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Formanden har ordet 
 

Kære medlemmer. 

Sneen kom, som den jo skal til jul. Men den blev her ikke. Alligevel er der masser af ting at glæde 
sig over. Julen kommer uanset, hvordan vejret er. Og sådan er det; tingene sker, og for vores lille 
klub er tingene også sket i år. Masser af ting, som vi jævnligt har kunnet berette om her i Nova 
Vita. Også i dette nummer kan du læse om alt det, som klubbens frivillige og mange andre 
medlemmer har bidraget med. I dette nummer er det først og fremmest Årsmødet, som står i 
centrum. Vi er stolte af det arrangement, som fik så stor og flot tilslutning fra medlemmerne. I det 
følgende kan du læse meget mere om det festlige og hyggelige arrangement. 

Men vi glemmer ikke julen. Derfor har vi også en invitation til julehygge her i dette nummer, hvor vi 
håber at se rigtig mange. 

Det kræver viljestyrke og mod at gennemgå en organtransplantation. I dette nummer af Nova Vita 
kan du læse om en ung mand, som har både vilje og mod. Først blev han alvorligt syg, så 
gennemgik han en hjertetransplantation  og så, i det år, vi snart forlader, har han gennemført en 
af de mest barske udfordringer i sportsverdenen: en Ironman. Læs Caspers fortællling her i Nova 
Vita. 

Men der er meget mere: Gode juleopskrifter, omtale af en bog om organdonation beregnet på 
børn, masser af nyt fra forskningsfronten, omtale af Hjerteforeningens landsindsamling 2016, og 
ikke mindst information om forhåndstilmelding til en af næste års vigtigste begivenheder: EHLFT 
Championship for hjerte- og lungetransplanterede i Vantaa i Finland.  

Og man kan naturligvis ikke udgive et julenummer af Nova Vita uden en julekonkurrence. Et eller 
andet sted i dette nummer, gemmer sig første linje af en kendt og elsket dansk julesalme. Finder 
du den, kan du skrive linjen i en mail og sende den til trineklarinet@gmail.com  så deltager du i 
lodtrækningen om en lille julegave fra klubben. Der trækkes lod d. 17. december, så gaven kan nå 
frem til vinderen inden jul. 

På hele bestyrelsens vegne ønsker jeg alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende 
nytår. 

Dorthe Skov Larsen  

 

 

 

Tilbage til forsiden  

 

  

mailto:trineklarinet@gmail.com
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Tilbage til forsiden  

 
 

 

 

  

Skriv til nyhedsbrevet Nova Vita 
  
Nyhedsbrevet Nova Vita udkommer fire gange årligt. Bladet bygger på frivilligt arbejde og er 
derfor afhængig af, at medlemmerne bidrager med indlæg o.l.  
Skriv til Nyhedsbrevet Nova Vita om f.eks.: 
 

 Dit frivillige arbejde, og hvorfor du gør det. 
 Den sport/motion du dyrker, og hvorfor du synes, at den er god og netop passer til dig. 
 Din sygdoms-/helbredelseshistorie, specielt til gavn for nye transplanterede. 
 Dine rejser og hvorfor du vil anbefale dem til andre. 
 Hvordan det er at være ung og ny i klubben, og hvilke ideer du har, der kunne tænkes at 

trække flere til klubben. 
 Den første gang du kom til årsmøde/generalforsamling i klubben, og hvordan det 

var/føltes. 
 
Eller  hører du om et nyt projekt for hjerte- eller lungetransplanterede, som kunne have interesse 
for klubbens medlemmer, så send os en mail.  
 
Har du været til et interessant foredrag, læst en relevant bog, artikel eller lignende, så skriv et 
indlæg. På den måde får alle klubbens medlemmer glæde af din oplevelse. 
 
Du kan kontakte redaktionen på mail:  
dorthe@hjertelunge.dk 
trine@hjertelunge.dk 
pelle@hjertelunge.dk  
 
Sender du os en artikel så vedhæft dokumentet i mailen, og skriv kort hvem du er og medsend 
gerne et foto af dig selv. 
  
  

mailto:dorthe@hjertelunge.dk
mailto:trine@hjertelunge.dk
mailto:pelle@hjertelunge.dk
mailto:pelle@hjertelunge.dk
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Årsmøde 2015 
Årsmøde og generalforsamling 2015 blev afholdt på Hotel Faaborg Fjord i weekenden d. 3.-4. 
oktober. Mødet i år var særligt, fordi vi samme weekend kunne fejre 25-året for indførelse af 
hjernedødskriteriet og første hjertetransplantation i Danmark. Hele 95 medlemmer af klubben 
deltog. 

Bestyrelsen vil gerne endnu engang takke for det store fremmøde og den varme opbakning fra 
medlemmerne. 

Herunder kan du læse; 

 Bestyrelsens beretning for det forgangne år 
 Om weekendens spændende foredrag 
 Om en festlig og rørende lørdag aften 
 Talen fra mindehøjtideligheden 
 Selve referatet fra generalforsamlingen kan læses sidst i nyhedsbrevet under punktet "Fra 

bestyrelsen" 

 

 
Bestyrelsens beretning 

Så er det igen tid til at gøre status over det forgangne år i klubben. Det har været et godt år, hvor vi 
i forhold til selve bestyrelsesarbejdet har nydt godt af at have både godt garvede folk på posterne 
samt nye kompetente kræfter. 

Vi har som vanligt afholdt fem bestyrelsesmøder i løbet af året. Ved første møde kunne vi byde 
velkommen til Annelise og Leif, som meldte sig som frivillige ved sidste års generalforsamling i 
Silkeborg.  

Af medlemsarrangementer har året budt på en juletur i Den Gamle By i Aarhus, rundvisning og 
brunch på Karen Blixen Museet i Rungsted og en rigtig god weekend for de yngre transplanterede i 
Odense. Alt sammen har I kunnet læse om i Nova Vita. 

Gennem året har vi som vanligt haft et godt samarbejde med Hjerteforeningen (HF). Vores 
kontakter i Sekretariatet hjælper os med vores hjemmeside, med større printopgaver samt med 
diverse småproblemer, der måtte opstå. Ved vores årlige dialogmøde med Frivilligafdelingen 
deltog HFs nye direktør, Kim Høgh, hvilket var en god lejlighed til at fortælle om klubbens historie 
samt bestyrelsens ønsker for fremtidige projekter. Direktøren udviser stor interesse i vores sag. 
Han ville også meget gerne have deltaget i vores årsmøde i år, men måtte desværre takke nej pga 
andre arbejdsmæssige forpligtelser.  

Udover dialogmødet bliver vi hvert år inviteret til og deltager i mange møder indenfor 
Hjerteforeningens organisation. Der er de sædvanlige halvårlige formandsmøder og regionsmøder, 
og i år har der ligeledes været afholdt et to-dages landsseminar for alle HFs frivillige. Endvidere 
deltager jeg i møder i et vedtægtsudvalg, som skal gennemgå alle klubber og komitéers vedtægter 
med henblik på fornyelse og ensretning. 
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Klubben har gennem mange år haft en repræsentant i paraplyorganisationen Oplysning om 
Organdonation (OoO). Som I har kunnet læse om i Nova Vita, har man som følge af sidste års 
nationale handlingsplan for organdonation besluttet at nedlægge OoO som selvstændig 
organisation, og i stedet oprette en arbejdsgruppe under Dansk Center for Organdonation (DCO), 
som skal varetage den befolkningsrettede indsats for organdonation. Lene og jeg sidder med i 
denne gruppe, hvor vi bl.a. skal være med til at vedtage rammerne for en årlig organdonationsdag, 
som skal indstiftes fra næste år. Et spændende og udfordrende område, som vi er glade for at 
kunne være med til at præge. Det er også gennem vores engagement i OoO, at vi får mulighed for 
at være med til at præge fremtidige kampagner, som f.eks. forårets kampagne Giv Livet Videre, 
som nåede meget bredt ud til befolkningen og resulterede i en markant stigning i tilmeldinger til 
donorregistret (67.030 nye tilmeldinger i kampagneperioden, svarende til en stigning på 552% i 
forhold til normalen). 

