
Formandsberetning SAKS 2019/2020 
 
Vi er nu 136 medlemmer, heraf 1 æresmedlem, 4 pensionerede medlemmer og 1 stud. med. Vi er 

dermed 11 medlemmer færre end sidste år: 10 har meldt sig ud, 2 har meldt sig ind og 1 medlem er 
afgået ved døden (Eilif Larsen, se venligst tidligere fremsendte mindeord).  

 
Efter generalforsamlingen oktober 2020 konstituerede bestyrelsen sig som: 

 
Formand: Per Hölmich 

Sekretær: Jens Christian Pørneki 

Kasserer: Simone Rechter 
Uddannelse og kurser: Ole Gade Sørensen 

Videnskab: Anders Boesen 
Yngre læge-repræsentant & webmaster: Adam Witten 

Suppleant: Steffen Sauer 
 

Bestyrelsen har i det forgangene år afholdt 5 ordinære møder, heraf 4 Webmøder. 
 

Det har været et besynderligt år at debutere som formand for SAKS. Stort set alle vores aktiviteter er 
blevet aflyst som følge af Covid-19 situationen og vores bestyrelsesmøder er hovedsageligt foregået på 

nettet. Vi havde planlagt gode symposier, både Fokussymposiet på Comwell og SAKS/DOS symposiet 

på årsmødet. Begge programmer kan heldigvis anvendes i 2021, og vi håber at de, ligesom vores 
aflyste basiskursus, kan afholdes. 

En problemstilling, som vi har diskuteret i bestyrelsen, er rekrutteringen til den artroskopiske kirurgi. 
Der er allerede ved at ske et generationsskifte, og de næste år vil der formentlig være yderligere en del 

meget erfarne artroskopører, der går på pension. Det er den generation, der startede SAKS, og som 
var med til at udvikle og udbygge det artroskopiske subspeciale i Danmark. De har i mange tilfælde 

siddet på specialafdelingerne, og udført en stor del af den avancerede diagnostik og kirurgi. Det er 
derfor vigtigt, at vi viser rettidig omhu og sikrer et generationsskifte og ikke mindst en tilgang af unge 

interesserede kollegaer. Hvordan kan dette bedst gøres?  
Vi har gode erfaringer med at holde forelæsninger om artroskopisk kirurgi og idrætsortopædi for de 

medicinstuderende i deres egne interesseorganisationer på universiteterne. Det giver ofte en række 

henvendelser om kliniske ophold eller hjælp til at skrive bachelor- og kandidatopgaver (og dermed 



potentielt publicere en videnskabelig artikel). Det er en ideel chance, for at vise hvor spændende og 
mangesidigt vores speciale er.  

En anden chance vi har, er når de unge læger er i introduktionsstilling. Det er vigtigt at kunne tilbyde 
dem mulighed for at stifte bekendtskab med idrætsortopædien, indvie dem i den varierede diagnostik 

og få en chance for at artroskopere med ført hånd. Også her kan et tilbud om deltagelse i forskning 
indenfor området være en god måde at fange deres interesse på. Selvfølgelig skal vi have lignende 

tilbud til lægerne i hoveduddannelse, og her med mulighed for endnu mere dybdegående klinisk 
undervisning. 

Fase 4 stillinger er desværre en sjældenhed, men de begrænsede erfaringer, vi har med Fellowship på 
en artroskopisk afdeling her i Danmark, er meget positive. 

 

Samarbejde med DOS 

På DOS-kongressen 2019 i Vingsted afholdt SAKS 20-års jubilæums-symposium om udviklingen og 
mulighederne for artroskopisk kirurgi. Derudover afholdt vi det vanlige SAKS/DOS symposium der 

denne gang handlede om pædiatrisk idrætsortopædi. Begge symposier var velbesøgte med fine 

forelæsninger og med god interesse og spørgelyst fra salen. Og, ikke mindst, blev dagen sluttet af med 
en meget hyggelig jubilæumsmiddag. 

Guildal forelæsning og SAKS/DOS symposium – DOS årsmøde 2020 aflyst 

SAKS havde denne gang fået æren af at foreslå en forelæser og vi havde glædet os til at høre 
Professor Fares Haddad fra London fortælle om ACL til årsmødet. Vi håber at han kan komme i 2021 i 

stedet. Knæosteotomier var temaet til vores symposium på DOS årsmødet med blandt andre Adrian 

Wilson fra London Osteotomy Centre. Vi håber at afholde symposiet i 2021 i stedet.  

DOS Kvalitetsudvalg: 

SAKS er sammen med alle de andre subspecialer repræsenteret i Kvalitets Udvalget med et medlem 

fra bestyrelsen (aktuelt Anders Boesen fra SAKS bestyrelse). SAKS har i det forgangne år været 
repræsenteret i nedenstående NKR og KKR: 

 
NKR: ACL skadesbehandling - aktuelle status 

Arbejdet startede primo 2020, og det store søge- og analysearbejde udføres af Christian Asmussen 
med hjælp fra eksterne konsulenter. Martin Lind er formand og Martin Wyman Ratchke, Ole Gade 



Sørensen og Otto Kraemer repræsenterer SAKS. 
 

