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Bogens layout er enkelt og med en god farvesætning på sidernes
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anbefalinger. Den bør stå på enhver studerendes boghylde, der
interesserer sig for sundhed og kvalitative undersøgelser i

særdeleshed."- Anne-Marie Elgkjær Larsen. cand.cur., vicerektor på
Diakonisse-stiftelsens Sygeplejeskole, Tidsskrift for
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