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Formanden har ordet 

Kære medlemmer. 

En god ven, som er ældre end mig - såvel i almindelig forstand som i transplantationsår, sagde 

engang til mig, at mens det som regel er en kilde til stor glæde og fornøjelse at være medlem af 

Transplantationsklubben, så er det også nogle gange rigtig hårdt. Det er det de gange, man må 

sige farvel til mennesker, som man har lært at kende gennem klubben - som man har værdsat, og 

som man føler et skæbnefællesskab med. 

Det skulle jeg for alvor lære sandheden af i midten af marts måned, da jeg fik den chokerende 

besked, at et klubmedlem og medtransplanteret, som var blevet min nære veninde, pludseligt og 

uventet var gået bort. Beskeden rystede mig på flere niveauer. Jeg blev ramt af dyb sorg, såvel på 

egne vegne som på min venindes vegne. Når man som ung mor bliver ramt af alvorlig sygdom, så 

er ens værste frygt, at man skal dø fra sine børn, mens de stadig er små. Det havde min veninde 

og jeg talt om utallige gange. Nu var det blevet hendes virkelighed. Og værre endnu; det var blevet 

hendes lille søns virkelighed. 

Jeg måtte også erkende, at min venindes pludselige død vækkede en vis ængstelse hos mig 

omkring min egen situation. Alle vi, som har mærket livets skrøbelighed, kender nok til det at blive 

ramt af frygten for, hvad der kan ske. Og selvom der var afgørende forskel på min og min venindes 

situation, så dukkede dystre tanker alligevel op ind imellem. 

Heldigvis går det jo os transplanterede rigtigt godt i langt de fleste tilfælde, og vores fineste opgave 

er at passe på os selv og nyde livet. Men uvisheden om fremtiden og en snigende frygt mærker vi 

nok alle engang imellem. Det synes vi i bestyrelsen, at det er værd at sætte fokus på, hvilket 

afspejler sig i programmet for årsmødet 2016, som bliver præsenteret i dette nummer af Nova Vita. 

Årets sommerudgave indeholder ligeledes en livsbekræftende, personlig transplantationshistorie, 

en artikel om en vidunderlig weekend for 19 klubmedlemmer i Hamborg samt flere invitationer til 

nye spændende arrangementer i klubben. 

Vi håber at se mange af jer ved et af sommerens arrangementer og til årsmødet i Ringsted den 

første weekend i oktober. 

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en dejlig sommer - og GOD VIND til alle jer, som skal 

repræsentere Danmark ved årets EHLTF sportgames i Vantaa om ca. 6 uger. 

Dorthe Skov Larsen. 

 

Forsidebilledet er fra klubbens tur til Hamborg og viser Hamborg lufthavn i Miniatur Wunderland. 

Tilbage til forsiden 
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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


Nova Vita nr. 2, maj 2016 Side 4 
 
 

 

Invitation til generalforsamling og årsmøde 2016 
 

Indkaldelse til generalforsamling 2016 

Ordinær generalforsamling i Hjerteforeningens Hjerte- og Lungetransplantationsklub 

Lørdag d. 1. oktober 2016 fra kl. 11.00 til ca. kl. 12.00 på: 

Hotel Sørup Herregaard 

Sørupvej 26 • 4100 Ringsted • Telefon 5764 3002 

 
Kom gerne i god tid. Der serveres kaffe, te og rundstykker før mødet fra kl. 10.30 til 11.00. 

Der indkaldes i henhold til vedtægternes § 4.  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2015 

4. Indkomne forslag * 

5. Valg til bestyrelsen iht. vedtægternes § 4: 

Valg af fire bestyrelsesmedlemmer. På valg er: 

Trine D. Larsen (er villig til genvalg)  

Annelise Staunstrup (er villig til genvalg) 

Lene Kjær (er villig til genvalg) 

Leif Kløve Sørensen (er villig til genvalg) 

6. Eventuelt 

 

* Indkomne forslag sendes ud på mail umiddelbart inden generalforsamlingen. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt udformet og 

formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 

Efter generalforsamlingen er der en let frokost. Af hensyn til traktementet beder vi om en 

særskilt tilmelding til generalforsamlingen. 

 

Tilbage til forsiden 
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Invitation til årsmøde 2016 

Lørdag d. 1. og søndag d. 2. oktober 2016 

 

Så er det atter blevet tid til årsmøde i klubben. Bestyrelsen har glædet sig til at præsentere 

programmet og håber at byde rigtig mange medlemmer velkommen til en dejlig weekend på 

Sjælland. Årsmødet holdes i år på: 

Hotel Sørup Herregaard 

Sørupvej 26, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3002 

Lørdagens program: 

Check ind på værelser, om muligt ved ankomst - ellers i pausen kl. 15.00 

Kl. 13.30    At leve med sygdom og uvished 

Foredrag ved Camilla Schrøder, psykolog med speciale i sundhedspsykologi 

Livet efter hjerte-/lungetransplantation rummer en ny chance og mulighed - men også 

nye opgaver, uvished, usikkerhed og for nogle måske endda angst for, hvad fremtiden 

bringer. Uvisheden er en præmis for det liv, der skal leves - både for de, som er ramt af 

sygdom på egen krop, og for de, som står ved siden af. Uvisheden kræver 

opmærksomhed på både krop og sjæl og på de relationer, man indgår i. Og 

opmærksomheden kan både forme det gode liv - og begrænse det. 

