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Ett långsamt farväl Ulla Assarsson Hent PDF Efter 9 månaders sjukskrivning och en lång väntan och oro
bekräftas Ulla Assarssons värsta farhågor. Hennes man har Alzheimers sjukdom! Han är bara 62 år och tanken

var att de skulle njuta av livet, barnen och barnbarnen tillsammans. Men vad ska hända nu?

Ulla är i grunden en positiv människa och har oftast förlitat sig på att hon har förmågan att hitta lösningar på
olika problem som uppstått i såväl arbetslivet som privatlivet. Hennes livsfilosofi att det mesta kommer att gå

bra har alltid gett henne framtidshopp.

Den 17 september 2007 blir hon ordentligt omskakad i sin livsfilosofi och en avgrund öppnas framför henne.

Boken är skriven i dagboksform, ett resultat av att Ulla redan från dag ett efter Alzheimer-beskedet började
föra anteckningar.

Ulla Assarsson (född 1948) är före detta egenföretagare och chefsutvecklare. Ett långsamt farväl är hennes
debutbok, en berättelse om att gå från att vara hustru till att bli anhörigvårdare.

"Många anhöriga kommer säkert att känna igen sig i Ullas berättelse. Förhoppningsvis kan boken hjälpa dem
att leva ett liv utanför demenssjukdomen."

– Stina-Clara Hjulström, Ordförande Demensförbundet
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