På den internationale front vil jeg nævne EHLTF (European Heart and Lung Transplant 
Federation) generalforsamlingen i Holland i maj måned, hvor Annelise og jeg selv deltog. Det var 
en hyggelig og informativ weekend i selskab med repræsentanter fra næsten alle 21 
medlemslande. I år var tidligere formænd for EHLTF inviteret med, så vi havde fornøjelsen af at 
møde 3 tidligere formænd, hvilket gav et herligt indtryk af foreningens lange, stolte historie. Vi 
fremlagde, som de andre medlemslande, en national præsentation, hvor vi bl.a. fortalte om vores 
unge-indsats og om Giv Livet Videre kampagnen. Derudover fik vi en flot præsentation af de 
kommende sportgames i Finland samt en spændende bud fra Italien på games 2018. 

Allerede i juni var der mulighed for at erfaringsudveksle igen, da Trine og Pelle repræsenterede 
Danmark var Nordisk møde, som i år blev afholdt i Norge. Også her blev der fremlagt en 
præsentation af, hvad der rører sig i Danmark - såvel på klubniveau som de mere officielle tal for 
transplantation og organdonation. Nordisk møde afholdes hvert andet år, og vi glæder os til at 
være værter her i Danmark om to år. 

Den store internationale begivenhed i det kommende år, bliver naturligvis planlægningen og 
afviklingen af Vantaa Games i Finland til næste sommer. 

Vi benytter os fortsat hovedsageligt af elektronisk post, når vi sender informationer og invitationer 
ud til klubbens medlemmer, eller formidler henvendelser fra eksempelvis journalister og 
studerende. 

Der er udsendt 4 numre af Nova Vita i årets løb. Det elektroniske format gør, at vi kan sende 
bladet bredt ud til hospitaler, diverse patientforeninger, nordiske og internationale kolleger etc. 
Vores Facebook-side kører godt med et stadigt stigende antal "likes". Dejlig er den himmel blå. Vi 
opfatter Facebook som et nyttigt kommunikationsmedie, og forsøger at bruge det mere og mere.  

Vores hjemmeside har desværre ligget meget stille hen over sommeren. Dette skyldes, at 
Hjerteforeningen, som er webmaster på vores hjemmeside, i foråret besluttede at ændre det 
grundlæggende system, som alle HFs hjemmesider er bygget op omkring. Travlhed og udskiftning 
i personale har desværre gjort, at processen trak ud i al for lang tid. Men nu er den endelig aktiv 
igen, og vi glæder os over, at det nye system er langt mere brugervenligt end det gamle. 

Vores officielle folder blev opdateret i foråret, og vi gør vores bedste for at sørge for, at den er 
tilgængelig på hospitalerne. Derudover har vi på opfordring af Rigshospitalet fået produceret nogle 
visitkort, hvor der henvises til vores hjemmeside og Facebook-side, som hospitalerne kan udlevere 
til ventelistepatienter og nytransplanterede. 
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Der er tradition for, at vi ved førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen har en 
længere snak om, hvad vi kunne tænke os at lave af arrangementer i det kommende år. Vi ved 
dog allerede, at året kommer til at byde på et julearrangement i Nyborg i december, EHLTF 
sportsgames i Vantaa i juli og årsmøde i Ringsted i oktober. Derudover håber vi meget at kunne 
afholde det ventelistearrangement, som desværre ikke kunne gennemføres i år.  

Slutteligt vil jeg gerne takke for god opbakning fra jer medlemmer. Og tak for godt og behageligt 
samarbejde i bestyrelsen - det har været en fornøjelse. 

Dorthe Skov Larsen 
Formand 

 

 

Foredrag blev tilløbsstykke 
Af Pelle Christiansen 

 
Ikke færre end 95 medlemmer var forsamlet ved Transplantationsklubbens årsmøde på Faaborg 
Fjord Hotel, som også var en markering af 25-årsdagen for den første hjertetransplantation i 
Danmark.   

Uden besvær havde bestyrelsen tidligere på 
året overtalt overlægerne Kåre Sander og Finn 
Gustafsson til at holde lørdagens foredrag.  

For de hjerte- og lungetransplanterede fra 
Rigshospitalet og deres pårørende, blev det et 
glædeligt gensyn med de to repræsentanter fra 
transplantationsafsnittet, og der var ingen tvivl 
om, at glæden blev gengældt over at se de 
mange patienter og pårørende.   

Kåre Sander er mangeårig kirurg og 
transplantationsansvarlig overlæge, dr.med. ved Hjertecenteret på Rigshospitalet. Kåre fortalte, 
suppleret af billeder, video- og lydklip, om hjertetransplantationens historie fra pionerernes første 
forsøg på hunde og aber i 50-erne, til Christiaan Barnards første hjertetransplantation den 3. 
december 1967.  Herfra videre til den første hjertetransplantation i Danmark den 2. oktober 1990 
og om den unikke udvikling, der er pågået frem til i dag, hvor mange ventelistepatienter kan reddes 

kirurgiske team for nyligt har øvet sig i at indoperere på grise i Kazakhstan.  

Kåres foredrag var både spændende og rørende, ikke mindst videoklippet, hvor studsen til en 
Heart Mate 2 opereres fast på patientens hjerte. Morsomt var det bestemt også. Ikke mindst da en 
helikopter flyver ind over Rigshospitalet til tonerne fra serien M*A*S*H, og senere, hvor Jess 
Dorph-Petersen, i en fingeret nyhedsudsendelse på TV 2, ønsker Rigshospitalet og patienterne 
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tillykke med 20-års dagen for første hjertetransplantation (klippet blev oprindeligt produceret i 
forbindelse med fejringen af 20-året for første HTX i Danmark i 2010).   

Finn Gustafsson er overlæge dr. med. og tilhører den nye generation af hjertemedicinere ved 
Rigshospitalets Hjertecenter. Finn er til daglig teamleder for Hjerteambulatoriet og er primær 
specialist i den medicinske behandling af hjertetransplanterede. Finn udfører tillige mange MYBI'er 
og KAG'er. Finn fortalte om den medicinske behandling af hjertetransplanterede som den ser ud i 
dag, og hvilke forventninger der er til de kommende 25 år. Finn fortalte om mange spændende 
projektet bl.a. om stamcelleforskning, mulighederne med de nye pumper og om udviklingen af 
kunstige hjerter. Fra salen kom der mange spørgsmål, som både Kåre og Finn svarede beredvilligt 
på. 

Ved afslutningen takkede formand Dorthe Skov Larsen af, og der var stående ovationer fra salen til 
de to foredragsholdere.  

Bestyrelsen har efterfølgende fået flere henvendelser fra deltagerne med en stor tak til Kåre 
Sander og Finn Gustafsson for deres meget flotte og spændende foredrag. Takken er hermed 
viderebragt.  

 
Ole Kåre Føli. 