I foredraget vil nogle af de problemstillinger, der knytter sig hertil, blive berørt,herunder 

spørgsmål som Hvem er du mest: Dig eller din diagnose? Dig eller din rolle som 

’pårørende’? Hvad ser andre? Og hvilket liv får du tilrettelagt i lyset af sygdom og 

transplantation som præmis? Hvordan håndterer man denne livssituation? 

Kl. 15.00 Pause - med kaffe/the og lidt til ganen 

Kl. 15.30 Workshops med efterfølgende opsamling i plenum 

Efter foredraget fortsætter vi fokus på det at leve med sygdom og uvished - og på det 

gode liv. Deltagerne vil blive opdelt i grupper af hhv transplanterede og pårørende til 

erfaringsudveksling og samtale om spørgsmål om forskellen på at leve og at overleve, 

om strategier til at håndtere livssituationen med hjerte-/lungesygdom og transplantation 

m.m. 

Workshop deltagelse er frivillig, og der vil efter arbejde i grupperne være en fælles 

opsamling og afslutning under ledelse af Camilla Schrøder.  

Kl. 17.00 Hvilepause 

Kl. 19.00 Festmiddag - 3 retters menu inkl. ½ flaske vin pro persona. 

  Livemusik med Mads Nørgaard Band 
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Søndagens program: 

Morgenmad efter hotellets anvisninger 

Kl. 09.00  Gåtur for de interesserede i naturskønne omgivelser. Vi mødes i receptionen. 

Kl. 10.00 Find din indre kriger frem 

  Foredrag ved Peter Mygind, skuespiller og ambassadør for              

  Hjerteforeningen 

  I dette foredrag deler skuespiller Peter Mygind med stor indlevelse, varme og  

  humor ud af egne erfaringer. Hvordan leves livet videre efter tre blodpropper og  

  et hjertestop? Om at omfavne angsten, så den ikke gror fast. Hør Peters bud  

  på, hvordan det kan lykkes at få et godt liv, trods sygdom, angst og sorg, som  

  kan ramme os alle.  

Kl. 12.00 Frokost – snitter samt en øl/vand pro persona. Kort evaluering af årsmødet samt 

farvel og tak for denne gang. 

 

 

Tilbage til forsiden 
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Om tilmelding, tilskud, priser og betaling til 

Generalforsamling og årsmøde den 1.-2. oktober 2016 på 

Hotel Sørup Herregaard, Ringsted 
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Der er reserveret hotelværelser til 70 deltagere. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt garantere 

yderligere værelser, så tilmelding foregår efter først til mølle princippet. Skulle vi bliver mere end 

70 deltagere, skal vi naturligvis gøre, hvad vi kan, for at skaffe plads. 

Der er én samlet pris for deltagelse i årsmødet. Det er ikke muligt at tilvælge enkelte dele af 

årsmødet til en reduceret pris. 

Eventuel ekstra overnatning dagen før eller efter årsmødet er klubben uvedkommende, og skal 

derfor bookes og afregnes direkte med hotellet. Til oplysning koster en overnatning 790,- kr. for to 

personer i dobbeltværelse og 590,- kr. pr person i enkeltværelse. Begge priser er inkl. morgenmad. 

Gør ved bestilling opmærksom på, at I tilhører klubben for at opnå denne pris. 

 

 

 

Tilbage til forsiden 
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Hyggeweekend i Hamborg 

 

19 medlemmer af klubben er netop hjemvendt fra en rigtig dejlig weekend i Hamborg. De fleste af 

os ankom fredag d. 20. maj, hvor vi checkede ind på det hyggelige hotel Fürst Bismark, som ligger 

i centrum af byen lige ved hovedbanegården. 

Vejret var med os, så mange valgte at bruge eftermiddagen på at gå en tur og se sig lidt omkring 

og strække benene efter en lang køretur. 

Om aftenen havde vi aftalt at mødes i 

Susannestrasse-bydelen for at spise aftensmad 

sammen. Det havde ikke været muligt at 

reservere bord hjemmefra, da restauranterne ikke 

svarede på vores mails, så vi var glade, da det 

lykkedes at finde en restaurant, som havde plads 

til os alle. Og humøret dalede heldigvis heller 

ikke, da det begyndte at gå op for os, at der kun 

stod vegetarisk mad på menuen - det skulle også 

være så sundt med en kødfri dag. 

Lørdag stod der museumsbesøg på programmet. Miniatur Wunderland er et sandt paradis for 

modeltog-entusiaster, faktisk er det verdens største udstilling med modeltog. Der var da også 

rigeligt at se på, og mens nogle havde fået lysten stillet efter en times tid, var der andre, som kun 

modvilligt forlod udstillingen efter 4,5 time. Vejret var helt fantastisk om lørdagen, så der blev nydt 

frokost og kold, tysk øl på fortovscaféerne.  
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Lørdag aften samledes vi igen til aftensmad, denne gang på 

en hyggelig restaurant tæt ved hotellet. Her nød vi et 

festmåltid bestående af diverse klassiske tyske retter - alle 

med et stort, mørt stykke kød (eller fisk). 

Turen blev, som ønsket, en skøn blanding af dejligt samvær 

med andre klubmedlemmer (særligt dejligt at møde 

familiemedlemmer til medtransplanterede, som vi ikke havde 

mødt tidligere) og tid på egen hånd. Til dem, som endnu ikke 

har været der, kan et besøg i Hamborg varmt anbefales. 

 

Tak til alle deltagere for deres gode selskab og humør. 

Pelle og Dorthe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden 
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En fortælling om en familie fra Annerup og en 
hjertetransplantation 

 
Mit navn er Gert Christiansen.  

