
PÅ VEJ  

VÆK  
I DEMENS 

Når et menneske eller familie ram-

mes af alzheimers/demens. 

En emneliste. 





 
Når mor har demens 
Af Henriette Ghorbani  
(2017) 
Henriette Ghorbani fortæller 

om sit liv, der er præget af 

at hun i en årrække var 

pårørende til en dement. 

Hendes mor fik demensdi-

agnosen som 59-årig i 2003 

og døde i 2016. I bogen 

følger vi hele sygdomsforlø-

bet i det der kaldes de på-

rørendes sygdom. 

Tøsne og forsytia : noget 
om livet med Alzheimers 
Af Thomas Bredsdorff 
(2017) 
Thomas Bredsdorff beretter 

om sit og ægtefællen Lenes 

liv, efter hun i 2012 fik kon-

stateret Alzheimers syg-

dom. 

 
Kærlighedens styrke 
Af Aggi Jensen (2002) 
Forfatteren (f. 1929) beret-

ter om sit ægteskab og det 

svære i at overgive sin æg-

tefælle til en snigende syg-

dom, Parkinsons syge, men 

også om at en sygdomspe-

riode ikke kun er sorg og 

elendighed. 

Sidste stop før paradis 

Af Aggi Jensen (2014) 

Forfatteren beretter om, 

hvordan hendes mand be-

gynder at udvise tegn på 

demens, samtidig får hun  

selv stillet diagnosen par-

kinsonisme. En skildring af 

et sygdomsforløb med de-

mens og en kvindes sorg 

over at miste endnu en 

ægtemand til demens. 

 
Kirstens dagbog : et liv 
med Alzheimers demens 
Af Kirsten Ewaldsen (2002) 
I dagbogsform beskriver 

forfatteren (1927-1995) 

perioden fra 1984 og 10 år 

frem, hvordan hendes liv og 
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hverdag former sig, når 

man lider af en demenssyg-

dom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lidt af far 
Af Frederik Lindhardt  
(2017) 
Frederik Lindhardt fortæller 

om de sidste år sammen 

med sin far, den tidligere 

biskop, Jan Lindhardt, der i 

2012 fik konstateret Alzhei-

mers. 

 

Historien om min far : en 

autentisk beretning om Alz-

heimers sygdom 

Af Sue Miller (2004)Den 

amerikanske forfatter Sue 

Miller tegner et portræt af 

sin far, teologiprofessor 

James Nicols (1915-1991), i 

barndomshjemmet og sene-

re i livet, mens han endnu 

var nærværende, og fortæl-

ler om hvordan hun tog sig 

af ham gennem de forskelli-

ge stadier af Alzheimers i 

de 5 år han levede, efter at 

sygdommen var erkendt. 

 

Når hukommelsen svig-

ter finder livet vej på ny : 

Agneta Ingberg om sit liv 

med Alzheimers sygdom 

(2007)Beretning om Alzhei-

mers sygdom udfra den 

sygdomsramtes perspektiv 

med dennes følelser og tan-

ker om sygdomsforløbet. 

 

Ind i labyrinten : en kvin-

des kamp mod Alzheimer 

Af Diana Friel McGowin 

(1995) 

Forfatterens beretning om 

hvordan hendes tilværelse 

har formet sig, efter hun 

som kun 45-årig fik stillet 

diagnosen Alzheimers syg-

dom. 

 

Året med tusind dage 

Af Berit Degnæs (2006)

Forfatteren fortæller om sit 

og sin mands liv efter at 

han blev ramt af Alzheimers 

sygdom. 



 
Jeg er stadig Alice 
Af Richard Glatzer, Wash 
Westmoreland (2015) 
Alice er lige fyldt 50 år, da 
hun får konstateret Alzhei-

mers. Nu står hun og famili-
en overfor en ny og svær 
hverdag og som tiden går, 
forværres Alices sygdom. 
 

 
The Savages 
Af Tamara Jenkins (2008) 
Jon og Wendy Savage er to 

næsten midaldrende sø-
skende, der pludselig bliver 
nødt til at tage sig af deres 
demente far efter at have 
undgået ham i mange år. 
De har ikke mange gode 
minder om deres barndom 
men genfinder nu en form 
for samhørighed og kommer 
bedre overens med deres 
egne liv. 
 

 
Jernladyen 
Af Phyllida Lloyd (2012) 
Storbritanniens hidtil eneste 
kvindelige premierminister 
Margaret Thatcher's liv skil-
dres i tilbageblik fra nuti-
den, hvor hun er dement, 
fra valget til parlamentet i 
1959 til den magtfulde posi-
tion på magtens top. 
 
 
Mennesker bliver spist - 
Af Erik Clausen (2015) 
Ægteskabet smuldrer for 
Herluf og Ingelise. Hun har 
en affære på arbejde. Han 
kæmper for at få hverdage-
ne til at fungere, men han 

mister kontrollen og bliver 
desperat, da han finder ud 
af, at han er ramt af de-
mens. 
 

