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Formanden har ordet 

Kære medlemmer 

 

Overalt i landet dukker der huer op i alle farver og kommende professioner. Man lægger nok ekstra 

mærke til dem, når ens datter er blandt dem, men de giver mig altid et smil på læben, når de 

passerer forbi. Jeg kan tydelig huske følelsen af at være færdig, og fuldstændig ligeglad med 

karakteren for den sidste eksamen for jeg var færdig! Jeg oplever det samme hos min datter, der 

sover langt mere nu end for blot en måned siden, og det er ikke kun pga. alle festerne, men også 

pga. det pres som konstant har ligget i ens bevidsthed, når der uanset dag eller tidspunkt har ligget 

en aflevering, en lektie, en aftale med en vejleder, en… på Lectio.  

 

At være formand kan ikke måle sig med det pres som studenterne er under, men jeg har i perioder 

oplevet en snert af det, og det er derfor at jeg har valgt ikke at stille op igen. I starten var jeg 

konstant drevet af en lyst til at gøre en forskel for mange, så blev det til en stabil flamme af 

erfaring, visdom og lyst, men jeg har den sidste tid oplevet at flammen har flakket og været tæt på 

at miste gnisten, og så er det på tide at trække sig. En formand/ forkvinde/ forperson skal være 

drevet at en lyst til at gøre noget bedre for nogle - det fortjener alle medlemmer.  

 

Sidder du med den lyst i maven uanset størrelse, så stil op ved generalforsamlingen.  

Har du ikke energi til at være forrest, så har du måske energi til at være fotograf, at være den som 

har styr på det praktiske, at være den som skaber stemningen ved arrangementer, at være den 

som styrer hjemmesiden, at være den som altid har et kærligt ord, eller ……. 

 

I dette nummer kan du finde indkaldelsen til generalforsamling, invitationen til Årsmødet i 

Svendborg, hvor programmet fejrer 30 året for den første lungetransplantation. 

Er du uheldigvis optaget d. 17.-18. september, hvor årsmødet afholdes, så er en invitation til 

Stevns Fortet endnu en mulighed for at møde nogle flinke (kommende) transplanterede og deres 

pårørende.  

 

Du kan også læse om vores tur under LadyWalk, vores tur til Hjerl Hede og en tak til de mange 

bloddonorer, som dagligt er med til at redde liv.  

 

Til allersidst vil jeg sige en kæmpe tak til dig, som har valgt at være medlem af 

transplantationsklubben. Du er med til at sikre at kommende og nye transplanterede har nogle at 

spejle deres tvivl, frygt, glæde, og livsglæde i. Vi er ikke ens og bliver det forhåbentlig aldrig, så 

man altid vil kunne møde en der har noget tilfældes med dig.  

Jeg havde ikke behov for at spejle mine tanker og mit forløb i, men efter at have mødt en masse 

dejlige transplanterede mennesker, så må jeg erkende at det er beroligende at blive bekræftet i at 

mine følelser og reaktioner er helt gennemsnitlige for en transplanteret. Det havde jeg ikke oplevet, 

hvis jeg ikke havde meldt mig ind i transplantationsklubben, så af mit ”organ” - Tak for jer.  

 

Rigtig god sommer til alle, og jeg glæder mig til vi ses rundt om i landet.  

Tilbage til forsiden 
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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:  
 
trineklarinet@gmail.com 
kathleenpade@gmail.com 
 
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:trineklarinet@gmail.com
mailto:kathleenpade@gmail.com
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Tur til Hjerl Hede 

 

Lørdag den 25. juni årets hidtil varmeste dag - var vi 

14 personer der mødte op for at få nogle hyggelige 

timer sammen. Vi startede på Sevel kro en rigtig 

charmerende kro hvor vi fik et rigtigt godt og STORT 

stjerneskud.  

 

Da vi havde spist og fået en god snak på kryds og tværs ved bordet, 

kørte vi 3 km hen til Hjerlhede. Vi fik set de forskellige huse, gårde og 

andre bygninger fra en svunden tid. Rigtig mange huse var 

levendegjorte til eksempel bageren, købmanden og præstegården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til slut samledes vi til medbragt kaffe og kage og her igen fik 

en god snak og hyggeligt samvær, heldigvis under et halvtag 

da det efter hånden var blevet meget varmt. 