 

Jeg er født i en lille landsby, der hedder Tømmerby i Vendsyssel for 54 år siden. Jeg er lykkeligt 

gift med Pia. Vi har 3 dejlige børn; Daniel, Trine og Mathias, samt 3 skønne svigerbørn og ikke 

mindst 3 vidunderlige børnebørn. Vores 4. barn er en Newfoundlænder. Vi bor på et nedlagt 

landbrug i en lille flække, som hedder Annerup lige uden for Støvring i Himmerland.  

 

Jeg er udlært tømrer og byggetekniker samt teknonom og arbejder på fuld tid som beregner hos et 

Nordjysk entreprenørfirma. Jeg har altid været sund og rask. Min fritid bruger jeg på familien, et 

nedlagt landbrug og haven samt en gammel veteranbil. 

 

2007 - 46 år gammel.  

 

Vi flytter ind i vores dejlige nedlagte landbrug i 

februar måned. Her bygger vi lidt om, så vores 

ældste søn, Daniel, kan få en lille lejlighed for 

sig selv. Sidst i august måned er vi til byfest i 

Støvring. Da vi kommer hjem og går til ro, får 

jeg i løbet af natten meget stort besvær med at 

trække vejret. Jeg er nødt til at sidde halvvejs 

op i sengen. Næste nat er situationen den 

samme. Vagtlægen på Aalborg Sygehus Syd 

indlægger mig på lungemedicinsk afdeling. Her 

bliver det konstateret, at mine lunger absolut 

ingenting fejler, selvom jeg har røget, siden jeg 

var 15 år gammel. 

 

Herefter er der nogen diskussion om, at jeg skal hjemsendes, hvilket jeg protesterer imod. Det 

ender med, at jeg bliver sendt op på hjerteafdelingen til en scanning af mit hjerte. Under 

skanningen siger den vagthavende læge med nogen forbavselse i stemmen, at ”her er noget, der 

er helt galt fat”, hvorefter jeg bliver indlagt på hjerteafdelingen. Man konstaterede, at mit hjerte var 

vokset, og at muskulaturen er blevet slap. Det bevirker, at hjertet ikke kan pumpe, som det skal. 

Mit hjertes pumpekapacitet er kun på ca. 13 %, mens et raskt hjertes er på ca. 65 %. Konklusionen 

blev, at man mente at kunne medicinere mig til en tåleligelig tilværelse. Jeg bliver udskrevet, men 

skal komme til ugentlige kontroller af mit hjerte samt regulering af medicinen.  

 

Jeg fortsætter med at arbejde. På daværende tidspunkt var jeg medejer af et tømrerfirma, hvor jeg 

havde ansvaret for den daglige drift, samt kalkulation af nye opgaver samt byggepladsstyring og 

materialebestilling. Jeg har ved indlæggelsen på Aalborg Sygehus kvittet rygningen, og er i dag 

stadig eks. ryger. I efteråret bliver det besluttet, at jeg skal indstilles til en ICD. Det er en slags 

pacemaker med stødfunktion, som også hjælper med at stabilisere hjerterytmen. Den virker godt, 

og mit daglige virke bliver nogenlunde normalt, dog med en masse medicin - inklusive sovemedicin 

til natten, da jeg har svært ved at falde i søvn - eller rettere ikke tør falde i søvn af frygt for ikke at 

vågne op igen.   
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Senere er jeg til en undersøgelse, hvor den ledende overlæge fortæller, at jeg skal udredes med 

henblik på en hjertetransplantation. Dette bliver jeg så overrasket over, at jeg giver overlægen en 

verbal skideballe, hvilket jeg senere har fortrudt mange gange (jeg skylder hende stadig en kæmpe 

undskyldning, for hun havde jo ret). Udredningen foregår på Skejby universitetshospital afdeling 

B2, hvor jeg er igennem forskellige undersøgelser. Konklusionen er, at jeg bliver indstillet til en 

hjertetransplantation. 

  

Pia er og har været ved min side under hele forløbet. Nu er den svære opgave at tage hjem og 

fortælle børnene om min situation. De er på dette tidspunkt henholdsvis 18 og 16 samt 13 år. Vi 

sidder alle fem i stuen, mens Pia og jeg fortæller om, hvad der skal foregå, og om hvad en 

hjertetransplantation egentlig er. Vi fortæller også om de risici, der nu engang er forbundet med så 

stort et indgreb. Personligt skal jeg også selv lige vænne mig til tanken om, at man kommer til at 

bære et andet menneskes organ. Hjertet er vel nok det, man forbinder med følelser. Man siger jo, 

at "jeg elsker dig af hele mit hjerte”. Jeg kan dog med sikkerhed konstatere, at jeg i dag elsker Pia 

mere end nogensinde. 

 

2008 - 47 år gammel. 

 

Dette er året, hvor vores søn Daniel bliver 18 år og student på HTX Aalborg, hvilket jo er en stor 

begivenhed. Min dagligdag går nogenlunde i første halvdel af året. Jeg passer stadig mit arbejde, 

der nu er reduceret til halv tid. Herudover sover jeg vel omkring 10-12 timer i døgnet, og jeg er 

noget af en frossenpind. Jeg er ofte i et varmt karbad, hvilket Pia altid hjælper mig med. Mindst 1 

gang hver anden måned er jeg til undersøgelse på B2 i Skejby. 

 

Som jeg husker det, var jeg bestemt ikke særlig rar i forbindelse med min sygdom, men Pia stod 

altid ved min side. Ikke sådan forstået, at hun altid strøg mig med hårene. Hun satte mig også på 

plads en gang imellem, hvilket også var nødvendigt for, at jeg ikke skulle få alt for ondt af mig selv. 

