
 
 
 
 

 
Program for 30-års jubilæum for lungetransplantation 

 

Livets pust – Luftmangel, omvæltning og kamp 

 

Onsdag den 12. oktober kl. 11.00 – 15.00 
Sted: Rigshospitalet - indgang 44, auditorium 1 

 

Heidi Frederikke Sigdal, journalist på TV2, vil med skarphed og nærvær modererer dages program, som 
blandt andet indeholder interviews og paneldebat. Hun vil løbende sørge for at motivere arrangementets 
deltagere til at stille spørgsmål til programmets indhold.  
 

11.00-11.05 Velkomst ved Rigshospitalet  

11.05-11.10  Heidi Frederikke og Kim Klyver sætter scenen for dagen  

 Heidi Frederikke sætter scenen for dagen i selskab med professor Kim Klyver, som læser op 
fra sin digtsamling Livets pust – Luftmangel, omvæltning og kamp. Kim Klyver fik selv nye 
lunger i 2019 og skrev undervejs sine tanker ned i det, der siden blev til en digtsamling. 

11.10-11.45 Lungetransplantation de sidste 30 år og et kig ind i fremtiden  

Overlæge Michael Perch og kirurg Christian Møller giver et historisk tilbageblik på 
lungetransplantation, herunder den kirurgiske udvikling, samt et indblik i hvad fremtiden 
kan bringe.   

11.45-12.00 Fysioterapi for lungetransplanterede 

Fysioterapeut Barbara Bordignon belyser, hvad der er på spil for lungetransplanterede i         
tiden med genoptræning efter en lungetransplantation.  

12.00-13.00 Pause med frokost  
Rigshospitalet byder på en let frokost. Vi hygger os sammen og spiser en bid mad.  

13.00-13.10 Mindehøjtidelighed og en sang for livet 

Lungeforeningens landsdækkende netværk, Nye Lunger, holder et minuts stilhed og tænder 
lys for at mindes dem, som gav livet videre til andre. 

Veiles, med det borgerlige navn Esther Møller Fogh, finalist i DR’s musikkonkurrence 
Karrierekanonen 2021, synger sangen ’i morgen er der også en dag’. 

13.10-13.45 Luftmangel, omvæltning og kamp  

Heidi Frederikke inviterer to lungetransplanterede, en venteliste patient og en pårørende til 
samtale, dialog og personlige fortællinger om lungetransplantation fra patient og 
pårørende perspektiv.  

 



 
 
 
 
 

13.45-14.00 Transplantation fra pårørende-perspektivet  

Helle Vilsted fortæller sin personlige historie om at være pårørende til en donor. 
 

14.00-14.30    Paneldebat: ”Hvordan sikrer vi flere transplantationer i fremtiden?” 

Årets Organdonationsdag har netop fundet sted. Heidi Frederikke styrer slagets gang når et 
panel med stærke stemmer, heriblandt leder for Dansk Center for Organdonation, Helle 
Haubro, og overlæge Michal Perch deler deres perspektiver om, hvordan vi sikrer flere 
transplantationer i fremtiden.  

14.30-14.45  Pause   

14.45-14.55 Veiles slutter dagen af med et par af sine egne numre  

14.55-15:00 Tak for i dag ved direktør Anne Brandt, Lungeforeningen, og overlæge Michael Perch  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                
Arrangementets program er tilrettelagt sammen med: 
 
Hjerte- og Lungetransplantationsklubben  
Lungeforeningens netværk Nye Lunger 
Dansk Center for Organdonation 

 

Ved mindehøjtideligheden inviteres alle lungetransplanterede og ventelistepatienter, der har lyst, ned på 
scenen.  

På dagen får vi besøg af en fotograf, som tager stemmeningsbilleder i løbet af dagen. Derudover vil vi gerne 
tage billeder til en jubilæumsplakat. Hvis du gerne vil fotograferes til plakaten, vil vi bede dig komme i god 
tid. Det vil også være muligt at blive fotograferet i pauserne.  

 

I samarbejde med Rigshospitalet tages der hensyn til særlige forhold omkring deltagelse, hygiejne og 
måltider, og der udsendes retningslinjer til alle deltagere. 
 

 

 

 

  