Søndag formiddag var der foredrag af kropsterapeut Ole Kåre Føli, som gennem mange år har 
beskæftiget sig indgåede med den måde kroppen og psyken spiller sammen på. Ole Kåre 
overraskede ved på glimrende vis ved at synge en Elvis Sang som sin introduktion. Herefter 
fortalte han om sit liv og bl.a. om sine angstanfald og hvordan han arbejdede med at overvinde 
angsten. Han fortalte om sin store erfaring som terapeut, og om hvordan han ved at mærke på en 
krop kan fortælle en klient, hvordan h
persons liv kan jeg med stor præcision sætte en finger et sted på kroppen og sige: Så må du jo 

 

Menneskekroppen rummer langt større potentiale, end vi umiddelbart regner med, og Ole gav os 
en vis forståelse for de signaler, som kroppen forærer os. Ligeledes gav han deltagerne en lille 

mens Presley fans rykkede lidt sammen på stolerækkerne. 

 
Link til:  

Suicide is Painless (M.A.S.H Theme): Oplev det her 

Lyt med her 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4gO7uemm6Yo
https://www.youtube.com/watch?v=Txh5l7cQXa0&list=RDTxh5l7cQXa0#t=0
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Om en festlig og rørende aften 
Af Trine Larsen 

 

Middagen var sat til at begynde kl. 19, men en del af 
selskabet mødtes til velkomstdrinks og uformel hygge i 
Slyngelstuen inden.   

Annelise bød velkommen og fortalte om aftenens program 
samt menuen, som bestod af røget laks med grønt og 
brød, unghane med grønt, og mazarin kage med 
hindbærsorbet. 
 
Herefter gik orkestret, bestående af musikstuderende fra 
det fynske musikliv, på, og satte standarden for aftenens 
stemning, som var høj. 

Efter hovedretten holdt vi en mindehøjtidelighed for alle de mennesker, som gennem de sidste 25 
år har valgt at give livet videre ved at donere deres organer. 
 
Dorthe holdt en rørende tale, hvor vi alle blev mindet om, at havde det ikke været for vores donorer 
og deres familier, ville mange af os ikke være her i dag.  

Vi afholdte et minuts stilhed for at ære vores donorer, og herefter sang orkesterets forsanger, 
Amanda Fagerberg, tre smukke og sigende sange; Smile (Nat King Cole), Lyse nætter (Alberte 
Winding), og Verden er i farver (Lis Sørensen).  
 
Det var meget rørende og uendeligt smukt. Jeg lyver 
vist ikke, hvis jeg siger, at størstedelen af selskabet 
havde en tåre i øjenkrogen bagefter.  
 
Heldigvis var både orkesteret og køkkenet klar over, 
at stemningen skulle løftes ovenpå sådan en 
mindehøjtidelighed, så der blev straks båret dessert 
ind til en omgang klassiske 80'er hits. 
 
Dansegulvet var herefter åbnet, og der var næsten 
folk på gulvet hele aftenen. 
 
Da tiden nærmede sig midnat fik vi, der var tilbage, udleveret en pose fra tjeneren med besked på, 
at vi ikke måtte kigge ned i dem, før klokken var slået 00:00. Vi undrede os, og snakken gik lystigt 

 
 
Kl. 00:00 rejste Kurt Rydberg sig op og bad os åbne poserne, så vi kunne hjælpe ham med at fejre 
hans kone Gerdas fødselsdag. I poserne lå der flag til hele bordet samt en lap med en ny tekst til 
Happy birthday: 
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Der er noget du skal ha´ 
på din fødselsdag i dag, 
et hurra og tillykke, 
det er det du skal ha´ 
 
Hurraaaaaa 
 
Orkesteret var heldigvis hurtigt med på idéen og Gerda fik 
en behørig fødselsdagssang. 
 
Billederne er desværre ikke så skarpe, da de blev taget 
med lynets hast, mens vi sang og jublede over en så 
 romantisk gestus. 

Herefter blev det tilbageværende selskab smidt i kælderen  
af tjeneren, da restauranten lukkede, og orkesteret kunne 
pakke sammen og tage hjem. 
 
Aftenen/natten sluttede med bordtennis og hygge i 
kælderens legerum, hvor væggene var fyldt både med 
vores barndomshelte og hadede karakterer, men er der 
noget bedre til at sætte snakken i gang? 
 
Tak for en hyggelig og mindeværdig aften. 

Trine 
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Tale i forbindelse med mindehøjtidelighed  
d. 3. oktober 2015  

Af Dorthe Skov Larsen 

 
Når man bliver ramt af så alvorlige hjerte-/lungesygdomme, som mange af os har været, er man 
pludselig afhængig af, om samfundet har valgt at prioritere organdonation og transplantation som 
en behandlingsmulighed. Det valg blev truffet i Danmark for 25 år siden, da hjernedødskriteriet 
blev indført. 

Som alvorligt syg, må man også prise sig lykkelig over at bo i et land, hvor vi kan nyde godt af 
meget dygtige læger og sygeplejesker, og hvor foreninger som Hjerteforeningen arbejder hårdt for 
at indsamle penge til livsvigtig forskning. 

Det, der adskiller vores sygehistorier fra andre alvorligt syge patienters historier, er, at vi udover at 
være afhængig af samfundspolitiske beslutninger, forskning og dygtigt sygehuspersonale også må 
sætte vores lid til almindelige medmenneskers etiske stillingtagen til spørgsmålet om 
organdonation. 

I disse timer for nøjagtig 25 år siden blev det en realitet, at den første danske hjertetransplantation 
var en succes. Mette Kamp-Larsen overlevede, fordi hun som den første i vores land havde 
modtaget et livgivende organ fra en afdød donor - et menneske, som havde taget stilling, og som 
havde valgt at give livet videre. Siden har omkring 1400 mennesker truffet samme uselviske og 
meget svære valg. Det er dem, der er årsagen til, at vi er her idag. Og det er dem, som vi nu vil 
ære med ét minuts stilhed. 

 

 
Tilbage til forsiden 
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Invitation til julearrangement 2015 
Masser af julestemning for hele familien 

 
Hjerteforeningens Hjerte- og Lungetransplantationsklub indbyder til julearrangement for hele 
familien søndag d. 13. december i Nyborg. Her emmer af julestemning bl.a. ved de mange boder 
ved rådhuset, hvorfra der sælges alt fra kunsthåndværk til honningkager, og rundt omkring i byen, 
hvor de lokale og andre erhvervshandlende har gode tilbud i anledning af julen. 
Er man til det mere gammeldags inspirerede julepynt, anbefaler vi at besøge riddersalen på 

Juleønsket.  
 
Vi mødes til brunch kl. 9.45 på Café Anton, Mellemgade 25, 5800 Nyborg (ankomst fra kl. 9.30). 
Caféen ligger midt i Nyborg by, ca. 1,5 km fra stationen. 
Efter brunchen kan man udforske julemarkedets mange boder, købe julegaver i de normale 

by Kl. 13.30 mødes vi til en kop 
gløgg, kakao eller kaffe, og ønsker hinanden en rigtig glædelig jul, inden vi tager hjem. 
 
Medlemsprisen for dette arrangement er 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn Beløbet skal 
indbetales på konto nr. 7639 1002797. Tilmeldingen er bindende, da klubben afholder udgifter for 
alle tilmeldte. Tilmeldingen foregår efter først til mølle princippet til Trine på 
trineklarinet@gmail.com senest d. 7. december.  
 

 
  

 

 

  
  
  

Tilbage til forsiden 

Julekalenderen, som i år bliver 
sendt på TV2, hedder 
"Juleønsket" og foregår primært 
i Nyborg.  
Billedet er forsiden på årets 
kalender og viser Nyborg by set 
med julekalender-skabernes 
øjne. 
 

mailto:trineklarinet@gmail.com
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Fra nyt hjerte til IRONMAN 

28-årige Casper Palmvig har gennemført Ironman 2015 i København med sit nye hjerte.  
Af Pelle Christensen 

Hvad vil det egentlig sige at være Ironman? 
Man er Ironman, når man har gen
Lige efter hinanden svømmer man 3800 m, cykler 180 km og slutter så af med et maratonløb på 
42,195 km.   