I sommerferien er vi i sommerhus med børn ved Henne Strand på vestkysten.  

 

2009 - 48 år gammel.  

 

I foråret 2009 skal vores yngste søn konfirmeres. Det er en stor dag for os alle. Vi holder festen i 

hjemlige omgivelser, og Mathias bliver hentet i kirken i en gul Chevrolet Corvette Stinggray. Det er 

en dag, vi husker med stor glæde. Det er også året, hvor vores store dreng, Daniel, forlader reden 

og flytter til København. Han skal i lære som revisor. Jeg har det nogenlunde og bliver taget af 

ventelisten til hjertetransplantation af samme grund.  

 

Sidst på året er der ikke meget krudt tilbage. Jeg dejser om engang imellem, og bliver også sendt 

af sted i en ambulance med blå blink i ny og næ. Trods den hårde tid holder vi jul og nytår i 

familiens skød. 

 

2010 - 49 år gammel.  

 

I årets tre første måneder går det stærkt ned ad bakke med mit hjertes pumpeevne, der nu måles 

til 8-10 %. Det er så lavt, at jeg besvimer, hvis jeg rejser mig for hurtigt. Jeg kommer igen på 

ventelisten til hjertetransplantation. 
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Da vi går i seng om aftenen før min fødselsdag d. 1. april, siger jeg til Pia, at nu må tiden gerne 

komme, hvor jeg kan blive transplanteret. Nu har jeg virkeligt svært ved at trække vejret. En lille 

uges tid senere, om formiddagen, bliver jeg ringet op af Hans Eiskær fra Skejby. Han fortæller, at 

de har et nyt hjerte til mig, og at jeg skal være på sygehuset kl. 16 - hvis jeg er interesseret, hvilket 

jeg selvfølgelig er. 

 

Pia får travlt med at ringe til vores børn. De har insisteret på at være sammen med deres mor 

under selve transplantationen. Daniel er i København. Han smider alt, hvad han har i hænderne og 

springer på et tog til Århus og derfra videre med taxi til Skejby.  

 

Vi ankommer til Skejby ved 15-tiden. Jeg bliver gjort klar til operationen. Lægerne og 

sygeplejerskerne fortæller utroligt dygtigt og nærværende om forløbet. Sent samme aften kommer 

jeg op på operationsgangen. Vi siger ikke farvel til hinanden, men på gensyn, hvorefter jeg ikke 

husker mere. 

 

Pia og børnene får lov at overnatte på min sengestue. Det skal B2 have tak for, at de måtte. Næste 

formiddag slår jeg øjnene op. Jeg husker det som et kæmpe lysglimt. Jeg kan se Pia og børnene, 

men kan ikke tale med dem. Jeg er stadig tilsluttet med en masse slanger og ledninger. Dagen 

efter kommer jeg ned på B2. Det er helt fantastisk, jeg kan trække vejret helt uden besvær. Det er 

som at være født på ny. Efter tre uger bliver jeg udskrevet, og to uger senere genoptager jeg lige 

så stille mit arbejde. 

 

I sensommeren tager Pia og jeg på 3 dages romantisk tur til kærlighedens hovedstad, Paris. Her 

nyder vi virkelig hinandens selskab, får gået nogle lange ture og set på seværdigheder.  

 

Vi er ikke mere end lige kommet hjem fra Paris, så kniber 

det med luften igen. Der flyver mange tanker igennem 

hovedet på mig. Har alt det vi har været igennem været 

helt forgæves? D. 10. oktober kører jeg ned til Skejby afd. 

B2 og bliver indlagt. Det viser sig, at det ikke har noget 

med ferien at gøre, men at jeg siden transplantationen har 

haft noget væske stående omkring hjertet/lungerne. Trods 

forskellige tiltag udvikler det sig under indlæggelsen til en 

alvorlig lungeinfektion. Jeg overføres til intensiv afdeling og 

må lægges i respirator. Først 16 dage senere kan jeg selv 

trække vejret og bliver overført til afdeling B2 igen - 15 kilo 

lettere, og uden megen muskelkraft tilbage. Jeg kan ikke 

gå, ikke løfte en kop.  

 

Nu må det store genoptræningsprogram sættes i gang. Jeg fik den information, at 1 dag i 

respirator er lig med 1 uges genoptræning. Intensiv og B2 samt fysio- og ergoterapeuter gjorde et 

kæmpe stykke arbejde med at få mig tilbage på benene igen. De er utroligt dygtige til at takle en 

halvgammel besværlig patient som mig. Stor ros og tak skal de have.  

 

I starten af december er jeg hjemme på weekendorlov i kørestol. Min datter skal til afdansningsbal. 

Det kan man jo som far ikke gå glip af, vel? Selvom jeg nok er lidt flov over at sidde i en kørestol 

(bare mandlig stolthed). Vi får en dejlig aften sammen med hele familien. 

 

Pia nyder udsigten fra Eifeltårnet i 

Paris 
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D. 10. december bliver jeg udskrevet fra B2. Vi kan alle fejre jul og nytår i samlet flok. 

 

Efter nytår går jeg til genoptræning på et privat hospital i Aalborg 3 gange ugentligt. Dette er meget 

effektivt og d. 1. februar er jeg tilbage på arbejde. Dog tager jeg den beslutning at træde ud af 

firmaet som medejer, da det belaster en virksomhed af den 

størrelse meget, at en medejer ikke er helt på toppen.  

