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slut. Jeg lukker stille døren bag mig til værelse 107, der har været mors hjem i en årrække. Jeg hører tonerne
af "Efteråret" fra Vivaldis "De fire årstider" spille videre bag den lukkede dør. Jeg har endnu engang sagt
farvel til hende og takket hende for vores fælles minder og liv sammen. Jeg har hvisket til hende, at det er i
orden med mig, at hun giver slip på det jordiske liv og rejser videre. Til noget nyt. Forhåbentligt til et sted og

til et liv uden demens."

Da Henriette Ghorbanis mor for mange år siden fik demens, gik det for alvor op for datteren, at demens er de
pårørendes sygdom. I takt med at man ser et afholdt menneske miste de karaktertræk, man i så mange år har
elsket dem for, melder ønsket sig om, at de skal have lov at dø, inden de forsvinder helt ind i deres demens.

Mange mennesker kommer i løbet af deres liv i kontakt med demens, og dog er emnet stadig tabubelagt. Det
er dette tabu, Henriette Ghorbani gør op med i "Når mor har demens" og på hjemmesiden

dattertildemensramt.dk.

Henriette Ghorbani er kendt fra Go‘ Morgen Danmark og ALT for damerne, hvor hun ligeledes har talt om det
at være pårørende til en demensramt. Hun er uddannet socialrådgivet og projektleder og arbejder i Vejle

Kommune.
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