KKR: ”Kirurgisk behandling af septisk artrit i knæleddet” udarbejdet af Martin Lind og 
Jens Christian Pörneki fra SAKS og repræsentanter fra Dansk Selskab for Ortopædisk Infektionskirurgi. 

 
KKR: ”Postoperativ intraartikulær injektion af lokalanalgetika ved artroskopisk knækirurgi” udarbejdet af 

Rasmus Kramer Mikkelsen og Jeppe Staghøj fra SAKS samt en repræsentant fra YODA. 
 

KKR: ”Knæluksationer og udredning af vaskulær skade” udarbejdet af Sinan Said og Simone Rechter 
fra SAKS sammen med repræsentanter fra blandt andre DOT. 

 

Alle 3 KKR har været i høring. 

 

SAKS-basiskursus 2020 på Panum Instituttet 
Dette kursus havde ellers en fin tilmelding, men måtte som så meget andet aflyses pga Covid-19. 

 
SAKS-Surgical skills course  

Vi håber at Covid-19 situationen er sådan at vi kan afholde dette kursus igen i 2022 i starten af 
september. 

 
SAKS Fokussymposium på Comwell Roskilde  

Sports Orthopedics – When is surgery indicated? and how to do it.  

A symposium about the many sports related overuse problems in orthopedics, including muscle and 
tendon ruptures. Aetiology, diagnosis, and treatment (Surgical as well as non-surgical) will be covered 

for each subject in relation to both young and middle-aged athletes. 
Dette spændende symposium er desværre også aflyst som følge af Covid-19. Programmet og 

underviserne var helt på plads og vi har flyttet det til 10-11.september 2021, og håber at situation på 
det tidspunkt tillader, at vi kan afholde det.  

 
SAKS-fellowships: 

SAKS internationale fellowship på Fowler Clinic, London, Ontario, Canada hos Associate Professor 
Alan Getgood var i 2020 tildelt Ole Gade Sørensen, men han kom desværre ikke afsted pga Covid-19 

situationen. Vi håber, at han i stedet kan komme afsted i 2021.  



Det nationale fellowship er i 2019-20 tildelt Khuram Malik og i 2020/21 tildelt Roland Knudsen. 
 

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. Der har ikke været de stor bevægelser i år som følge af de mange 

aflysninger.  
Vi takker Simone Rechter for det store arbejde som kasserer og Otto Kraemer for den interne revision. 

 

DIMS 
Vi har fortsat et rigtig godt samarbejde med Dansk Idrætsmedicinsk Selskab og er blevet tildelt 2 

pladser i det videnskabelige udvalg til deres årlige Sportskongres. Ole Gade Sørensen og Anders 
Boesen har disse pladser, ligesom Per Hölmich allerede har en plads. Vi er således godt 

repræsenteret, og kan være med til at gøre programmet relevant for idrætsortopæder og artroskopiske 
kiruger gennem hele kongressen. Kongressen i 2021 er aflyst og planlægningen til 3.-5. februar 2022 

er netop gået i gang. 
 

ESSKA 
Der er forsat stor SAKS involvering i ESSKA med Martin Lind i bestyrelsen som Educational secretary. 

For 2020-22 er tre SAKS medlemmer kommet i følgende ESSKA commitees: Bent Lund (Hip 

Arthroscopy Committee). Martin Wyman Rathcke (ACL revision Committee), Lars Blønd 
(Patellofemoral Committee).  

To danske idrætskirurgiske centre (Århus og Bispebjerg) er akkrediteret som ESSKA Teaching 
Centers, og modtager fellows udpeget af ESSKA fra europæiske lande.  

SAKS er ESSKA affiliated society, hvilket indebærer rabat på ESSKA medlemskab og tilmeldingsgebyr 
til ESSKAs kongresser.  

 
IOC 

SAKS er blevet patronage for “IOC World Conference on Prevention of Injury & Illness in Sport” hvilket 
giver alle vores medlemmer rabat på tilmeldingsgebyr til næste kongres februar 2021. 



 
ISAKOS 

SAKS er repræsenteret i ISAKOS Hip, Groin & Thigh Committee (formand) og i Programme Committee 
ved Per Hölmich. Den planlagte ISAKOS kongres i maj 2021 i CapeTown, Sydafrika er blevet flyttet et 

halvt år frem til den 29.11 – 01.12 2021. 
 

Valg til bestyrelsen 
Per Hölmich og Ole Gade Sørensen afgår efter tur og er villige til genvalg. 

Adam Witten afgår efter tur og genopstiller som yngre læge repræsentant. 
Steffen Sauer afgår efter tur som suppleant og er villig til genvalg. 

Simone Rechter, Jens Christian Pørniki og Anders Boesen 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 2019-20. 
 

 
 

 
 

 
 

På vegne af SAKS’ bestyrelse 
 

Per Hölmich 
Formand for SAKS 


