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Bogen rummer 11 beretninger fra pårørende til et menneske med Parkinson. Hovedparten af fortællingerne kredser imidlertid primært om, hvordan den syge har det og hvordan den pårørende lever
ved siden af. Altså at eget liv er på sygdommens præmisser. ’Sygdommen stjæler vore kære’, som
en udtrykker det.
Der er 2 gennemgående spor i beretningerne: Et spor, der belyser udfordring og belastning ved en
ikke-italesat endsige aftalt opgaveglidning fra sundheds- og socialvæsenets, hvor man mere eller
uden forudsætninger enten står alene med pleje- og omsorgsopgaver eller må acceptere, at ens hjem
bliver omdannet til andres arbejdsplads. Beretningernes andet spor gælder de følelsesmæssige
relationer mellem pårørende og sygdomsramt. Tidligt i forløbet oplever de pårørende at udtrykke
kærligheden til den sygdomsramte gennem omsorg og pleje, men i det lange løb slides relationen.
Det gælder især relationer, hvor den ene (den sygdomsramte) fornægter og den anden (pårørende)
vil dele udfordringen. Eller hvor den sygdomsramte nedtoner sit eget ansvar, så den pårørende
belastes unødigt. Ofte sættes den pårørende skakmat, når valget står mellem at ’svigte’ eller at
umyndiggøre den anden. Dette lettes ikke af, at omverdenen også har fokus på den sygdomsramte,
ja endog bebrejder den pårørende sin måde at håndtere den sygdomsramte på. Sjældent stilles den
pårørende spørgsmålet: Hvordan har du det?’
Med tiden er det svært at fastholde sin oprindelig grund til, at man har valgt den anden. Kærligheden er ikke længere en selvfølge, men må af den pårørende kontinuerligt genbekræftes gennem
det meningsfulde i at stille sig selv til side for sin kære. Et gennemgående tema er, at den syges
livskvalitet er forudsætningen for den pårørendes livskvalitet, om end nogle af de pårørende i bogen
er gode til også at gøre noget alene for sin egen skyld.
Sygdommen rækker langt ind i familiernes liv og forandrer således det økonomiske livsgrundlag,
den pårørendes arbejdsliv, på sigt også boligforhold og eventuelle børns fremtidsperspektiver samt
alle sociale relationer. De pårørendes identitet retter sig mere og mere mod sygdommen og flere af
fortællernes sociale liv er da også rettet mod Parkinsonforeningen og andre pårørende til parkinsonramte. Der udtrykkes glæde ved samtaler og kurser, hvor man får vished om, hvad man er oppe
imod og kan udveksle ideer til at tackle hverdagen med ligesindede.
’Forpligtelser uden rettigheder’ udtrykker en pårørende forholdet til velfærdssystemet. Fx udskrives
den syge efter sundhedsvæsenets vurdering uden at involvere den pårørende i beslutningen. Den
pårørende forventes at kunne levere observationer af den syges tilstand hjemme, at holde styr på
medicinen og instruere og være backup for nye hjælpere, der kommer i hjemmet. Først i sygdomsforløbet oplever pårørende eget arbejde som et frirum, men som sygdommen skrider frem, opstår et
dobbeltarbejde, der også kan omfatte vækning 3 -4 gange hver nat med afmagt og udmattelse til
følge, hvorfor eget arbejde i længden opgives. Flere beretter om selv at blive syge og få fysiske
skader af plejearbejdet, så selvtillid, selvværd og optimisme i perioder udviskes af udmattelse, og
der opstår tvivl og depression, fordi meningen med det hele fortoner sig.
Bogen introduceres til en ’hinandenhjælpsbog!’ med inspiration, eftertanke, videndeling,
fællesskab, trøst og opmuntring. Det var ønskeligt om ’hinanden’ også gjaldt det omgivende
samfund!
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