 

2011 og til nu. 

 

Jeg har haft det og har det rigtig godt. Er det ikke fantastisk, hvad 

det danske sundhedssystem kan udrette? Jeg forstår stadig ikke, 

at det, som jeg har været igennem, kan lade sig gøre, men det 

kommer jeg nok heller aldrig til.  

 

 

En stor personlig tak fra mig til: 

Min donor og dennes pårørende. 

Til min familie og venner. 

Aalborg universitetshospital (Hjerteafdelingen). 

Skejby Universitetshospital (Afdeling B2 og kirurgerne samt 

intensiv afdelingen). 

 

Kærlig hilsen 

Bedstefar Gert - 6 år gammel. 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden 

 

 

  

 

Emilie og Lærke samt 

Bessefar 
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Brug det åndedræt, lungerne kan trække 
Klubben inviterer til et spændende foredrag med  

Anette Garsdal, lørdag d. 11. juni 2016 

Anette Garsdal har i mange år været meget passioneret omkring vejrtrækning, motion og det 

udbytte, man får ud af at bruge sin vejrtrækning korrekt. Hun har derfor udviklet sin egen metode til 

at få det bedst mulige udbytte af hver eneste vejrtrækning, vi tager. 

Hun kalder det: Rationel konditionstræning 

 

Alle kan drage fordel af Anettes foredrag, uanset om man er lunge- eller hjertetransplanteret eller 

noget helt tredje, da alle har det tilfælles, at vi bruger det åndedræt, lungerne kan trække. 

Program: 

Kl. 13.45-14.00 Vi mødes på Møllebo's Café 

Kl. 14.00-14.45 Foredrag omkring iltning af kroppen via lungerne samt hvordan du   

    får et bedre overskud som lunge- eller hjertetransplanteret, ved    

    Anette Garsdal 

Kl. 14.45-15.15 Kaffe/the pause med hjemmebag 

Kl. 15.15-16.00 Anette Garsdal fortsætter sit foredrag. Herefter vil der være    

    mulighed for at afprøve nogle af åndedrætsøvelserne. 

Kl. 16.00-16.30 Mulighed for motionstur i slotsparken i forskellige tempi tilpasset   

    deltagerne 

 

Vel mødt til en hyggelig eftermiddag med Anette Garsdal og 

Lene Kjær! 

 

Tilmelding: Sker til bestyrelsesmedlem Lene Kjær på mail: 

Lenekjaer123@gmail.com 

Pris:  

Medlemmer af Hjerte- og Lungetransplantionsklub: Gratis 

Ikke medlemmer : 75 kr. per person. Betales ved indgangen 

Max 25 deltagerne, efter først til mølle princippet 

Sted: 

Møllebo´s Café 

Lyngbyhovedgade 1A, 1.sal 

2800 Lyngby 

 

Der går bus lige til døren fra Lyngby st. og Holte st. 

Elevator fra asfalt til mødelokale. 

Tilbage til forsiden 

mailto:Lenekjaer123@gmail.com
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Challenge Fredericia 2016 

 

Vores helt egen IRONMAN, Casper Palmvig, har sat sig det mål at sætte positivt fokus på 

organdonation samtidig med, at han dyrker sin store passion for fysisk udfoldelse. Det er så 

givende for Casper, at han syntes, at andre transplanterede også skulle have mulighed for 

sådanne oplevelser, og han har derfor søgt med lys og lygte efter transplanterede, som havde lyst 

til at stille op til triathlonstævnet Challenge Fredericia, som løber af stablen d. 6. august 2016. 

Ved stævnet i Fredericia vil de 4 sejeste hold derfor bestå af 3 transplanterede sportsentusiaster, 

som vil afvikle triathlonen som en stafet, hvor én klarer svømningen, en anden tager sig af det 

lange cykelløb og den tredie afslutter med løbedistancen. Dvs hele 12 transplanterede skal prøve 

deres kræfter af samtidig med, at de på smukkeste vis viser tilskuerne, at organdonation i dén grad 

betaler sig. 

I bestyrelsen synes vi, at de fortjener al den opbakning, de kan få - og vi er sikre på, at der er flere 

af jer, som har det på samme måde. Derfor har vi stykket et lille event sammen, hvor vi kombinerer 

noget af det, vi er bedst til - nemlig at hygge og spise - med at bakke så meget op om vores aktive 

medtransplanterede som muligt. 

Lørdag d. 6. august mødes vi kl. 12.00 på Fredricia Banegård. Herefter går vi samlet til en 

nærliggende café (nærmere detaljer følger), hvor klubben byder på frokost samt én øl eller vand. 

Efter frokost går vi sammen til havneområdet, hvor startskuddet til svømmedelen (0,95 km eller 1,9 

km) går kl. 15.00. Vi vil her kunne følge svømmerne hele vejen, også når de kommer i mål og giver 

stafetten videre til cykelrytterne, som skal tilbagelægge henholdsvis 45 eller 90 km.  

Cyklingen er ikke så publikumsvenlig, så vi vil have et stykke tid, hvor vi bare kan nyde hinandens 

selskab, indtil vi igen skal være klar med flag og kampråb, når vores cykelryttere kommer i mål og 

giver stafetten videre til løberne, som skal afslutte triathlonen med enten 10,55 km eller 21,1 km 

løb. Løberuten finder sted centralt i Fredericia by, så der skulle være rig mulighed for at følge med.  

I kan læse meget mere om stævnet ved at klikke her. 

