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Når en tanke bliver født Ruth Lange Hent PDF Forlaget skriver: Når en tanke bliver født er historien om
sygeplejens og sundhedsuddannelsernes udvikling i Grønland i perioden 1970-2004.  Historien er skrevet af
en central skikkelse i denne udvikling, tidligere centerleder ved Center for Sundhedsuddannelser i Nuuk,

Ruth Lange.

Intentionen er at fastholde og formidle historien om de store forandringer på området i de skelsættende år op
til samt de første årtier efter hjemmestyrets indførelse. Mange af de initiativer og tiltag, der udmøntedes med
blandt andre Ruth Lange som en utrættelig ildsjæl, har lagt grunden til den fortsatte udvikling af Grønlands

sundhedsstrategi. Bogen er  en guldgrube af nyttig viden for sundhedspersonale, der vælger at virke
professionelt i Grønland i kortere eller længere tid. Den er samtidig en informativ og personlig beretning om

kultur og menneskesyn i en omskiftelig og vigtig periode i Grønlands historie.
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