Still mine 
Af Michael McGowan (2014) 
Craig og Irene har et livs-
langt ægteskab på 61 år 
bag sig. Da Irene bliver 
fysisk svag og samtidig mi-
ster hukommelsen, beslut-
ter Craig at bygge et nyt og 
mindre hus til dem, men 
han må kæmpe mod bu-
reaukratiet for at få en byg-
getilladelse. 

DVD-FILM 



Når demensen flytter ind 
Af Morten Hjertholm, Nicola 
Hjertholm (2017) 
Afdækning af forskellige 
aspekter af samboende og 
pårørendes situation, behov 

og ønsker om støtte og af-
lastning når demensen ram-
mer. 
Serie: At være pårørende til 
en demensramt : film 1  

 
Når demensen bliver ty-
delig 
Af Morten Hjertholm, Nicola 
Hjertholm (2017) 
Serie: At være pårørende til 
en demensramt : film 2 

 
 
 
 
 

 
Når demensen er frem-
skreden 
Af Morten Hjertholm, Nicola 
Hjertholm (2017) 
Serie:  At være pårørende 

til en demensramt : film 3 ; 

På den anden side er 
marts 
Af Sólrún Michelsen (2017) 
Roman om et mor-datter 
forhold. Hovedpersonen er 
en kvinde i 50'erne. Hun er 
mor og har stadig selv sin 
mor, men hun er lige så 

stille ved at miste hende til 
alderdom og død. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mors gaver 
Af Cecilie Enger (2016) 

Gennem julegavelister fra 
de sidste tre årtier forsøger 
en voksen kvinde at forstå 
sig selv, familierelationerne 
og moderen der er ramt af 
Alzheimers sygdom. 

ROMANER 



En perfekt datter 
Af Amanda Prowse (2016) 
Jackies liv blev ikke som 
forventet, og imellem husli-
ge gøremål og pasningen af 
sin demente mor, drømmer 
Jackie om det liv der kunne 
have været, og det liv hun 
ønsker for sin datter. 
 

 
Hjernesvindler  
af Finn Wilkens (2017) 
70-årige Tommy husker 

dårligere og dårlige, og 

langsomt forsvinder han for 

sig selv og omgivelserne, 

mens sygdommen demens 

tager over. 

Vi er ikke os selv 
Af Matthew Thomas (2015) 
Psykologisk og socialreali-
stisk roman. Den amerikan-
ske kvinde Eileen kæmper 
livet igennem for at nå sine 
sociale ambitioner, på trods 
af livets barske realiteter 
som fattigdom, alkoholmis-
brug, og sygdommen Alz-
heimers. Men ærgerrighe-
den har også sin pris. 

Det mangehovedede 
uhyre : en beretning 
Af Cécile Wajsbrot (2014) 
I Frankrig kæmper en kvin-
de med at passe sin alvor-
ligt syge far. Han har fået 
konstateret Alzheimer, men 
sygdommen rammer ikke 
kun ham; den har også 
store konsekvenser for de 
pårørende. 

Glemt 

Af Lærke Egefjord (2015) 

Efter længere tids stress og 

ubehagelig opførsel får læ-

gen Daniel konstateret Alz-

heimers, og hans kone An-

nemette må træde til og 

overtage føringen. Men 

hvornår må man acceptere 

nederlag mod en uhelbrede-

lig sygdom? 

Om min mor 
Af Tahar Ben Jelloun (2009) 
Her er fine indblik i traditio-
nelt marokkansk kvindeliv, 
her er beskrivelse af den 
flygtende bevidsthed p.gr.a. 
Alzheimers, og af hvordan 
omgivelserne påvirkes, her 
er også en god skildring af 
at tage afsked med sin egen 
historie og sine forældre. 
 
 
Etta og Otto og Russell 
og James 
Af Emma Hooper (2015) 
Etta er 83 og begyndt at 
glemme. Hun har et stort 
ønske om at se havet og 
beslutter at vandre de 3000 
km fra den lille canadiske 
prærieby, hvor hun har le-
vet hele sit liv. 
 



 
For fædrelandet 
Af Jenni Linturi (2013) 
Aldrende Antti er hårdt ramt 
af demens. Som frivillig i 

den finske afdeling af Waf-
fen-SS, oplevede han fryg-
telige ting på østfronten. 
Sygdommen gør at disse 
oplevelser igen dukker frem 
fra fortrængningens mørke, 
og for længst afdøde kam-
merater blander sig umær-
keligt med den levende 
familie. 

 
Grænsen 
Af Riikka Pulkkinen (2013) 
Roman, som følger fire per-

soners dagligliv. 53-årige 
Anja sørger, fordi hendes 
mand har Alzheimer og vil 
have hendes hjælp til at dø, 
mens hendes 16-årige niece 
Mari er forelsket i sin lærer 
Julian, hvis lille datter Anni 
ser det hele fra børnehøjde. 