Vi håber, at mange af jer har lyst til at deltage. Tilmelding senest d. 23. juli 2016 til Trine på mail:  

trineklarinet@gmail.com 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden 

  

http://www.challengedenmark.dk/
mailto:trineklarinet@gmail.com
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Landets formentlig ældste hjertetansplanterede 

fylder 80 år 

 
Klubbens veteran, tidligere næstformand og 

formand Torben Brask, fyldte 80 år den 29. 

april 2016.  

Torben blev på grund af dilateret 

kardiomyopati hjertetransplanteret for 22 år 

siden og måtte lade sig pensionere fra 

arbejdet som skoleinspektør. I stedet 

kastede Torben sig over arbejdet i klubben. 

Da dette imidlertid ikke rakte til den 

genvundne energien, etablerede han 

Hjerteforeningens lokalkomite í Ringkøbing  

Skjern, som han i mange år var formand for. Torben Brask har holdt flere hundrede foredrag om 

organdonation og hjertetransplantation bl.a. for værnepligtige på kasernerne og for studerende ved 

forskellige uddannelsesinstitutioner. Sammen med hustruen Rigmor har Torben tillige i en årrække 

været frivillig rundviser ved Herregården Nørre Vosborg, efter at denne blev gennemgribende 

istandsat af Real Dania. 

Ved sit ophør som formand for klubben blev Torben udnævnt til æresmedlem, og senere tilkendtes 

han Hjerteforeningens guldnål for sin enorme indsats for Hjerteforeningen.  

Vi ønsker endnu engang Torben et stort tillykke med dagen med ønsket om alt det bedste 

fremover. 

Bestyrelsen 

Pelle Christiansen   

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden 
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Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 2016 
af Trine Larsen 

 

Én gang årligt afholdes Repræsentantskabsmøde i Hjerteforeningen. I år fandt mødet sted på 

Nyborg Strand Hotel lørdag d. 28. maj. Hovedbestyrelsen startede kl. 10.30 med møder, men os 

fra lokalforeningerne og klubberne fik lov til at sove lidt længere. Vi mødte ind til en fælles frokost 

kl. 12 , hvor man havde tid til at hilse på "hjertebekendte" eller til at gå en tur i det skønne område 

efter maden. 

 

Kl. 13 startede den officielle dag med velkomst af 

Hjerteforeningens formand, Anne Kaltoft, der 

præsenterede Christian Gerdes, der skulle stå for 

det lægefaglige oplæg inden selve 

repræsentantskabsmødet. 

Christian Gerdes er overlæge ved Aarhus 

Universitetshospital og ekspert i elektrofysiologi  

samt formand for Dansk Kardiologisk Selskab. Overskriften for foredraget lød: Lidt om moderne 

pacemakerbehandling. Her fik vi et lynkursus i hjertets anatomi og dets ledningssystem, så vi 

bedre kunne følge de begreber og termer, han efterfølgende brugte. Christian Gerdes guidede os 

igennem de ældre modeller af pacemakere, der i 1960'erne og 70'erne var på størrelse med en 

madkasse og derfor blev placeret i maven, og frem til den nyeste teknologi, som er en 

ledningsfri/trådløs minipacemaker, der er på størrelse med en 10-krone. 

 Mini pacemakeren placeres via et kateder i lysken (et meget stort kateder, blev min sidemakker og 

jeg enige om - det var på størrelse med en lillefinger) og har 4 modhager, der efter placering i 

hjertevæggen sørger for, at den bliver siddende, når ”sliden” trækkes ud. Den har dog sine 

begrænsninger endnu, da den kun kan bruges til folk, der har brug for pace i et enkelt kammer, og 

pt. er uden ICD eller CRT (Cardiac Resynchronization Therapy) funktion, som de nuværende har. 

Og så er den langt dyrere end de eksisterende løsninger. Christian Gerdes spår dog den nye 

minipacemaker en stor fremtid, da den er langt bedre at benytte pga. det mindre indgreb, færre 

bakterier, og nul problemer med ledninger. Se klippet, hvor den blev præsenteret i nyhederne her.  

Et medlem fra salen ville gerne vide, hvordan de fik den ud, når/hvis batteriet gik dødt eller andet 

skulle udskiftes? Christian Gerdes fortalte, at i princippet tog man den ud ved at sende en "slider" 

ind, som skubber modhagerne ud, og så trækkes 

pacemakeren ud igennem lysken igen. Men han 

måtte indrømme, at de på nuværende tidspunkt ikke 

vidste, om det var muligt pga. arvæv og lignende, 

men at man var i gang med forsøg på grise.  

Generelt et meget sympatisk og underholdende 

foredrag, hvor citater som ”at sætte en ICD ind, er 

som at stoppe en sveske ind i en and - smut” og 

”pacemakerne er så dygtige nu om dage, at de kan 

alt, hvad vi ønsker, og til en pris på linje med min 

IPhone mod omkring 30.000 kr. før i tiden – og jeg 

gad da godt se, hvad min telefon kunne, hvis den 

Overlæge Christian Gerdes under foredraget ved 

årets Repræsentatskabsmøde 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/nu-i-danmark-verdens-mindste-pacemaker
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kostede 30.000 kr.” fik smilene frem. 

 

Efter foredraget var der kaffepause, hvor man igen kunne strække benene og få fyldt (og ikke 

mindst tømt) depoterne. 

 

Kl. 14.15 startede det regulære repræsentantskabsmøde. Advokat John Korsø Jensen blev valgt 

som dagens dirigent, og guidede os igennem dagens regler og procedurer, inden han gav ordet til 

formand Anne Kaltoft. Formandens beretningen blev som noget nyt optaget på film og vil kunne 

ses på Hjerteforeningens hjemmeside.  