 

 

 

Tak for hyggelige timer i det jyske og på gensyn 

ved vores næste arrangement – Stevnsfortet 

søndag den 14. august 2022  

 

Venlig hilsen og god sommer 

Carsten og Gerner 

 

NB. I er altid velkommen til at komme med forslag 

til udflugtsmål! 

 

 

Tilbage til forsiden 
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Repræsentantskabsmøde 

 

Lørdag d. 21. maj kørte jeg mod min nabokommune 

Nyborg, da det nu igen var muligt at holde et 

repræsentantskabsmøde med fremmøde af alle 

delegerede og andre frivillige.  

 

Et nyt tiltag var at det faglige foredrag, som har åbnet 

mødet de andre år jeg har deltaget, ikke var der i år. 

Det indgår i stedet i rækken af de online foredrag, som 

der udbydes med jævne mellemrum på 

Hjerteforeningens hjemmeside. På den måde kommer 

det flere til gavn end blot 

de delegerede.  

 

Et andet nyt tiltag var at frivilligdelen var baseret på erfaringsudvekslinger i 

stedet for foredrag og kurser. Det var noget mange af de frivillige havde 

efterspurgt, da de tit oplevede at det var svært at få omsat et inspirerende 

foredrag til praksis hvorimod de erfaringer man fik over frokosten/kaffe/pausen 

var mere håndgribelige og langt nemmere at omsætte til virkelighed.  

 

Jeg deltog bl.a. i snakken omkring hvad lokalbestyrelserne savner fra 

Hjerteforeningen, og hvordan Hjerteforeningen kan komme tættere på 

lokalforeningernes virkelighed i den hjælp der tilbydes bestyrelserne fra hovedkontoret. Derefter var der en 

kort pause til at skifte lokale og herefter gik snakken på 

hvordan lokalbestyrelserne kan blive mere synlige, gøre 

mere lokal gavn og derigennem også få flere frivillige til 

arrangementer, til bestyrelsesposter m.m.  

 

Det var interessant at høre de andres virkelighed som 

frivillig, og jeg er sikker på at alle fik gode ideer med hjem 

til vores videre arbejde.  

 

Så blev det tid til den årlige gennemgang af årets aktiviteter og mindeværdige stunder ved formand 

Christian Hassager – vil du læse bestyrelsens beretning og se højdepunkter i en lille video, så klik her:  

 

Efter en spændende dag var det atter tid til at finde min bil og vejen hjem til min egen kommune igen.  

 

 

Tilbage til forsiden 

 

https://hjerteforeningen.dk/2022/05/genvalg-til-hjerteforeningens-formand-og-naestformand/
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Tillykke med de 90 år 

 

På Bloddonordagen d. 14. juni kunne Bloddonorer Danmark markere deres 90 års jubilæum. Det blev 

markeret ved en national hyldest til de frivillige bloddonorer på de sociale medier i ugerne 23 og 24.  

 

Der er blevet produceret flere hyldestvideoer, og er du ikke stødt på dem endnu, så kan du downloade dem 

her, men vent ikke for længe, da filerne forsvinder fra siden efter et par måneder.  

https://we.tl/t-oRzS9AkbBb  

https://we.tl/t-0XbNQLbO2q 

https://we.tl/t-eOvGnSk1BU 

 

Hjerte- og Lunge Transplantationsklubben vil også gerne takke bloddonorerne for at have givet blod 

gennem 90 år, og dermed medvirket til at redde en masse liv. Ikke mindst de transplanterede har nydt godt 

af donorernes store gave fra vi blev konstateret syge til vi fik vores nye organ(er) 

 

Stort tak for jeres indsats som bloddonor – I gør en stor forskel for mange liv – TAK 

 

 
 

 

 

 

Tilbage til forsiden 

 

https://we.tl/t-oRzS9AkbBb
https://we.tl/t-0XbNQLbO2q
https://we.tl/t-eOvGnSk1BU
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Invitation til Stevns Fortet 

Bestyrelsen vil gerne invitere til en udflugt til koldkrigsmuseet Stevnsfortet. Et sted hvor historien omkring 

den kolde krig bliver formidlet på en meget 

levende måde.   

Så sæt et stort kryds i kalenderen  

  

  

 

 

  

 

 

Vi starter udenfor med en sandwich og en vand. 

Klokken 12 deltager vi i en rundvisning i bunkeren, som varer halvanden time og er på ca. 3 km. Til dårligt 

gående er der mulighed for at låne en kørestol. Det er en god ide at huske en varm trøje, da der kun er 

omkring 10 grader nede i bunkeren.  

