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Tæt på alvorlig sygdom Eva Jørgensen Hent PDF Forlaget skriver: Når en, vi elsker, rammes af alvorlig
sygdom, ændres vores liv radikalt. Ud over alle de følelser, der dukker op, skal vi forholde sig til praktiske og
juridiske spørgsmål, som det kan være svært at finde overskud til. Tæt på alvorlig sygdom er en uundværlig
støtte til dig, der står i denne situation. Eva Jørgensen gennemgår i et klart og letforståeligt sprog alle de
situationer, der opstår, når ens nærmeste pårørende bliver alvorligt syg. Ikke mindst er bogen en uvurderlig

støtte til, hvordan du som pårørende finder styrke og holder fast i din egen livskvalitet midt i en svær
situation. Bogen bygger på både Evas egne erfaringer og på interviews med andre pårørende og eksperter.

Pressen skriver:
»...en form for håndbog, som er mere end velegnet til alle, der står ved siden af et sygt menneske [...] En -

desværre - uundværlig bog.«
 - Julia Lahme, Femina

»Eva Jørgensen har skrevet en god brugsbog for pårørende til alvorligt syge. [...] Hendes bog burde udleveres
til alle dem, der har brug for den.«
**** - Edel Hildebrandt, Politiken
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