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Løgstrups filosofi og viser, hvordan den kan inspirere i arbejdet med syge og døende mennesker. “Det er et
grundlæggende træk ved vores tilværelse, at vi er sårbare og afhængige af hinanden, at vi er udleveret til
andres varetagelse. Sårbarheden viser, at livet er skrøbeligt, at det kan ødelægges. Vi er ufuldkomne

mennesker, og sårbarheden kan vendes mod os og bruges til at ødelægge os. Samtidig er sårbarheden en
forudsætning for indlevelse i andres lidelse og en opfordring til at blive taget vare på. Set i dette perspektiv er
sårbarheden en styrke. Det er af fundamental betydning for patienterne, at sygeplejersken magter at forholde
sig til patientens og også sin egen sårbarhed i sundhedsvæsenets rum.” – Kari Martinsen i bogens indledning
"... det er både spændende ( i en næsten dramatisk forstand) og meget tankevækkende at overvære mødet

mellem sygeplejen og Løgstrups etik." Nils Gunder Hansen, Kristeligt Dagblad
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