
 
 

Sagsnummer: 35 Navn: Nistor Leonoro   
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Bevilget sep. 2013 Til Bleer 

Bevilget apr. 2014 Til bleer 

Bevilget sep. 2014 Til bleer 

Bevilget apr. 2015 Til mad og bleer 

Bevilget sep. 2015 Penge til bleer 

15. marts 2016 DØD 

Sagsfremstilling: 
Familien Nistor beder os komme hjem til dem, desværre er det i sidste 
øjeblik og alle pengene er delt ud. 
I huset bor Leonoro på 91, hendes datter og svigersøn som nok er midt i 
50’erne. Leonora er en skøn gammel dame, hun er utrolig flot på trods af 
sine 91 år, og så har hun nogle intense blå øjne og så vil hun gerne på 
arbejde. 
Livet i huset er ingen dans på roser for hendes datter, hun tager sig af huset 
og skal også have lavet forråd til vinteren. Hun passer sin gamle mor, som 
ikke kan nå på toilettet mere, og derfor hele tiden kommer til at tisse i 
bukserne og på gulvet, dette giver hende selvfølgelig en masse vasketøj og 
rengøring, de beder os komme fordi de har brug for bleer.  
Det ser heller ikke for godt ud med hendes svigersøn, han har vand i 
kroppen, han er meget stor, vejer nok omkring 200 kg, han kan ingen ting 
ligger bare der og ligger. Det første jeg ligger mærke til, er hans ansigt, det 
er svulmet meget op og nogle steder er huden begyndt at revne. Jeg 
spørger om jeg må se hans ben, det må jeg gerne, de ser mærkelige ud, de 
har lige som en gul hinde, nogle steder er der små vabler og andre steder er 
der punkt blødninger, en anden ting der slår mig, er hans hud, lige meget 
hvor på hans krop jeg mærker, er huden helt ekstremt tør. 
Efter vi er kommet hjem, har jeg fået en sygeplejerske til at se på billederne 
af hans ben, han er ret overbevist om, at det er staseeksem som kommer af 
et dårligt hjerte. Han trænger så meget til at komme på hospitalet, men vi 
har ikke mere at gøre godt med. 
De får hjælp til bleer. 

Oktober 2013 Leonoro med sin 91 år var absolut det sjoveste indslag på turen, Da vi kom, 
lå hun i sengen og så lidt sølle ud, vi fortalt hende, at vi havde en doktor 
med, og da hun så ham fik hun det straks lidt bedre og næsten helt frisk 
blev hun, da han hoppede op i sengen hos hende, Hendes blodtryk var lidt 
højt, måske ikke så mærkeligt når man har hendes alder og pludselig har en 
ung smuk mand i sin seng. 
Ingen tvivl om, at Leonoro er Chemes største fan. 
Leonoro betaler for at leje et gangstativ, vi fandt et til hende på 
plejehjemmet, så er den udgift væk, hun fik også en kørestol så hun kan 
komme lidt ud.   

April 2014 Leonoro ligger igen i sengen da vi kommer, hun er ikke helt frisk, har dårlig 
mave. Men af en eller anden årsag så virker mænd bedre end piller på 
hende. Først vil hun gerne vide hvor Cheme er, og da hun ikke kan få fingre i 
ham, kaster hun sin kærlighed på Holger, Poul Erik vil hun ikke have, for han 



 
 

har en kæreste. Hun er parat til at indgå ægteskab igen, hvilket hun så til 
Holgers store lettelse så fortryder lidt senere. 
Vi møder en familie i sorg, hendes svigersøn som Cheme forgæves prøvede 
at få på hospitalet er død, han døde for 6 uger siden.  
Men heldigvis har de Leonoro, hendes humør og kommentarer er så 
befriende. 
En af de sidste aftener vi er der ringer de efter os, Leonoro er faldet og har 
slået sin skulder, hun har en grim bule, men heldigvis er det kun slaget. 
 

September 2014 Som der sår i referatet så er Leonora fuld af gale streger, det er bare ikke så 
heldigt for hun kan nemt komme til skade. 