Imponerende. Hvor lang tid tog det dig at 
gennemføre din Ironman? 
Jeg gennemførte i tiden 14 timer, 12 minutter og 
23 sekunder. 
 
Må jeg drille lidt og spørge, hvorfor var du så 
længe om det? 
Ha, jeg stoppede op nogle gange undervejs og 

 
 

Det er ikke mange hjertetransplanterede der gennemfører en Ironman?  
Nej, det er det ikke, jeg er nr. 6 på verdensplan. 
 
Du er i dag 28 år, og fik dit nye hjerte for 6 ½ år siden. Jeg ved, du havde et langstrakt og hårdt 
sygdomsforløb før din hjertetransplantation. Vil du fortælle lidt om det? 
Ja, det vil jeg gerne. Jeg blev pludselig syg søndag den 10. juni 2007 på vej til arbejde. Det er en 
dag, jeg aldrig glemmer. Jeg kunne mærke, at der var noget galt, jeg var utilpas og havde 
åndenød, og tog derfor på sygehuset. Min hvilepuls var 130, og det viste sig, at mit hjerte var 
blevet for stort og rigtig dårligt. Efter nogle dage blev jeg 
udskrevet med noget medicin, der skulle hjælpe. To uger senere 
har jeg det meget skidt igen og blev indlagt på Rigshospitalet.  
 
Hvad skete der på Rigshospitalet? 
De konstaterer, at jeg ikke kan overleve uden en 
hjertetransplantation, men da donorhjerter ikke hænger på 

HeartMate II indopereret i mit bryst, som jeg skal gå med, indtil 
der kommer et donorhjerte.  
 
Var der effekt af HeartMaten med det samme?  
Normalt er der, men jeg lå en uge i respirator efter operationen, 
og der måtte kæmpes for, at jeg overlevede. Da jeg selv kunne 
trække vejret, var jeg lam i højre side et par dage, før 
førligheden kom tilbage. Jeg havde tabt 16 kg, og var meget 
svag. Der gik flere måneder, hvor jeg var afkræftet og måtte 
sove til middag. Da jeg kom hjem, måtte jeg holde pauser på 
trappen op til min lejlighed på anden sal.  
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Men, blev det ikke bedre med HeartMaten? 
Jo, bestemt. Bedringen kom med tiden, men det gik langsomt. Til sidst fungerede jeg så normalt, 
som man nu kan, imens man har en ledning stikkende ud af maven og batterier i en vest over 
skulderen, der skal skiftes hver fjerde time. 
 

 
Nej. Man har jo flere batterier. Desuden har jeg aldrig været god til at gå hjemme og lave 

 
 
Hvor længe ventede du så på donorhjertet? 
Efter tyve måneder kom der endelig et nyt hjerte til mig. Det var i marts 2009. Transplantationen 
tog næsten 15 timer, og jeg kom hurtigt på benene igen. Tre måneder senere blev jeg gift med 
Josephine, og fandt langsomt vejen tilbage til et normalt liv.  
 
Gjorde du noget specielt for at komme i fysisk form igen?   
Træning har altid fyldt det meste af mit liv, så det var en nødvendighed for mig at få træningen ind i 
mit liv igen efter operationen.  
Før jeg blev syg, var jeg meget aktiv med forskellig sport. Jeg gik på idrætsefterskole, hvor jeg tog 
10. klasse og i min gymnasietid brugte jeg 10-15 timer om ugen på kampsport, styrketræning og 
konditionstræning. Jeg har aldrig fejlet noget, aldrig haft behov for at gå til lægen og aldrig troet, at 
jeg skulle blive alvorlig syg. 
Kodeordet til at komme i form igen var tålmodighed og viljestyrke. Det første år lykkes det mig ikke 
at løbe mere end et par kilometer, og det var ikke alle folk omkring mig, som forstod, hvorfor jeg 
blev ved med at kæmpe.  
 
Hvorfor blev det så lige triatlon? 
Min første tanke var egentlig, at det kunne være fedt at løbe en Marathon med et transplanteret 
hjerte. Det er der sikkert ikke mange, der har gjort.  
I 2011 fortalte min bedste kammerat, at de var en flok som altid stillede op til Hillerød Triatlon. Han 
spurgte, om jeg ikke var frisk på det. Det var jeg selvfølgelig, selvom jeg syntes, det lød voldsomt 
at skulle svømme 500 m, cykle 38 km og så løbe 10 km.  
Ugen inden var der KMD 4:18:4 på Amager, hvilket jeg tænkte var et godt løb at starte med. Dette 
blev mit første bekendtskab med triatlon. Det var vildt hårdt, men også super fedt. 
 
Hvornår opstod idéen så om at tage Ironman? 
Siden 2011 er triatlon blevet mere og mere populært. Jeg blev inspireret af nogle bekendte, som 
trænede op til en Ironman i København i 2012. Jeg så dem på cykelruten, og det imponerede mig, 
men jeg havde samtidig svært ved at forestille mig, hvordan man kunne svømme, cykle og løbe så 

 
 
Gik du så straks i gang med at træne til ironman?  
Nej, min kondition var stadig kun til de korte distancer, og jeg var bestemt ikke hurtig. Tanken om 
nogensinde at kunne gennemføre en Ironman, var dengang blot en drøm. 
Der sker først noget i sommeren 2013, hvor jeg er på ferie med min hustru. En aften vi var ude og 
spise, fortalte jeg hende så, at nu ville jeg gennemføre en fuld Ironman, og det skulle være i 2015. 
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Rådførte du dig med andre? 
Ja, da jeg fortalte min overlæge på Rigshospitalet om min idé, klappede han ikke ligefrem i 
hænderne. Han understregede over for mig, at en Ironman er en voldsom belastning for kroppen, 
selv for ikke-transplanterede mennesker. Jeg kunne sagtens forstå, hvad han mente, men det her 
var et virkelig vigtigt mål for mig. Jeg havde 2 år til at træne mig op til den fulde distance. Inden jeg 
tog den endelige beslutning, ville jeg dog teste min krop og form af med en halvmaraton og halv 
Ironman. Vi lavede den aftale, at jeg inden hver konkurrence kom ind og fik taget blodprøver, så vi 
i det mindste var sikre på, at kroppen havde de bedste forudsætninger for at klare udfordringen.   
 
Det kræver vel nogen planlægning at træne op til en Ironman. Havde du en træner? 
Min træning frem mod det store mål, blev nøje tilrettelagt af min coach Aleksandar Sørensen-
Markovic, som er manden bag OOB life (Online vejledning inden for wellness, fitness og sports 
performance/red.) 
Med min træningsplan var jeg aldrig i tvivl om, hvad jeg skulle træne, hvor meget jeg skulle træne 
og med hvilken intensitet. 
Jeg havde en række mindre races, som hjalp mig med at teste min form af og træne det at være i 
konkurrence.  
 
Hvordan forløb den store dag så for dig?  
Jeg var meget spændt. To års træning skulle nu testes af. Jeg ville gerne gennemføre på ca. 13 
timer, men hvis det ikke lykkedes, gjorde det ikke noget. Netop dette tror jeg var med til at gøre 
dagen til en super god oplevelse. Jeg blev aldrig stresset eller irriteret undervejs. Mit svøm og 
cykling gik lige præcis, som jeg havde håbet, men løbeturen skulle vise sig at blive lidt af tidsrøver. 

Jeg måtte holde rigtig mange pauser undervejs, da jeg fik 
smerter i mine ben. Jeg tror ikke, det hang sammen med 
almindelig muskeltræthed, men snarere bivirkningerne af 
den medicin jeg får, for at min krop ikke skal afstøde det 
transplanterede hjerte. Det var en fantastisk dag  lang og 
hård. 
 
