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Til dig, der arbejder i sundhedsvæsenet; har været indlagt på sygehus; har siddet ved sengekanten hos en syg.
Til dig, der kommer til det senere i dit liv. Til dig, der uddanner dig inden for sundhed og sygepleje. Til dig,

der tager beslutninger vedrørende sygehuse. Kom med, når der er travlt på morgenrunden, og etikken
alligevel skal vægtes. Stå ved sengen, når den døde skal gøres i stand. Få indblik i tankerne hos ægtefællen,
der sidder dag efter dag ved sin lammede mands seng i håbet om, at han kommer sig. Mærk travlheden, stå i
dilemmaerne, tag beslutningerne, føl sorgen, glæden, irritationen og lettelsen sammen med personerne i
novellerne. Få indblik i en fremmed og uskøn, men livsbekræftende verden, der er omgærdet af tabuer og
tavshedspligt, men som også viser livskvalitet i de brudstykker af menneskers liv og skæbne, de dage og

timer, de er på sygehuset.
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