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En dag ad gangen Palle Lykke Ravn Hent PDF Palle Lykke Ravn er bløder. I 1984, kun 8 år gammel, blev
han smittet med hiv gennem sin blødermedicin – som det skete for 90 andre blødere i det, der siden er blevet
kendt som Blødersagen. Palle er en af de få hiv-smittede blødere, som stadig lever. I bogen fortæller han sin
historie. Bogen er Palle Lykke Ravns erindringer og familiehistorie. Han fortæller indlevende og inspirerende
om sin helt specielle opvækst – om et usædvanligt liv med bløder- og hiv-sygdommene og om moderens og
faderens kræftsygdomme. Alt sammen noget, der har lært familien at tage en dag ad gangen. Palle fortæller

også om sit voksne liv som lokalpolitiker for Socialdemokratiet i Midtjylland og om den langvarige
blødersag, der førte til, at alt transfusionsblod i dag bliver screenet for hiv-virus. Både livet som bløder,
forældrenes kamp for en kompetent behandling af deres blødersøn og – selvfølgelig – den langvarige

blødersag og kampen for erstatning og en placering af ansvaret har præget hele familiens liv. Det er dermed
også en historie om kærlighed, der om ikke overvinder alt, så giver familien øget sammenhold og styrke til at

kæmpe. Bogen er fyldt med de mange avis- og ugebladsartikler, der gennem årene har handlet om
blødersagen og Palle Lykke Ravn selv.

 

Palle Lykke Ravn er bløder. I 1984, kun 8 år gammel, blev han
smittet med hiv gennem sin blødermedicin – som det skete for 90

andre blødere i det, der siden er blevet kendt som Blødersagen. Palle
er en af de få hiv-smittede blødere, som stadig lever. I bogen

fortæller han sin historie. Bogen er Palle Lykke Ravns erindringer og
familiehistorie. Han fortæller indlevende og inspirerende om sin helt

specielle opvækst – om et usædvanligt liv med bløder- og hiv-
sygdommene og om moderens og faderens kræftsygdomme. Alt

sammen noget, der har lært familien at tage en dag ad gangen. Palle
fortæller også om sit voksne liv som lokalpolitiker for

Socialdemokratiet i Midtjylland og om den langvarige blødersag, der
førte til, at alt transfusionsblod i dag bliver screenet for hiv-virus.

Både livet som bløder, forældrenes kamp for en kompetent



behandling af deres blødersøn og – selvfølgelig – den langvarige
blødersag og kampen for erstatning og en placering af ansvaret har

præget hele familiens liv. Det er dermed også en historie om
kærlighed, der om ikke overvinder alt, så giver familien øget

sammenhold og styrke til at kæmpe. Bogen er fyldt med de mange
avis- og ugebladsartikler, der gennem årene har handlet om

blødersagen og Palle Lykke Ravn selv.
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