 

 

Huskekunstnerne 

Af Jeffrey Moore (2007) 

Noel lider af en næsten au-

tistisk hukommelse og bor 

hos sin mor, der lider af 

Alzheimer. Han deltager i et 

medicinsk forsøg under den 

dæmoniske dr. Volta 

Heksen og legebarnet : 

venskab i den tredje alder 

Af John Rasmussen (2011) 

Karen og Svend, ægtepar 

og elskende, får vendt alt 

det velkendte på hovedet. 

Karen rammes af demens 

og hvad sker der med kær-

lighedens magi, når sygdom 

og snarlig død ubønhørligt 

banker på? 

Ingenmandsland  

Af Kirsten Thorup (2003)

Den 94-årige Carl Sørensen 

er anbragt på plejehjem, 

hvor kombinationen af de-

mens og fremmede omgi-

velser kaster et klaustrofo-

bisk skær over hans situati-

on og de erindringer der 

tumler gennem hans hoved. 

 

Dronningeofret 

Af Hanne-Vibeke Holst 

I kapløb med en snigende 

demens og racistiske terror-

trusler kæmper den social-

demokratiske formand Eli-

zabeth Meyer for at bringe 

partiet tilbage til regerings-

magten og køre kronprin-

sessen Charlotte Damgård i 

stilling. 



Forstå demens 
Af Susanne Paulsen (2011) 
Demens er en hård sygdom 
både for den syge selv og 
for pårørende. Med "Forstå 
demens" kan man lære me-

re om den frygtede sygdom 
og de konsekvenser den 
kan have for alle der er 
under påvirkning af den. 
 

 
Mit hjerte har ikke de-
mens : varme og respekt-
fulde råd til pårørende og 
behandlere 

Af Audun Myskja (2016) 
Når et menneske rammes af 
demens påvirkes både 
sprog og færdigheder - men 
hvad man af og til glemmer 
er, at demensen ikke påvir-
ker følelserne - hjertet vil 
fortsat være intakt. Her i 
"Mit hjerte har ikke de-
mens" mødes den demens-
ramte med en helt ny og 
hjertelig forståelse. 
 

 
Demens - berøvet og be-
døvet : hvordan vi foran-
drer omsorgskulturen 
Af G. Allen Power (2015) 
Forfatteren, der er ameri-
kansk geriater, gennemgår 
kritisk de gængse behand-
lingsformer af demente, 
herunder navnlig den ud-
bredte brug af psykofarma-
ka i plejen, og han foreslår 
alternative veje i omsorgen 
og plejen, som også allere-
de efterleves på nogle dan-
ske plejehjem der drives 
efter principperne The Eden 
Alternative. 
 

 
Genantænd livsgnisten 
hos mennesker med de-
mens 
Af Jane Verity (2005) 
Anvisninger til daglige akti-

viteter og kommunikation 
med personer, der har de-
mens, og hvordan man sik-
rer at oplevelserne bliver 
positive både for den de-
mente person og den, der 
drager omsorg. 
 

 
Pårørende om demens  
25 danskere skriver om at 
være pårørende til en de-
ment. (2002) 
 
 

FAGBØGER 



Pas godt på min far 
- om demens med kærlig 
hilsen (2002) 
Af Else Steenbuch Yde 
En ny og ukendt verden 

toner frem, når sygdommen 
demens gør sin entré i fami-
lien. At være pårørende 24 
timer i døgnet er en sej og 
opslidende uddannelse. Pas 
godt på min far er derfor 
ikke alene beretningen om 
forfatterens egne oplevel-
ser, men samtidig en vel-
ment opfordring til pleje- og 
omsorgspersonalet om at 
samarbejde med de pårø-
rende og værdsætte deres 
erfaringer med demens og 
deres livslange kendskab til 
den demensramte. 
 

 
 
Alzheimer - hvordan kan 
vi hjælpe? : en familie 

lærer at forholde sig op-
findsomt til sygdommen 
Af Rose Götte (2002) 
Ud fra egen erfaring som 
datter til en alzheimer-
patient, giver Rose Götte 
ideer til beskæftigelse og 
beroligelse af den syges 
uro, angst og depression. 
 

 

 

 

 
Mennesket bag demen-
sen : et personligt por-
træt af otte tidligt diag-
nosticerede demente 
Af Steen Kabel (2001 
Bogen er et personligt por-
træt af 8 tidligt diagnostice-
rede mennesker med de-
mens i alderen 47 – 73 år. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUG FOR HJÆLP OG STØTTE? 
 

 

Kontakt: Alzheimerforeningen - www.alzheimer.dk 

eller 

Demenslinien på tlf. 5850 5850 
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