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konstateret kræft? Jo, man tuder i timevis, råber ad sygeplejersker og læger … alt imens man skriver

frustrationerne ud af kroppen. Det er i hvert fald det, jeg gør, da min lille Ella får stillet diagnosen leukæmi i
december 2009. Straks efter indlæggelsen åbner jeg min laptop og blogger løs om livet på Rigshospitalets
Børnekræft-afdeling (…) Her begynder historien om sorgen over at stå med et alvorligt sygt barn. Om
kampen for at føle sig hørt og mødt på en fortravlet afdeling, der er voldsomt præget af nedskæringer og

urimelige arbejdsbetingelser for personalet. Om en helt almindelig familie i en helt usædvanlig situation …"
Sådan indleder Dorte Falkenberg Rasmussen (f. 1974) sin dagbog om, hvordan det er, når verden med ét
ramler sammen. Fortællingen, som forfatteren leverer med både humor og bid, er oplagt at læse for såvel

pårørende til alvorligt syge børn som sundhedsfagligt personale. Dorte blogger på kemoland.dk
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