
SAKS’s nationale fellowship  

 

Først og fremmest vil jeg gerne takke SAKS for denne mulighed. Jeg søgte fellowshippet i foråret 2018. Jeg 

havde da netop gennemført mit hoveduddannelse i ortopædkirurgi på Hvidovre og Holbæk Hospital.  

 

Det er en god mulighed for en ung idrætskirurg for at komme ud og samle erfaringer, få indblik i hvor 

forskelligt tingene foregår, samt at lære kollegaer at kende også gennem de sociale arrangementer, som jo 

er en del af fellowshippet.  

 

Jeg startede med en uge på Bispebjerg hospital d. 18-22. juni 2018. Jeg havde forinden talt med overlæge 

Martin Rathcke om hvad jeg gerne ville se. Jeg fik et utrolig flot og gennemført program, som hver dag 

startede med et privat foredrag fra en af overlægerne. Eksempelvis fortalte Martin mandag morgen om 

meniskkirurgi, og dagen efter havde Peter Lavard et foredrag om Bispebjergs algoritme til behandling af 

patella instabillitet, hvorefter jeg samme dag assisterede til en trochleaplastik + MPFL.  

 

Af andre spændende operationer på Bispebjerg kan nævnes en tibia osteotomi, pædiatrisk korsbånd, 

suprakapsulær rekonstruktion til behandling af massiv og ikke reparabel rotatorcuff læsion og var også med 

til mere standart behandlinger som Barkart operation, menisk sutur og menisk resektion.  

 

Fra september 2018 – september 2019 har jeg haft et års fellowship på Idrætskirurgisk på Hvidovre 

Hospital, som ikke har været en del af SAKS’s fellowship, men gav mig mulighed for at få en grundig og 

systematisk indføring i basal artroskopi, og hvorfor jeg fandt det naturligt at slutte af med en uge hos 

idrætskirurgerne på Århus med højt specialiseret kirurgi..  

 

I Århus var jeg sidste uge i august 2019. Også her var der lagt et spændende program med flere 

multiligament operationer. ACL + MCL, ACL + LCL + PLC, børnekorsbånd og en menisk transplantation ved 

Martin Lind.  

Der blev afholdt en meget hyggeligt middag med Italiensk mad og lækker vin. Stor tak til Peter, Bjarne, Ole 

og Martin for en rigtig spændende uge.  

 

Med venlig hilsen 

Rasmus Kramer Mikkelsen 