Turen er absolut en mindeværdig oplevelse! 

Efter turen i 

undergrunden er der 

stadig lidt tid til at se 

nærmere på det 

autentiske missilsystem 

som skulle beskytte 

Danmark mod fjendens 

fly og som befinder sig 

på fortets terræn. 

 

Ca. kl. 14.30 tager vi på en kort køretur til Højerup kirke. En gammel kirke som 

ligger på den 30m høje klint og som er meget unikt siden koret styrtede ned i havet 

i en storm i 1928. Kirken er udnævnt til UNESCO verdensarv og et helt 

uforglemmeligt syn. 

Umiddelbar ved siden af kirken ligger traktørstedet Højeruplund hvor vi kl 15 får 

serveret en kop kaffe og kringle som fælles afslutning på turen. 

 

 

 

 

 

 Søndag, den 14.august! 

Vi mødes kl. 11.00  

på ved indgangen til museet, 

Adressen er  

Korsnæbsvej 60 

4673 Rødvig 
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Tilmeldingen skal ske senest den 15.juli på telefon 26154385, eller per mail til kathleenpade@gmail.com 

Deltagergebyret er på 150kr. og tilmeldingen er først gældende efter deltagergebyret er indbetalt på 

Danske Bank reg: 7639 kontonr: 1002797 Husk at angive navn ved indbetalingen. 

Synes du det er langt at køre for dig, så overvej samkørsel eller en overnatning, f.eks. på Faxe vandrehjem. 

Det ligger kun 20km fra Stevns og lige ved siden af Faxe kalkbrud. Her blev ”Olsen banden ser rødt” og 

”Vinterbrødre” optaget. Der er rig mulighed for en god vandretur!  

Vi glæder os meget til at opleve disse fantastiske steder sammen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden 

mailto:kathleenpade@gmail.com
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Indkaldelse til Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling i Hjerteforeningens Hjerte- og Lungetransplantationsklub 

                      

Lørdag d. 17. september 2022 fra kl. 11.00 til ca. kl. 12.00 på: 

 

Best Western Plus Hotel Svendborg, Svendborg 

Centrumpladsen 1 • 5700 Svendborg • Telefon 62 17 62 08 

 

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

Der indkaldes i henhold til vedtægternes § 4.  

Mødet er tidligere varslet i NOVA VITA nr. 2, juni/juli 2022, samt på hjemmesiden. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2021 til orientering 

4. Indkomne forslag*  

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d.  

5. Valg til bestyrelsen iht. vedtægternes § 5: 

Valg af 2-4 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: 

 

Trine Larsen (ønsker ikke genvalg)  

Lene Kjær (ønsker ikke genvalg) 

Peter Schønning (er villig til genvalg) 

Kathleen Pade (er villig til genvalg) 

 

6. Eventuelt. 

 

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

formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag sendes ud på mail 

umiddelbart inden generalforsamlingen. 

 

Af hensyn til frokosten bagefter bedes I tilmelde jer til gernerpeetz@gmail.com  

senest 1. september 2022.   

Tilbage til forsiden 

mailto:gernerpeetz@gmail.com


Nova Vita nr. 2, juni 2022 Side 10 
 
 

Invitation til Årsmøde 2022 

Lørdag d. 17. og søndag d. 18. september 2022 

Så er det atter blevet tid til årsmøde i klubben.  

Bestyrelsen har glædet sig til at præsentere programmet og  

byde rigtig mange medlemmer velkommen til en dejlig weekend i Svendborg på: 

 

 Best Western Plus Hotel Svendborg, Svendborg 

Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg, Tlf. 6217 6208 

 

Kom i god tid, da hotellet ligger midt i byen og er udfordret på parkeringspladser lige ved hotellet. 

Parkeringsvejledning sendes ud inden årsmødet, men kan også tilgås fra hotellets hjemmeside.  

 

Lørdagens program: 

Check ind på værelser kan ske efter hotellets anvisninger. 

 

Kl. 13.15 Foredrag ved lungelæge Hans Henrik Schultz 

 
Vi har inviteret Hans Henrik Schultz til en snak om transplantation gennem 

30 år, ”vask af lunger”, den nyeste forskning og fremtiden for de 

lungetransplanterede. 

 

Kl. 14.30 Pause - med kaffe/the og lidt til ganen 

 

 

 

Kl. 15.15      Rundvisning på Forsorgshjem 

 

De autentiske rammer i Nordens bedst bevarede fattiggård kryber ind under 

huden på besøgende i alle aldre. Her er dørene åbnet til en ellers lukket 

verden.  

