejde med Martin Lind I bestyrelsen som 
Educational secretary. For 2018-20 er tre SAKS medlemmer kommet i følgende ESSKA commitees: 
Bent Lund (Hip Arthroscopy Committee). Martin Wyman Rathcke (Arthroscopy Committee), Lars Blønd 
(Patellofemoral Committee). 
To danske idrætskirurgiske centre er i 2018-20 akkrediteret som ESSKA Teaching Centers, og 
modtager fellows fra europæiske lande som er udpeget af ESSKA. 
SAKS er fortsat ESSKA affiliated society, hvilket f.eks indebærer rabat på ESSKA medlemskab og 
dermed tilmeldingsgebyr til ESSKAs biannuale kongresser. SAKS er yderligere blevet patronage for 
“IOC World Conference on Prevention of Injury & Illness in Sport” med rabat på til tilmeldingsgebyr til 
næste kongres marts 2020. 
SAKS var med i 2019 med anbefaling af København som bud på ESSKA kongres værtsby for 2024. 
Desværre lykkedes det ikke at blive valgt primært pga det høje prisniveau i København for hoteller og 
kongres faciliteter. 



Valg til bestyrelsen 
Martin Lind og Martin Wyman Rathcke udtræder af bestyrelsen efter 6 og 7 år i bestyrelsen og kan 
derfor ikke fortsætte. Martin WR har været et usædvanligt aktivt og engageret medlem af bestyrelsen. 
Han takkes for sin store indsats som kasserer og tovholder for SAKS mange symposier gennem de 
seneste år. Pga Nis Nissen død skal der ved generalforsamlingen 2019 vælges 3 nye 
bestyrelsesmedlemmer. 
Som nyt bestyrelsesmedlem indstiller bestyrelsen Steffen Sauer fra Aleris Privathospitaler, Simone 
Rechter fra Bispebjerg Hospital og Jens Christian Pørniki fra Vejle Sygehus som nye 
bestyrelsesmedlemmer.   
Anders Boesen er på valg som suppleant. Bestyrelsen indstiller Anders Boesen til bestyrelsen. 
Adam Witten genopstiller som yngre læge repræsentant. Bestyrelsen genindstiller Adam Witten som 
yngre læge medlem.  
Per Hölmich og Ole Gade Sørensen er ikke på valg. 
 
 
Firmamedlemmer 
Vi har i øjeblikket 8 firmamedlemmer og SAKS har et fortsat særdeles godt samarbejde med industrien 
omkring afvikling af vores kursusaktiviteter og symposier. 
SAKS takker for indsatsen i 2018-19. 
 
 
 

 
 
 
 
 
På vegne af SAKS bestyrelse 
 
Martin Lind.  
Formand for SAKS, Okt 2019 
 
 
 
 
 