Du er kendt for dit store engagement med promovering af 
organdonation via Oplysning om Organdonation og flere 
andre steder. Var dit projekt også en slags promovering for 
vores sag?   
Ja, helt klart. Udover den personlige tilfredsstillelse ved at 
gennemføre, ville jeg gøre opmærksom på, hvilket liv man 
kan give videre ved at sige ja til organdonation, og at man 

godt kan komme tilbage til et aktivt liv efter en alvorlig sygdom. Mit mål var selvfølgelig også at 
gennemføre for at bevise over for mig selv, at det kunne lade sig gøre med et nyt hjerte. 
 
Det lykkedes vel meget godt at promovere organdonation?  
Jo, det synes jeg. Da jeg kom til målstregen og løb ind over den, havde jeg et kæmpe kamera fra 
TV2 i krydderen, og der har været en del omtale i pressen. Jeg har sågar fået lykønskninger og ros 
fra andre transplanterede i Europa. 
 
Hvordan har du haft det bagefter? 



Nova Vita nr. 4, december 2015 Side 16	  
  
  

Det har selvfølgelig været en kæmpe forløsning og stor sejr for mig selv, min familie og alle andre, 
som har været eller er berørt af organdonation. 
Fysisk har jeg det rigtig godt. Kroppen har været træt, men jeg har ikke mærket det mindste 
ubehag.  
Jeg har ikke lavet så meget træning, men blot slappet af og brugt tid sammen med min hustru. Jeg 
synes, det har været skønt med en træningspause, hvis jeg skal være ærlig.  
Selvom jeg kun har brugt ca. 12 timer om ugen på træning det sidste år, har det alligevel haft 
nogen indflydelse på vores hverdag. 
 
Har du så nye mål, eller er du kommet  
Ha, jeg tænkte egentlig at holde lidt pause fra triatlon, i hvert tilfælde de lange, men så dukkede 
der alligevel et tilbud op, jeg ikke kunne sige nej til. I 2016 skal jeg være med i Challenge Roth, et 
af de mest ikoniske triatlonstævner i verden. Her skal jeg sammen med en tysk og en hollandsk 
hjertetransplanteret deltage som stafet, hvor jeg skal løbe marathon-delen. Vi er de 3 eneste i 
Europa, som har gennemført en fuld Ironman med et transplanteret hjerte, så det bliver en kæmpe 
oplevelse af møde dem.  
  

Kunne du tænke dig at være en del af et stort triatlonstævne? 

At lave triatlon og deltage ved nogle af de store stævner i Danmark har været en kæmpe 
oplevelse.  

Derfor har jeg besluttet, at jeg gerne vil hjælpe andre aktive transplanterede, som synes, det kunne 
være sjovt at være med i et stort triatlonstævne, men måske synes, det er for meget at skulle lave 
alle 3 discipliner selv.  

Challenge Denmark, som arrangerer store triatlonstævner i hele verden, har netop annonceret et 
stævne i Fredericia 6. august 2016, som byder på henholdsvis ¼ og ½ Ironman.  

Det fede ved dette stævne er, at man kan stille op som hold á 3 personer, så man kun behøver at 
skulle gennemføre 1 disciplin hver. 

Jeg vil gerne samle et par hold af transplanterede personer, som synes, det kunne være en fed 
oplevelse at deltage ved dette arrangement.  

Tanken med projektet er at gøre opmærksom på, at man godt kan have et aktivt liv efter en 
transplantation og dermed give et billede af, hvad det er, man kan give videre ved at sige ja til 
organdonation.  

Så man behøver ikke være toptrænet eller hurtig for at være med. Det handler om at få en god dag 
med en fed oplevelse og så skabe noget opmærksomhed om livet som transplanteret.  

Hvis du synes det lyder spændende, og du gerne vil være med eller høre mere, så send mig gerne 
en mail på c.palmvig@gmail.com. 

Af praktiske årsager i forhold til planlægning, vil jeg gerne høre fra jer hurtigst muligt.  

Bedste hilsener 
Casper Palmvig 

Tilbage til forsiden 

mailto:c.palmvig@gmail.com
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Hjerteforeningens landsindsamling april 2016  

  

Hjerteforeningens første...... 

LANDSINDSAMLING 

"TAG HJERTET I HÅNDEN" 

Søndag d. 24. april 2016 

Hvorfor samler vi ind?  

-kar-sygdom 

Tal fra European Heart viser, at hjerte-kar-sygdomme er den mest almindelige dødsårsag i verden.  

 Det er to gange så mange døde 
som døde ved cancer.  

En ny undersøgelse slår fast, at hjerte-kar-sygdomme også i Europa er den største dødsårsag. 4 
millioner europæere dør af hjerte-kar-sygdom hvert år. Sygdommen rammer både børn og voksne. 
Alene i Danmark fødes der hvert år 500 børn med en hjertesygdom.  

I Danmark dør mere end hver fjerde dansker af hjerte-kar-sygdom, hvilket gør hjerte-kar-sygdom til 
den næst hyppigste dødsårsag i Danmark.  

Hjerte-kar-sygdom påvirker hele familien og dine nærmeste.  

Derfor samler vi ind...  

Hjerteforeningen arbejder hver dag for at redde flere af disse liv gennem forskning og forebyggelse 
i hjerte-kar-sygdomme. Og det nytter! Men vi kan ikke gøre det alene... 
vi har brug for jeres støtte!  

 

Læs meget mere på  

www.1UDAF4.dk    

 

og meld dig som indsamler 

 

Tilbage til forsiden 
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Børnebog om organdonation  

  

Den norske organisation Stiftelsen Organdonasjon producerede for nogle år siden en børnebog, 
som Dansk Center for Organdonation netop har offentliggjort i en digital version på dansk. 

Organdonation og transplantation kan være vanskelige 
emner at tale om, ikke mindst når det er til børn. Når børn 
mister en mor eller far, som donerer organer, eller et 
familiemedlem er meget sygt og må have et nyt organ, står 
børnene derfor ofte uden ord til at beskrive, hvad det er for 
en sorg, de oplever. 

Børnebogen fortæller i børnehøjde, hvad organdonation og 
transplantation handler om. Herudover kan man også finde 
materiale, som forklarer om de forskellige organer samt 
farvelægningsopgaver. 

Børnebogen mv. kan findes på denne internetadresse. 

  

  

Tilbage til forsiden  

  

http://www.organdonor.dk/for-boern/boerneboeger-om-organdonation
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Hjertevenlige juleopskrifter  

 
Nu er det endelig jul!! Og vi skal nyde den søde tid i fulde drag med alt, hvad den indebærer. Eller 
skal vi? For vi ved jo alle, at julens mad måske ikke er det mest sunde... 

Heldigvis kommer Hjerteforeningen os til undsætning. 

I deres nye brochure giver foreningens diætister adskillige gode bud på, hvordan man kan gøre de 
mange dejlige juleklassikere en anelse mere hjertevenlige. 

Klik på dette link og få inspiration til, hvordan du kan glæde både din mave og dit hjerte.  

 

God Jul og Velbekomme! 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

Tilbage til forsiden  

 

  

http://boccawired.ipapercms.dk/Hjerteforeningen/Diverse/Julehfte2015/
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Rigtig indsats kan give flere organdonorer 
Af Pelle Christiansen 

 
Forudsætningen for, at en patient med dødelig hjernelæsion 
kan blive organdonor, er, at patienten intuberes og tilkobles 
en respirator, så organfunktionen opretholdes indtil 
organerne skal bruges. 