 

Kl. 17.30      Pause, så man kan tage hvil inden middagen eller en 

hyggelig snak med sin sidemand.  

 

Kl. 19.00 Festmiddag – en 3-retters menu inkl. ½ flaske vin pro persona.  
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Søndagens program: 

Morgenmad efter hotellets anvisninger 

 

Kl. 09.00  Gåtur for de interesserede v/Peter. (Vi mødes i receptionen.) 

Kl. 10.00  Foredrag med hjerteløber og overlæge Finn Lund Henriksen. 

 

Overlæge Finn Lund Henriksen har gennem sit virke som 

hjertelæge gjort meget for at hjerteløberordningen udbredt til alle 

dele af Fyn. Han er en af folkene bag FirstAED app’en, der 

koordinerer udrykningen fra frivillige akuthjælpere, som derved 

kan komme til uheldsstedet før læge og ambulance.  

Kl. 11.00      Kor session med kordirigent Henrik Møller Jensen. 
 

Der er de i de senere år kommet fokus på, at sang udover at være sjovt og dejligt også er en sund aktivitet, 

både mentalt og fysisk. Korsangere får en god vejrtrækningsteknik og evnen til at økonomisere med ilten, 

hvilket er vitalt for mennesker med lungelidelser. Der er derfor dannet lungekor over hele landet. 

 Henrik Møller Jensen vil fortælle lidt om sit arbejde med lunge- og Parkinson-kor, og demonstrere dette 

med en mini korprøve for årsmødets deltagere.  

 

Kl. 12.00 Frokost - samt en øl/vand pro persona.  

Farvel og tak for denne gang. 
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Om tilmelding, tilskud, priser og betaling  

til Generalforsamling og årsmøde d. 17.-18. september 2022 på  

Best Western Plus Hotel Svendborg, Svendborg 

Tilmelding: Senest 22. august 2022  

Til bestyrelsesmedlem Gerner Peetz: gernerpeetz@gmail.com (helst mail, så vi kan sende bekræftelse) 

 

Oplys om: antal deltagere - både ved generalforsamling og årsmøde - samt navn på alle tilmeldte samt dit 

telefonnummer. Endvidere hvis der er særlige forhold, f.eks. kørestolsbrugere.    

Tilmelding kan også ske pr. telefon: 42206819 

Betaling: 

Betaling sker straks efter tilmeldingen til klubbens bankkonto i Danske Bank: 

Reg.nr. 9570 Kontonr.: 13358435 

Husk at oplyse dit navn i ”meddelelse til modtager”.  

 

Priser pr. person for årsmødet 2021      

Prisgruppe A: 

 

 

 

 

 

 

 

Prisgruppe B: 

Parmedlemmer dvs. transplanteret eller 

ventelistepatient med én ledsager. Forældre til 

hjemmeboende, transplanteret barn under 18 år 

(der betales ikke for barnet).  

Singlemedlemmer dvs. transplanteret,  

ventelistepatient, enke/enkemand samt efterladt 

forælder til transplanteret. 

Der er ikke tillæg for enkeltværelser,  

parmedlemmer skal dog vælge dobbeltværelse 

NB: -   Der gives 50% rabat til unge under uddannelse 

- Parkering er for egen regning.  
 

Alle øvrige medlemmer - støtte medlemmer:    

Bemærk medlemmer betaler ikke for deltagelse i generalforsamlingen 

Pris per person 

Øst for Storebælt: 

 

 

Vest for 

Storebælt: 

 

 

 

Pris pr. person 

 

700,- kr.    

    

  

750,- kr. 

  

 

 

1.940,- kr. 

 

 

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 bestilles gennem klubben, så hotellet er sikre på at medlemmerne kan 

beholde sammen værelse begge dage. Overnatningen skal dog afregnes direkte med hotellet.  

Pris: 880 Kr. pr person i dobbeltværelse, og 690 Kr. pr person i enkeltværelse. 

 

Kommer du fredag og vil spise middag med andre fra klubben, så skriv det sammen med din tilmelding. 

Middagen er for egen regning, men Jan vil forsøge at finde et sted, der passer til de flestes økonomi.  

