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I boken diskuteres ulike betydninger av begrepet og fenomenet rom, slik som ontologisk og kulturelt rom,
rom mellom mennesker og i mennesker, refleksjonsrom i fysiske rom der pasienter, pårørende, sykepleiere og
studenter møtes. Temaer som også tas opp i møtene i fysiske rom er medlidenhet og barmhjertighet, skyld og

skam, stemninger i rom, krenkelser og makt, etikk og dannelse.

En av bokens inspirasjonskilder som alle forfatterne forholder seg til er den danske teologen og filosofen K.
E. Løgstrup. Løgstrups tekster leses og fortolkes imidlertid ulikt av forfatterne, og det ser vi på som en styrke

som gir flere innfallsvinkler til stoffet og som kan vise leseren at tekster kan utlegges forskjellig.

Boken er en vitenskapelig antologi, et norsk- dansk samarbeid med forfattere fra Herlev hospital, København,
Ålborg Universitet og Høgskolen i Harstad, seksjon for sykepleie.

Tekster på bokmål og dansk. Boken henvender seg til ulike profesjonsutdanninger i helsesektoren og til
profesjonelle i klinisk arbeid.
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