En ny undersøgelse fra Dansk Center for Organdonation 
viser, at der mistes donorer, fordi ikke alle af denne type 
patienter bliver respiratorbehandlet allerede i ambulancen.  

Undersøgelsen viser også, at potentielle organdonorer 
mistes i det videre behandlingsforløb, først og fremmest 
betinget af, at mange potentielle donorer ikke dør på en 
intensivafdeling, men i stedet på andre afdelinger uden at 
være i respiratorbehandling. 

Læs rapporten på dette link  

 

 

 

 
Tilbage til forsiden  

   

http://www.organdonation.dk/om-os/nyheder/Nyhedsarkiv-2015/ny-viden-om-donorpotentialet-prahospitalt-og-pa-et-universitetshospital/
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Risikofaktorer kardiomyopati 
Af Pelle Christiansen 

 
Resultatet af en ny stor undersøgelse fra Statens Serum Institut viser, at slægtninge til tidligt 
hjertedøde af kardiomyopati har en mellem 6 og 400 gange øget risiko for selv at få sygdommen 
end hos personer, der ikke har tidlig hjertedød pga. af kardiomypati i familien. Risikoen afhænger 
bl.a. af slægtskabsforholdet, den afdødes alder ved dødsfaldet, og af hvor mange dødsfald, der er 
set i familien. 

Kilde: Dagens Medicin af 9.10.2015. 

Læs også mere ved at følge dette link  

En lille opfordring læseren: Tag det helt roligt - den faktiske risiko for at arve kardiomyopati er ikke 
større i dag, end den var i går. Hvis du ikke allerede har drøftet præsymptomatisk screening af 
dine slægtninge, bør du rådføre dig med din hjertelæge på transplantationsafsnittet evt. næste 
gang du er til kontrol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden  

  

Leonardo da Vincis (1452-1519) tegning  
af menneskehjertet 

http://circ.ahajournals.org/content/132/11/1013.abstract
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Kvinde får multiorgantransplantation 
Ung dansk kvinde får Multiorgantransplantation på Cambridge Universitetshospital i 

England 

Af Pelle Christiansen 

 
Følger efter en alvorlig blodprop i tarmen på en ung kvinde kulminerede for et år siden, da 
Rigshospitalet sendte hende til Cambridge Universitetshospital for at få en såkaldt 
multiorgantransplantation af tarmsystemet, hendes lever, bugspytkirtel samt flere vener.  

Hør kvindens fortælling i en DR Tværs udsendelse af 6.11.2015 på dette link  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tilbage til forsiden  

  

http://www.dr.dk/tvaers/laras-doed-reddede-josefines-liv
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Vantaa Championship 2016 
Nu er det tid til forhåndstilmelding til de europæiske Championships for hjerte- og 
lungetransplanterede, Vantaa 2016.  

Vantaa Games 2016 finder sted fra mandag den 11. juli til den 16. juli 2016. Helsingfors lufthavn er 
beliggende i Vantaa. 

Ønsker du som medlem at deltage, er det nødvendigt med en forhåndstilmelding til klubben. 
Forhåndstilmeldingen finder sted fra nu og indtil senest den 19.12.2015 (se nedenfor). 

Forhåndstilmeldingen er for at vi kan danne os et indtryk af, hvor mange danske deltagere vi kan 
mønstre. Samtidig har deltagerantallet betydning for den politik, bestyrelsen skal udarbejde for 
fordelingen af deltagerstøtten. Vi har en mindre opsparing fra tidligere games, og vi har en 
ansøgning ude om speciel deltagerstøtte målrettet klubbens unge hjerte- og lungetransplanterede 
deltagere under 30 år. 

Når vi får tilsendt programmet fra værterne i Finland i januar 2016, bliver dette almindeligvis kun 
udsendt til de forhåndstilmeldte.  

På http://www.vantaa2016.fi/en/games/ehltc kan du se det foreløbige program, og hvilke 
sportsgrene man kan deltage i. Bemærk, at bowling er en ny sportsgren. Vær venligst opmærksom 
på, at når vi på et tidspunkt skal tilmelde os bindende, så skal transplanterede deltage i mindst 2 
sportsevents for at få andel i deltagerstøtten. Samlet kan man deltage i maksimum 5 sportsevents.  

Alle ledsagerne skal i år deltage i petanque. Vi har endnu ingen oplysninger om, hvorvidt 
ledsagerne kan deltage i bowling. Er dette tilfældet skal ledsagerne også deltage her (der vil kunne 
ansøges om dispensation). 

Forhåndstilmeldingerne er altså et must, men er naturligvis ikke bindende, før vi har orienteret om 
de endelige betingelser herunder priser. Du skal forvente at afgive bindende tilmelding i februar 
2016. Information om forhåndstilmelding sendes ligeledes ud pr. mail snarligt.  

Forhåndstilmeldingen sendes senest den 19. december 2015 pr. mail til pelle@hjertelunge.dk 
med anførsel af dit/jeres navn(e), adresse og telefonnummer, samt hvilke sportsgrene du agter at 
deltage i.  

Bedste hilsener 
Dorthe Skov Larsen og Pelle Christiansen. 
 
Nyttige Links: 
www.ehltf.info 
http://www.vantaa2016.fi/en/games/ehltc 
http://boccawired.ipapercms.dk/Hjerteforeningen/NovaVita/Vichysaerudgave/ 
http://boccawired.ipapercms.dk/Hjerteforeningen/NovaVita/vaxjosaerudgave/ 
http://boccawired.ipapercms.dk/Hjerteforeningen/NovaVita/NovaVita20122/  
http://boccawired.ipapercms.dk/Hjerteforeningen/NovaVita/NovaVita32014/ 
 

Tilbage til forsiden  

http://www.vantaa2016.fi/en/games/ehltc
mailto:pelle@hjertelunge.dk
http://www.ehltf.info/
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http://boccawired.ipapercms.dk/Hjerteforeningen/NovaVita/vaxjosaerudgave/
http://boccawired.ipapercms.dk/Hjerteforeningen/NovaVita/NovaVita20122/
http://boccawired.ipapercms.dk/Hjerteforeningen/NovaVita/NovaVita32014/
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Særligt for nye medlemmer, som ikke har hørt eller deltaget i European Heart and Lung 
Transplant Sport Championships.  

Her er nogle af de gode idéer med Sportslegene: 

 Deltagerne promoverer organdonation i hele Europa. Effekten er naturligvis størst i det 
land, hvori legene afholdes, men der satses også på omtale i deltagerlandene. 
 

 Deltagerne viser offentligheden den styrke og livskvalitet, som kan opnås efter en 
transplantation.  
 

 Deltagerne får et socialt, et sportsligt og et tværkulturelt møde. 
 

 Transplanterede møder andre transplanterede. Deltageralderen er i reglen 13 til 84 år, og 1 
til 30 år post transplantationen. Mange relationer og venskaber er igennem tiderne blevet 
etableres og gensynsglæden er stor. Det er ikke noget officielt sats, men der har været 
enkelte romancer, som for øvrigt stadig holder.  
 

 Pårørende møder pårørende.    
 

 Man dyster og konkurrerer mod ligestillede i mange forskellige sportsgrene, hvor det er 
muligt for alle at være med, næsten uanset fysisk formåen. 
 

 Vore organdonorer og deres pårørende samt forskere, læger, sygeplejersker, ja hele 
samfundet, som gør transplantation muligt, bliver hyldet af deltagerne. Dette gøres på 
forskellige vis, men måden vi ærer vore organdonorer og deres pårørende på, sker på én 

Circle of 
begivenhed, hvor langt de fleste må knibe en tåre. 
 

transplanterede liv, end at deltage i de europæiske 
sportslege for hjerte- og lungetransplanterede i 

franskmand, der har deltaget siden sportslegene i 
Klagenfurt i år 2000).  

