
SAKS Generalforsamling online på Microsoft Teams 21.10.2020 

 
 
1. Velkomst 
 
 
2. Valg af dirigent 
Bjarne Mygind Klavsen  
 
 
3. Valg af referent 
Jens Christian Pörneki 
 
 
4. Formandens beretning 
Formanden lagde ud med at fortælle, at det har været et besynderligt år for SAKS i det alle aktiviteter er 
blevet aflyst pga. Covid-19 situationen.  

De planlagte symposier, både fokusssymposiet på Comwell og SAKS/DOS symposiet på årsmødet, vil blive 
anvendt i 2021. Basiskurset i artroskopi vil ligeledes blive forsøgt afholdt i 2021. 

Formanden nævnte, at der bliver behov for rekruttering til det artroskopiske subspeciale de næste år, da en 
del erfarne ældre artroskopører vil gå på pension.   

SAKS er repræsenteret i DOS kvalitetsudvalg og har været repræsenteret i NKR for ACL og 3 KKR.  

Der orienteres omkring fellowship og samarbejde med DIMS, ESSKA, IOC, ISAKOS. 

Formandens beretning godkendes.  
 
 
5. ACL og hofteregister:  
 
Hofteregistret: Bent lund orienterer fra DHAR  
Ved årsskiftet 2019-2020 var der registreret 6214 hofteartroskopier i DHAR. Der er ved årsskiftet registreret 
3534 præoperative inklusion PROM’s i registret.  Der er 3153 PROM’s registreret efter 1 år og der er i alt 
registreret 2163 2 års PROM’s i DHA. Endvidere er der ved årsskiftet registreret 687 PROM’s med et follow-
UP på 5 år. Til dato er der publiceret 7 artikler med udgangspunkt i DHAR. 
 
ACL-registret: Martin Lind orienterer: 
Ny årsrapport for 2019 offentliggøres i november. Her vil være nye interessante resultater med afdelings 
specifikke resultater for revision med forskellige grafttyper og resultater omkring hyppighed af andre re-
operationer end ACL revision. 



Registret har nu eksisteret i 15 år og kan derfor også præsenterer 15 års revisionsdata for primær ACL 
rekonstruktion. 
 
PROM registrering har været registrets store achilleshæl og det er nu besluttet at PROM indhentning skal til 
at foregå  lokalt via lokale EPJ systemer. Det vil forhåbentlig kunne bedre komplethed af PROM data på et 
tidspunkt i fremtiden. Dette vil dog tage nogle år at etablere. Indtil da skal vi fortsat bede vores patienter 
om at gå på www.korsbaand.dk og indtaste PROM data for operation og til 1 års kontrol. 
 

Fellowships 2019/2020/2021 
Der har ikke været ansøgere til det internationale fellowship 2021. Ole Gade Sørensen kunne ikke afholde 
sit internationle fellowship i 2020 pga Covid-19, og forsøger at få det afholdt i 2021. 

Nationale fellowship: Guram Malik 2019-2020. Roland Knudsen 2020-2021. 
Internationalt: Ole Gade Sørensen 2020-2021 
 
 
6. Aflæggelse af regnskab 
Orientering ved kasserer Simone Rechter. 
Der er skiftet bank fra Jyske Bank og til Lægernes Pensionsbank.  
- Regnskabet godkendes.  
 
 
7. Næste års budget 
- Næste års budget godkendes. 
 
 
8. Fastsættelse af kontingent 
Kontingenterne bibeholdes uden ændringer. 

 

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

Adam Witten afgår efter tur og genopstiller som yngre læge repræsentant og genvælges. 

Steffen Sauer afgår efter tur som suppleant og er villig til genvalg og genvælges. 

Simone Rechter, Jens Christian Pörneki og Anders Boesen er ikke på valg. 
 
 
10. Valg af intern revisor 
Otto Kraemer er villig til genvalg og genvælges. 
 
 
11. Indkomne forslag 



Der er ikke indkomne forslag. 
 
 
12. Eventuelt:  
Der er ikke kommet forslag til eventuelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 


