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Kirstens historie er ikke enestående i dagens 
Danmark, men den er heller ikke for tøsedrenge.  
 
Efter et hårdt liv bliver hun en dag indlagt og som 58-årig 
diagnosticeret med Alzheimers. Vi følger familiens 
dilemma, da Kirstens mand selv insisterer på at passe 
hende, men dør og efterlader hende hjælpeløs. Vi er med 
hende på den travle hospitalsafdeling, græder med hende, 
da hun dumper i urskivetesten, prøver at holde tungen lige 
i munden, da hun som en kastebold bliver sendt rundt i 
den kommunale visitationsjungle, oplever Arbejde Adlers 
perle af en aflastningsafdeling midt på Nørrebro og ånder 
lettet op, da hun med plyssofa, seng og teaktræskommode 
indtager den længe ventede plejehjemsplads på Lolland.  
 
Alzheimerforeningen skriver om bogen: 
En meget ærlig og vedkommende bog, som beskriver et 
demenssygdoms forløb set fra nærmeste families vinkel. 
Bogen ønsker også at give personen med 
demenssygdommen en stemme, hvilket lykkes rigtig godt 
med mange citater.(...).  
Bogen handler om sårbarhed såvel som livsmod og kan 
anbefales til især pårørende, men også fagpersoner kan 
have glæde af den indsigt i livet med demens, som bogen 
giver.  -   Else Hansen, Demensfaglig rådgiver 
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Karen Zubari (f. 1953) skriver visetekster og har udgivet digtsamlingerne Digte fra en blondekant og Ingen 
anemoner er så blå. Erindringsglimt i prosa fra en tid som hjemmehjælper udkom i StORDstrømmen 
Antologi 2015, men ellers er Ved mor godt, jeg er dement? hendes skønlitterære debut. Hun sidder i 
Lolland Ældreråd. 