26.11.2015 Pelle Christiansen 

 

 

 
Tilbage til forsiden  

 

Arkivfoto 



Nova Vita nr. 4, december 2015 Side 25	  
  
  

Fra bestyrelsen 
 

Referat af ordinær generalforsamling den 3.oktober 2015, kl. 11.00.   

Sted: Hotel Faaborg Fjord. 

 

Til stede: 85 optalte medlemmer, heraf 3 uden stemmeret.  

 

Velkomst: 

Formand Dorthe Skov Larsen bød hjertelig velkommen og takkede for det meget store fremmøde.  

Formanden gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen efter vedtægterne normalt skal være 
afholdt inden udgangen af september måned, men at man efter aftale med Hjerteforeningens 
juridiske afdeling havde rykket datoen med den begrundelse, at det netop i dag er 25-års dagen for 
den første Hjertetransplantation i Danmark, og fordi konference hotellerne primo oktober har 
reducerede priser.  

Herefter blev der lavet en lille leg, hvor hjerte-, lunge- og bloktransplanterede uafhængigt af 
hinanden skulle rejse sig.   

Formanden bød særligt velkommen til Katja Jensen, som er journalistpraktikant i Hjerteforeningen.  

På grund af mange forespørgsler gjorde formanden opmærksom på, at en udsendelse lige inden 
generalforsamlingen var fra medlem Johnny Madsen og ikke fra bestyrelsen.  

Herefter kunne generalforsamlingen starte med: 

    

1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen forslog Helmer Baadsgaard, som blev valgt med akklamation. 

Helmer takkede for valget, og konstaterede, at når der ingen forretningsorden er for 
generalforsamlingen, så følges de almindelige foreningsretslige regler herfor.   

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen havde givet ham oplysning om, at generalforsamlingens 
mødedato og sted har været offentliggjort på hjemmesiden siden februar 2015, samt i Nova 
Vita nr. 1-2015 og nr. 2-2015 som også har været at finde på hjemmesiden. Endvidere har der 
med posten været udsendt officiel indkaldelse til samtlige medlemmer 28. juli 2015. Dirigenten 
kunne på denne baggrund konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Merete Bjørnestad, Holger Erichsen og Per Garsdal blev valgt som stemmeudvalg med 
akklamation.  
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2. Bestyrelsens beretning:  
Bestyrelsens beretning kan læses i sin helhed under punktet "Årsmøde" (se 
indholdsfortegnelsen). 

Dirigenten spurgte, om nogen i salen havde bemærkninger til bestyrelsens beretning. 

Dette var ikke tilfældet.  

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der fra medlem Johnny Madsen rettidigt var indkommet 
spørgsmål, som skulle behandles under dette punkt (spørgsmål og svar var udsendt af 
bestyrelsen til samtlige medlemmer den 24.9.2015). Dirigenten spurgte, om spørgeren 
ønskede at uddybe spørgsmålene, men Johnny Madsen var ikke til stede i salen. Dirigenten 
spurgte, om andre havde bemærkninger til sagen. Dette var ikke tilfældet. Bestyrelsens 
beretning blev herefter godkendt med akklamation.  

 

3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering:  
Kasserer Jørgen Bjørnestad gennemgik regnskabet.  

 

Dirigenten spurgte, om nogen i salen havde bemærkninger til regnskabet. Dette var ikke 
tilfældet, og der var ingen bemærkninger til indsendt spørgsmål fra medlem Johnny Madsen 
(spørgsmålet og bestyrelsens svar var udsendt til samtlige medlemmer den 24.9.2015). 

Regnskabet blev herefter taget til efterretning med akklamation. 

 

4. Indkomne forslag: 
Der var rettidigt indkommet 2 forslag fra medlem Johnny Madsen (forslag og bestyrelsens svar 
var udsendt til samtlige medlemmer den 24.9.2015).  

Forslagsstilleren, subsidiært Regitze Betri Fridel, var ikke tilstede i salen.  

Dirigenten spurgte, om nogen i salen havde bemærkninger til forslagene. Dette var ikke 
tilfældet. 

Herefter var der afstemning: 

 

. 

For forslaget: Ingen 

Hverken for eller imod: 1 

Imod forslaget: resten af salen.  

Dirigenten konstaterede, at forslaget var forkastet. 
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. 

For forslaget: Ingen 

Hverken for eller imod: Ingen 

Imod forslaget: alle i salen. 

Dirigenten konstaterede, at forslaget var enstemmigt forkastet. 

 

5. Valg til bestyrelsen iht. vedtægternes § 4: 
Valg af formand: 

Der var ingen modkandidater. Dorthe Skov Larsen valgt med akklamation. 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 

Der var ingen modkandidater. Jørgen Bjørnestad og Pelle Christiansen valgt med akklamation. 

 

6. Eventuelt: 
Pelle Christiansen fortalte om noget glædeligt og enestående, og det var, at klubbens 27-årige 
medlem Casper Palmvig har gennemført en Ironman. For 6 år siden fik han nyt hjerte, og i de 
seneste 5 år har han trænet for at kunne gennemføre de 3,8 km svømning efterfulgt af 180 km 
cykling og et maratonløb på 42,194 km. Caspers tid var 14 timer, 12 minutter og 23 sekunder. 

På verdensplan er Casper den 6. hjertetransplanterede, der gennemfører en Ironman. Pelle 
foreslog, at vi gav Casper en kæmpe hånd, når han og hustruen ankom lidt senere på dagen.   

 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden. 

 

Sign: 8.10.2015    Sign: 12.10.2015 

Referent:     Dirigent 

Pelle Christiansen     Helmer Baadsgaard 
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Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 4.oktober 2015, kl. 
12.15.  

Sted: Hotel Faaborg Fjord. 

Tilstede: Dorthe Skov Larsen, Trine Larsen, Annelise Buhl Staunstrup, Lene Kjær, Leif Kløve 
Sørensen Jørgen Bjørnestad og Pelle Christiansen 

Afbud: Ingen 

 

Dagsorden: 

7. Velkomst ved formanden. 
 

8. Bestyrelsen konstituerer sig:      
Bestyrelsen imødekom Jørgen Bjørnestad ønske om aflastning, og en mindre krævende 
funktion i bestyrelsen end kassererposten.  

Bestyrelsen konstituerede sig herefter således: 

Formand, Dorthe Skov Larsen (valgt formand af generalforsamlingen) 

Næstformand, Trine Larsen  

Kasserer, Pelle Christiansen 

Sekretær, Annelise Buhl Staunstrup 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Lene Kjær, Leif Kløve Sørensen og Jørgen Bjørnestad 

Det er aftalt, at kassererposten overgår til Pelle, når Jørgen har afregnet alle bilag vedr. 
gnf. og årsmøde ca. 15.10.2015. 

 

9. Orientering om dato og sted for næste bestyrelsesmøde, evt. mødekalender. 
Næste bestyrelsesmøde onsdag, den 28.10.2015 kl. 10.15 i Hjerteforeningens 
Rådgivningscenter Kbh. Dorthe bestiller lokale. Pelle sørger for forfriskninger. 

På dette møde bl.a. mødekalender for 2016, budget 2016, status vedr. Vantaa Games 
2016. 

 

10. Opdatering af navne- og adresselister på bestyrelsesmedlemmer til registrering i HF 
(sendes til Anne Willeberg). Eventuelt Hjertelungemail til nye bestyrelsesmedlemmer. 
Opdatering af klubbens brevpapir samt kontaktinfo på hjemmeside. 