Tilbage til forsiden 

mailto:gernerpeetz@gmail.com
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LadyWalk i Odense 

Mandag d. 30. maj var nogle stykker af os ude at gå en tur for at støtte op om forskningen i sygdomsramte 

kvinder. De to glade modtager af støtten var i år Hjerteforeningen og Endometriose Foreningen 

 

Kathleen og jeg ankom til pladsen og den første vi ser, er Hjerteforeningens direktør Anne Kaltoft. Hun 

ventede på at skulle være aftenens motivationstaler, så vi mødtes til en kort snak om forventninger for 

aftenen. Inden vi skiltes ønskede vi at forevige mødet med et billede. Resultatet ses her: 

 

Herefter var der en kort opvarmning, så kroppen ville være klar til 

turen. Efter dette gik Anne Kaltoft på og fortalte om vigtigheden af 

forskning i kvinder, vores sygdomme og ikke mindst hvad der (ifht. 

hjertesygdomme) afskiller os fra mændene. Hun sluttede af med alle 

de fordele, som kroppen høster af en gåtur som denne, så vi alle blev 

topmotiverede til at yde en indsats på turen.  

 

Vi var inddelt i hold, men det var ret koldt, så næsten alle valgte 

simultant at gå samtidig, og resten af os stod lidt og ventede på at 

holdene blev sendt afsted. Da det ikke skete (vores teori var at 

løbsledelsen opgav, da de så den store masse af mennesker forlade 

pladsen samtidig) fandt vi vores indre lemming frem og fulgte trop 

med resten af pladsen.  

 

Sidste gang vi var afsted (2019) havde LadyWalk valgt en rute omkring Odense Å. Den var meget smuk, men 

der var så lidt plads til at udfolde trinene på at opvarmningen var omsonst. I år havde de valgt at gå rundt i 

kvarterene omkring dyreskuepladsen, så de havde spærret en masse villaveje af. Dette år var der samtidig 

kun tilmeldt lidt over 1/3 af deltagerne i 2019, så der var virkelig god plads til at få fart på skridtene og 

virkelig rørt sig. Selvom der flere steder undervejs blev nødet af friske og søde unge mennesker til at tage 

de 12 km, så valgte vi kun at gå de 7 km.   

 

Trods kulde (15 grader og gråvejr) og de lange lige villaveje, hvor kun drømme om velstand lyste op  

(arkitektoniske perler), og stierne med kig til et tomt Zoo (lukket for natten), så var det en rigtig hyggelig tur 

– både i vores lille gruppe og sammen med resten af deltagerne.  

 

Det kan virkelig anbefales at gå med og vi arrangerer gerne en tur igen til næste år, men hvor skal vi så gå 

henne? Vi modtager meget gerne ønsker om at vi kommer til nærmeste afgangssted nær dig, så det ikke 

altid er de samme som har langt/kort til deltagelse. I år deltog vi i Odense, da det er mit nærmeste 

afgangssted, og Kathleen var med på ideen.  

 

 

Tilbage til forsiden 
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Referater 

Referat af bestyrelsesmøde fredag d. 9. maj 2022 kl. 10.30 – 15.00 
Sted: Hjerteforeningen Odense, Coworking, Kochsgade 31D, 5000 Odense C 
 
Deltagere: Trine Larsen, Carsten S. Simonsen, Gerner Peetz, Peter Schøning, Kathleen Pade, Lene 
Kjær, Jan B. Rasmussen. Afbud: Ingen 
Referent: Peter Schøning 

1. Siden sidst 
-Vi blev budt velkommen i Hjerteforening Odenses nye lokaler af Jacob Hedelund. 
-Carsten har været til frivilligmøde i Dansk Center for Organdonation og hjulpet studerende med 
Projektopgaveskrivning med hans historie om tiden før, under og efter en lungetransplantation 

2. Økonomi v/ Gerner 
Alt er nu overført fra Handelsbanken til Danske Bank. 

3. Nova Vita v/ alle 
Emner til næste nummer: 

4. OoO v/ Carsten og Trine 

Organdonation, den årlige kampagne: lørdag den 8. oktober 2022. 
Carsten (og Trine) vil gerne sætte fokus på de unge i år, og møde op på en uddannelsesinstitution 
et sted i Odense for at få en snak med de unge og vise dem materialet/Ibogen skabt specielt til de 
unge. Bestyrelsen planlægger at invitere medlemmerne til at gå på gaden og informere folk.  
-Danske Bloddonorer fylder 90 år den 14. juni 2022.  