 

Nogle af overskrifterne var: Nyt medlemsregistersystem, der skal sikre, at foreningen kender sine 

medlemmer bedre, og bedre kan måle på, hvad der får folk til at blive eller forlade foreningen. Nyt 

projekt for unge med en hjertesyg søskende - Tale og frirum. Danheart - forskningsprojekt til gavn 

for hjertesvigtspatienter, hvor der forskes i at mildne folks gener og forlænge deres levetid med 

sygdommen. Der blev vist film fra Hjerteforeningens legatuddeling, hvor HKH kronprinsesse Mary 

mødte unge hjertesyge (filmen blev også vist under Hjertegalla på TV2 Charlie). Udvidelse af 

forskningsområder med register-forskning, hvor man vil indsamle unikke data om danskernes 

sundhed. Et phd-projekt, der undersøger ”de skadelige reaktioner ved forskellige typer medicin, 

der indtages samtidig” (pt. bliver 100.000 patienter årligt indlagt og op til 5000 dør pga. interaktion 

af forskellig medicin). Systemet, de udvikler, skal med tiden opsamle data, der måske kan gøre, at 

man kan forudse medicinske problemer, inden de opstår. Screening for angst; Hjerteforeningen 

indgår i et partnerskab om et projekt, hvor man undersøger, hvorvidt patienter udviser symptomer 

på angst eller depression, så det kan tages i opløbet. Landsindsamlingen blev en succes på 

mange punkter.  Det indsamlede beløb og antallet af indsamlere oversteg enhver forventning, men 

der er stadig plads til forbedring næste år, hvilket enkelte i salen kunne give Anne Kaltoft ret i. 

 

De to sidste sager, der var med i beretningen, går lidt hånd i hånd under titlen: Fremtidens 

Hjerteforening. Man ønsker, at Hjerteforeningen skal være en forening, der fortsat vil udvikle sig 

positivt både mht. medlemstal og indtægter. Hjerteforeningen vil på den politiske scene fortsat 

kæmpe for at udligne de regionale forskelle, der er i behandlingen af akut opstået hjertesygdom. 

Alle skal have mulighed for samme behandling, uanset hvilken landsdel man bor i. 

Herefter var der plads til kommentarer fra salen, og 

der var en del. Medlemmerne havde stor ros til 

formanden, og så var der delte meninger om de 

fornuftige i, at Hjerteforeningen havde nedlagt fire ud 

af syv rådgivningscentre, og erstattet det med det nye 

beredskab og den nye mulighed for online rådgivning, 

hvor brugerne i stedet har mulighed for at få hjælp 

uden for de normale åbningstider. Som de tidligere år 

var der også en massiv kritik af de ”phonere”, der 

sidder og ringer rundt for Hjerteforeningen.  

Anne Kaltoft beklagede og bad de frivillige, der hørte 

om folk, der var blevet behandlet mindre heldigt af ”phonere”, om at melde episoden, så der kunne 

blive taget hånd om det. Et enkelt medlem bad Hjerteforeningen tage højde for den gennemsnitlige 

alder hos medlemmerne, når de udsender materiale, da mange af brugerne havde svært ved at 

læse skriften i materialerne. 

Anne Kaltoft 
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Beretningen og regnskabet blev godkendt, og det samme gjaldt for forslaget om ændring af 

hovedvedtægterne, som blandt andet indebærer, at lokalkomitéerne ændrer titler. Hvor de før hed 

Lokalkomité "Bynavn", vil de fremover gå under navnet Hjerteforeningen "Bynavn". 

De indstillede kandidater til hovedbestyrelsen blev valgt, da ingen andre havde meldt sig som 

modkandidater. 

 

 

Tilbage til forsiden 
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Fra bestyrelsen 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 13. april 2016 kl. 10.15 

Sted: Hjerteforeningen, Vognmagergade 3, 3. sal, 1120 København K. 

Til stede: Dorthe Skov Larsen, Trine Larsen, Pelle Christiansen, Lene Kjær, Leif Kløve Sørensen, 

Jørgen Bjørnestad og Annelise Staunstrup (ref.) 

1. Velkomst og siden sidst 

Siden sidst: Dorthe og Pelle til regionsmøde.  

Ventelistearrangementet i København var en stor succes. 

Vedtægtsudvalget: Formændene fra de tre klubber venter på, at Hjerteforeningen kontakter 

dem m.h.p. beslutning om valgbarhed til klubbernes bestyrelse. Indtil videre gælder de 

gamle vedtægter. 

 

2. Økonomi - gennemgang v/Pelle  

Pelle gennemgik regnskabet. Ingen kommentarer. 

 

3. Orientering om Oplysning om Organdonation - Organdonationsdagen 2016  

Der kommer en ny kampagne i lighed med kampagnen Giv Livet videre sidste år. 

Afsendere af kampagnen er patientforeningerne i OoO. Sundhedsstyrelsen (og DCO) er 

ikke afsendere. Der er fundet tovholdere som holder kontakt med Sincera, som 

præsenterede den kommende kampagne i sidste uge. Dorthe var til stede ved mødet og 

orienterede om indhold og tidslinie. 

DCO er koordinator af Organdonationsdagen den 8.10 - hvordan støtter vi op?  

Forskellige forslag diskuteret. 

 

4. Nova Vita - evaluering og næste nummer 

Tilfredshed med sidste nummer. 