Annelise orienterer Anne Willeberg om nye bestyrelse.  
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Trine retter Hjemmeside. Jørgen tilretter brevpapir. 

Trine ønsker at hendes trineklarinet@gmail.com anvendes fremover. 

 

11. Eventuelt og næste mødedato: 
Bestyrelsen drøftede kort forløbet af generalforsamlingen og årsmødet.  

 

Referent Pelle Christiansen 

Godkendt 6.10.2015  

 
Forkortet referat af bestyrelsesmøde d. 28. oktober 2015 

Til stede: Dorthe Skov Larsen, Trine Larsen, Pelle Christiansen, Lene Kjær, Leif Kløve Sørensen, 
Annelise Buhl Staunstrup. 

 

1. Velkommen og siden sidst. 
Dorthe har været til møde i vedtægtsudvalget. Jf.  pkt.8 

Trine har været til regionsmøde. Pelle og Dorthe tager til regionsmøde 29.10. 

Dorthe tager til gruppemøde i OoO Århus den 8.11. Den 2.2. er der præsentation af 
underudvalgsarbejdet i gruppen.  

Lene er blevet interviewet af en tværfaglig gruppe under UCC produktionsuddannelsen, 
som arbejder med et projekt om rehabilitering efter transplantation.  

2. Evaluering af årsmøde 2015. 
Et kort punkt, da vi også evaluerede på det konstituerende bestyrelsesmøde den 
4.10.15. Der var generel tilfredshed i bestyrelsen med afviklingen af årsmødet. Sørup 
Herregaard i Ringsted er fastlagt til årsmødet næste år. Der kommer detaljer senere.  

3. Udarbejdelse af budget 2016 samt regnskab v/Jørgen og Pelle 
Regnskabet og budgettet blev godkendt.  

4. Arrangementer i det kommende år.  
Forskellige forslag drøftet. Arrangementerne publiceres i takt med, at de er klar til 
afvikling.  

5. Julearrangement 2015 i Nyborg. 
Invitationen er skrevet. Tovholdere: Trine, Jørgen, Annelise. 

6. NOVA VITA; næste nummer. 
Deadline er ca. 20. november.  

7. EHLT Championships i Vantaa 2016 (Finland).  

mailto:trineklarinet@gmail.com
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Hjemmesiden er nu offentliggjort. Vi afventer formelle informationer. Klubben vil inden 
længe bede medlemmerne om forhåndstilmelding. Det endelige program for legene 
burde komme i december (januar). Ny sportsgren er bowling. Det blev diskuteret, hvem 
der kan oppebære tilskud fra klubben ud over de transplanterede, og om tilskuddet i 
fremtiden skal differentieres. Prisfastsættelse på næste møde. Der er ansøgt om 30.000 
kr. som særligt tilskud til de unge H/LTX under 30 år. Hvem der er teamledere drøftes 
på næste møde. Pelle sender mail ud om forhåndstilmelding. 

Pelle er projektleder. Dorthe hjælper til med det praktiske.  

8. Ny formulering af formål i vores vedtægter.  
Dorthe orienterede. Hjerteforeningen ændrer vedtægter pr. 1. maj 2016. Der er nedsat 
et vedtægtsudvalg, hvor også de frivillige er inddraget med 5 lokalkomité medlemmer, 
formændene for de 3 landsdækkende klubber (ICD klubben, Transplantationsklubben 
og Børneklubben) samt deltagere fra Hjerteforeningens sekretariatet og 
hovedbestyrelsen. Det er et krav, at de 3 landsdækkende klubbers vedtægter skal ligne 
hinanden. Der er stillet forslag om flere ændringer i klubbens vedtægter. Disse forslag 
blev drøftet. Dorthe vender tilbage med yderligere informationer efter næste møde i 
udvalget 10.11.15. 

9. Udarbejdelse af mødekalender for det kommende år.  
Aftales senere. 

10.  Lukket punkt. 
 

11.  Eventuelt og næste mødedato. 
Næste mødedato: 11.1.2016 kl. 11.30 - 16.00. 

 

Referent: Annelise Buhl Staunstrup 

Forkortet af redaktionen (PC) 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden  
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Vi har mistet: 

 

Tove Jørgensen, Karrebæksminde. Tove var mangeårigt medlem af Transplantationsklubben og 
deltager ved vore årsmøder. Vor dybeste medfølelse til Børge og familien.  

Vera Birgit Nielsen, Fredericia. Vera var medlem af klubben siden 2008 og beskrev så sent som i 
marts i år sine transplantationshistorier i Nova Vita. Vor dybest medfølelse til Veras børn og 
familie. 

 

     På vegne af bestyrelsen 

     Pelle Christiansen   

 

 

 

 
 Tilbage til forsiden  
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Best.medlem 
Lene Kjær (HTX) 
Gondolvej 12 
4040 Jyllinge 
Tlf.: 40758600 
lene-roy@jyllingesyd.dk 

 

Kasserer 
Pelle Christiansen (HTX) 
Mørkager 51 
2620 Albertslund 
Tlf.: 61308992 
pelle@hjertelunge.dk 

Bestyrelsen 2015 - 2016 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 
  

  

Tilbage til forsiden  

  

  

  

Formand 
Dorthe Skov Larsen (HTX) 
Gilbjerggade 1 st. tv. 
2200 København N  
Tlf:   2625 8131  
dorthe@hjertelunge.dk 

Sekretær 
Annelise Buhl Staunstrup 
(HTX) 
Carl Baggers Allé 6 
5250 Odense SV 
Tlf: 3023231 
staunstrup@dsa-net.dk 

Best.medlem 
Jørgen Bjørnestad (LTX) 
Højby Allé 1 
5260 Odense S 
Tlf: 2280 2746 
joergen@hjertelunge.dk 

Næstformand 
Trine Larsen (HTX) 
Hundslevvej 62 
5350 Rynkeby 
Tlf: 2065 5707 
trineklarinet@gmail.com 

Best.medlem 
Leif Kløve Sørensen (HTX) 
Plateauet 1, 1. tv. 
9000 Aalborg 
Tlf.: 41661111 
leif@klove-sorensen.dk 

mailto:lene-roy@jyllingesyd.dk
mailto:pelle@hjertelunge.dk
mailto:dorthe@hjertelunge.dk
mailto:joergen@hjertelunge.dk
mailto:trine@hjertelunge.dk
mailto:stig@paradehuset.dk
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Tilbage til forsiden  

  

  

  

 

 

Inspiration til spændende læsning 
Læs om et nyt mekanisk hjerte, der kan redde liv i ventetiden på et nyt hjerte: Find artiklen 
ved at klikke her. 

25-året for hjertetransplantationer i Danmark. Læs mere her. 

Et puf i den rigtige retning får måske flere til at blive organdonorer: Se artiklen i Kristeligt 
Dagblad. 

Artikel om Søren, som har levet i 25 år med sit transplanterede hjerte, og som nu er på 
venteliste til et nyt. 

Mere om 25 år med hjertetransplantationer i Danmark. Se artiklen her. 

Kalender 
13. december 2015: Juletur til Nyborg 

11. januar 2016: Bestyrelsesmøde i København 

24. april 2016: Hjerteforeningens landsindsamling 

11.-16. juli 2016: EHLTF sports championships i Finland 

 

http://www.bt.dk/sundhed/mens-han-venter-paa-et-donorhjerte-mekanisk-hjerte-redder-michaels-liv
https://www.hjerteforeningen.dk/det-goer-vi/nyheder/2015/25-aar-for-transplantationer/
http://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/et-lille-puf-faar-danskere-til-tage-stilling-til-organdonation
http://m.b.dk/?redirect=www.b.dk%2Fnationalt%2F25-aar-med-nye-hjerter-i-danmark&
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