April 2015 Både Leonora og hendes datter Anna ser ud som om de har tabt sig - de får 
ikke helt nok at spise.  
Anna ser meget træt ud. Hun fortæller at Leonora har dage - tit flere dage i 
træk, hvor hun ikke kan huske noget som helst.  
Hun er også faldet en del gange fordi hun selv prøver at gå udenfor.  
Hendes afdøde mands pension kommer først til udbetaling i juli måned og 
indtil da kniber det meget med pengene. 
Vi vælger at sætte hendes hjælp op, denne ene gang og giver dem til mad 
og bleer. 

September 2015 Da vi kommer sidder Leonora uden for i kørestolen. Der er ingen tvivl om, at 
hun ikke kan genkende os, selv om hun gerne vil snakke og holde i hånd.  
Hun kan ikke gå mere - hvis hun prøver falder hun. Det er lidt barsk at sige, 
men det er blevet lidt nemmere for Anna, for nu ved hun hvor hun har 
hende, og hun kommer ikke hele tiden til skade.  
Anna har nu fået sin pension efter sin mand og det har gjort det hele lidt 
nemmere. Anna er en travl kvinde med sin gamle mor og en stor have der 
skal passes. 
Jeg prøver at teste hvor meget Leonora kan huske. Jeg spørger om hun kan 
huske Cheme. Det kan hun godt, men hun fortæller også at hun ikke kunne 
lide ham. Da vi fortæller hende at det vist ikke er rigtigt og at hun faktisk 
gerne ville giftes med ham, griner hun bare lidt. 
Hun kan ikke huske hvor gammel hun er; men da jeg spørger om hun er 
over 20 år, så griner hun og siger at det er mange år siden hun var 20 - men 
hvor mange år ved hun ikke. 
Hun fortæller os, at det er gud der bestemmer hvor mange dage hun skal 
blive på jorden endnu.  
Anden gang vi besøger hende er det helt tosset. Jeg tror hun har fået en lille 
hjerneblødning. Hun prøver at rejse sig flere gange, og da vi spørger hvor 
hun skal hen, fortæller hun at hun skal hjem. Hun fortæller at hendes mand 
er derhjemme, hun har ikke styr på hvor mange børn hun har. Hun ved ikke 
hvem Anna er eller hvem vi er, hun tror vi er nogle tanter. Hun fortæller os 
at Anna passer hende og laver mad til hende. Hun udpeger Anna; men ved 
ikke hvem hun er. Da vi igen spørger ind til Cheme, har hun helt styr på 
hvem han er; men han er også den eneste hun har styr på. Hun bliver ved 
med at fortælle om Maria. Maria er en gammel veninde der er død for 
mange år siden; men i Leonoras verden er hun igen levende. 
Det gør ondt at forlade Leonora, og ingen kan rigtigt tage det første skridt; 



 
 

men på et tidspunk klarer Leonora det for os. Pludselig spørger hun om vi 
ikke snart skal hjem. Da vi forlader hende græder hun lidt. 
Jeg tror hun er ved at være mæt af dage, og selv om det bliver en svær dag 
når det sker, så tror jeg hun trænger til fred. 
 
Vi har ingen bleer på lager, så hun får lidt penge til disse. 

15. Marts 2016 DØD Kære Leonora 
 I dag bløder mit hjerte, vi vidste alle sammen, at du nok var her på lånt tid, 
men en ting er hvad fornuften siger, noget andet er den barske virkelighed. 
Ingen i Bagaciu er så nem, at elske som du var, det var kærlighed fra første 
blik, dit skønne ansigt, din humor, dit gode humør, din ubetingede tillid, din 
livsglæde. 
Vi har grint rigtigt meget sammen og fnist som skolepiger, hver gang du blev 
forelsket, først ville du giftes med Cheme og sidenhen med Holger og 
mange grin er det også blevet til, hver gang du har gjort noget du ikke 
måtte. 
Uanset hvor mange gange du blev forelsket, så ved jeg, at dit livs store 
kærlighed var din mand, som døde for mange år siden, jeg håber at I nu er 
sammen igen. 
Nogle gange er det bare så svært at finde ordene, i dag er det rigtigt svært. 
Jeg elsker dig min ven og vil altid gøre det. 
Sov sødt 
  
Kærlig hilsen 
 
Laila 
  
 

 

  
Svigersønnen Svigersønnens ben 

 



 
 

 

 
  
  
 

 

 