5. Nordisk møde v/ Trine 

Der er inviteret til Nordisk møde den 3. - 4. september 2022 i Helsinki. Der tilmeldes 2 personer, 
Kathleen og Jan, som får dækket deres omkostninger på stedet af de finske værter.  

 
6. Endelig planlægning af generalforsamling og årsmøde v/ alle 

Listen med opgaver er udfyldt og vi er klar til en god weekend 

  
7. Status på forårets / sommerens arrangementer / alle 

Status på de arrangementer før sommeren 
 -Forældrearrangement forsøges gennemført senere, da der ikke kunne skaffes lokaler  
-30 året for LTX. Fejring onsdag den 12. oktober i et auditorie på Rigshospitalet.  
-Udflugt til Stevnsfortet søndag den 14. august 2022 v Kathleen og Carsten 

8. Eventuelt 
a. Der blev nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe til at udarbejde en ny pjece for 
foreningen:  
b. Næste møde: mandag den 8. august 2022 kl. 10.30 i Odense. 

Tilbage til forsiden 
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Spændende læsning 

 
Over 800 har fået nye lunger på 30 år 

Læs beretningen Rigshospitalet sendte ud i forbindelse med 30 året for den første 

lungetransplantation på Rigshospitalet her 

 

Forsøg ændrer undersøgelsesmetoden ved risiko for blodprop i hjertet. 

Et nyt lodtrækningsstudie fra 31 hospitaler i Europa gør hjertelæger klogere på, hvordan de 

skal undersøge patienter med brystsmerter og risiko for blodpropper i hjertet. 

Læs mere her 

Læs om FirstAed her 

 

Læs om Finn Lund Henriksens nominering til Årets Fynbo her 

 

Har du læst eller set noget spændende som du tror kan være interessant for 

transplanterede, pårørende eller folk på venteliste, så send et link til bestyrelsen via 

Facebook eller via mail: transplantation@hjerteforening.dk 

https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2022/juni/Over-800-har-f%C3%A5et-nye-lunger-p%C3%A5-30-%C3%A5r.aspx
https://www.rigshospitalet.dk/presse-og-nyt/nyheder/nyheder/Sider/2022/maj/forsoeg-aendrer-undersoegelsesmetoden-ved-risiko-for-blodprop-i-hjertet.aspx
https://firstaed.com/om-firstaed/
https://fyens.dk/artikel/ouh-l%C3%A6ge-r%C3%B8rt-til-t%C3%A5rer-over-%C3%A5rets-fynbo-nominering-knokler-fuldtid-og-fritid-for-at-holde-vores-hjerter-i-gang#:~:text=https%3A//fyens.dk/artikel/ouh%2Dl%25C3%25A6ge%2Dr%25C3%25B8rt%2Dtil%2Dt%25C3%25A5rer%2Dover%2D%25C3%25A5rets%2Dfynbo%2Dnominering%2Dknokler%2Dfuldtid%2Dog%2Dfritid%2Dfor%2Dat%2Dholde%2Dvores%2Dhjerter%2Di%2Dgang
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Kalender 

 

Søndag d. 14. august 2022 Tur til Stevns  

 

Lørdag d. 17. september 2022 kl. 11-12 Generalforsamling, Hotel Svendbord, Svendborg  

Lørdag d. 17. september 2022 kl. 13 Årsmøde, Hotel Svendborg, Svendborg  

Lørdag d. 8. oktober 2022 Organdonationsdag 

Onsdag d. 12. oktober 2022 Fejringen af 30 året for den første lungetransplantation på Rigshospitalet. 

Nærmere information kommer i næste nummer og på hjemmesiden 

 

 

Lokale eller online arrangementer 

Vil du lave et arrangement lokalt for medlemmer omkring dig eller for hele landet online, så står vi klar 

til at hjælpe med at arrangere og finde deltagere – både lokalt og på landsplan. 

 

 



Nova Vita nr. 2, juni 2022 Side 18 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til forsiden 

 

Impressum 

Nova Vita 2022-2 
ISSN: 2246-4832 

Redaktion: Kathleen Pade og Trine Larsen. 

Ansvarshavende redaktør: Trine Larsen. 

Klubbens websted: www.hjertelunge.dk 

Hjerteforeningens websted: www.hjerteforeningen.dk 

Danmarks Lungeforenings websted: www.lunge.dk 

Læserindlæg: Indholdet er ikke nødvendigvis et udtryk for redaktionens holdning. 

 

http://www.hjertelunge.dk/
http://www.hjerteforeningen.dk/
http://www.lunge.dk/