Næste nummer udkommer i slutningen af maj. Foreløbigt indhold gennemgået. 

 

5. Arrangementer 2016 - status 

Ventelistearrangement var en stor succes. 

Hamborg: Dorthe og Pelle deltager. Der er tilmeldt 17- 20 personer. 

Vejrtrækningsarrangement lørdag den 11.6. kl. 14.00 : Anette Garsdal og Lene arrangerer.  

Trine undersøger muligheder for julearrangement på Sjælland. 

Dorthe har et forslag: Klubarrangement som støtter op om transplanteredes deltagen i 

triathlonstævnet Challenge Fredericia i august. Vedtaget. Indhold og budgetramme fastlagt. 

Pelle/Dorthe: forslag om at danne en gruppe for transplanterede med mindre børn, hvor 

man kunne snakke om de udfordringer, der knytter sig dertil. Formålet skulle være en slags 

hjælp til selvhjælp, og kan betragtes som en udvidet netværkscafé. Forslaget vedtages af 

bestyrelsen.  Dorthe og Trine er tovholdere - bliver måske lanceret i starten af 2017.  
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6. Årsmøde 2016  

Der blev fordelt arbejdsopgaver, fastsat egenbetaling, aftalt underholdning lørdag aften. 

Annelise booker og står for kontakten til musikerne. 

Dorthe tager kontakt til lokalkomité Ringsted om eventuel deltagelse i foredraget med Peter 

Mygind.  

 

7. Valg af hotel til årsmøde 2017  

Tidspunkt: D. 23. - 24. september 2017. Hotel Britannia i Esbjerg er valgt. 

 

8. Vantaa Games 2016 - status  

Pelle gennemgik status. Der er tilmeldt 26 deltagere. Alle tilmeldte har modtaget besked om 

det videre forløb. 

9. Eventuelt og næste mødedato 

Næste møde: evt. bestyrelsesmøde om formiddagen den 6.8. / alternativt den 7.9. kl. 

10.15 hos Hjerteforeningen. Dorthe booker lokale. 

Trine tager til repræsentantskabsmøde i Nyborg d. 28. maj. 

 

Dialogmøde med Steffen Jørgensen og Betina Egede fra Hjerteforeningen. Dorthe 

gennemgik det forgangne år, forklarede om kommende planer og klubbens hjemmeside. 

Det blev oplyst, at der efter repræsentantskabsmødet vil blive oprettet ny e-mail som 

afløsning for den nuværende mailordning. 

 

Annelise Buhl Staunstrup (ref.) 

(Forkortet af redaktionen) 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden 
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Mindeord om Ina Barhny 

 

Ina Barhny, Slagelse, er pludselig gået bort i en alder 

af blot 39 år. Hun efterlader sig sin mand, Nikolaj, og 

sønnen Andreas på 7 år.  

Ina blev hjertetransplanteret for 5 år siden og blev 

kort tid efter medlem af klubben. Vi har derfor været 

heldige at nyde Ina og Nikolajs gode selskab ved 

mange lejligheder. Alle, som har mødt Ina, vil mindes 

hendes gode humør og hendes høje og hjertelige 

latter. 

For mig var Ina ikke blot et medlem af klubben. Hun 

var også min tætte og fortrolige veninde. Hun var noget 

 af det sødeste og kærligste i denne verden, og jeg vil savne hende inderligt. 

Mine og resten af bestyrelsens dybeste medfølelse til hele Inas familie, særligt Nikolaj og Andreas. 

Dorthe.  

 

 

 

Tilbage til forsiden 
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Vi har mistet: 

Klubbens mangeårige medlem Kurt Rydberg fra Korsør er 

pludselig afgået ved døden. Kurt og hans hustru Gerda var 

ofte deltagere ved klubbens arrangementer. På slaget midnat 

ved sidste årsmøde overraskede Kurt til stor moro Gerda og 

festdeltagerne ved at arrangere en fælles fødselsdagssang for 

Gerda, der fyldte år.     

Kurt fik næsten 20 gode år efter hjertetransplantationen, om 

end en del af de sidste bar hårdt præg af dialysebehandling 

fire gange ugentligt.   

Vore tanker går til Gerda og familien. 

 

På bestyrelses vegne  

Pelle 

 

 

 

Tilbage til forsiden 

 

  



Nova Vita nr. 2, maj 2016 Side 25 
 
 

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 

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 

 

Best.medlem 

Leif Kløve Sørensen (HTX) 

Plateauet 1, 1. tv. 

9000 Aalborg 

Tlf.: 41661111 

leif@klove-sorensen.dk 

 
Tlf: 4044 7420 
stig@paradehuset.dk 

 

 

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

 

 

 

 

Inspiration til spændende læsning 

Fra den nyeste forskning: Muligheder for at organer fra HIV positive kan 
transplanteres til andre HIV positive. Læs mere i i denne artikel. 

Video om, hvordan muslimer iflg. Koranen kan forholde sig til organdonation. 
Se den ved at klikke her. 

 

 

Kalender 

11. juni: Foredrag "Brug det åndedræt, lungerne kan trække" i Lyngby 

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

6. august 2016: Challenge Fredericia, frokost og hygge for supportere 

1.-2. oktober 2016: Generalforsamling og årsmøde i Ringsted 

7. september 2016: Bestyrelsesmøde 

8. oktober 2016: National organdonationsdag 

 

 

 

 

http://edition.cnn.com/2016/02/09/health/hiv-organ-transplants/
https://www.youtube.com/watch?v=Y4r6zyjrwVc&feature=youtu.be
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