
Dybdeborende, konstruktiv og inspireren-
de journalistik er i højsædet på sygeple-
jerskernes fagblad Sygeplejersken. Derfor 
stiller vi på redaktionen høje krav til os 
selv, men også til vores journalistprakti-
kanter, der gerne må have journalistiske 
ambitioner og en forkærlighed for at skri-
ve og researche. 

Sygeplejersken udkommer 14 gange om 
året som et magasin til 78.000 sygeplejer-
sker, men også på Dansk Sygeplejeråds 
hjemmeside www.dsr.dk/sygeplejersken 
og har mere end 124.000 læsere. 

Din uddannelse på Sygeplejersken
Du vil som journalistpraktikant på Syge-
plejersken få pakket din rygsæk med jour-
nalistiske værktøjer som interviewteknik, 
idéudvikling, research samt formidling i 
form af f.eks. noter, nyheder, reportager og 
interviews med alt fra cases til forskere og 
ministre. Og selvfølgelig sygeplejersker.

I den første tid vil du få en række in-
troduktionsopgaver, som giver erfaring 
med arbejdet på redaktionen. Målet er, at 
du vil arbejde mere og mere selvstændig 
og prøve forskellige genrer og metoder af. 
Hele tiden med tæt opbakning, coaching, 
sparring og feedback fra kolleger, redak-
tionssekretær og praktikantvejleder. Vi 

forventer, at du når at lave mindst et stort 
temaprojekt til Sygeplejersken i løbet af 
din praktiktid. 

Du vil som praktikant være en del af 
redaktionen og indgå i det daglige arbej-
de på lige fod med de øvrige journalister. 
Det betyder også, at du fra begyndelsen 
vil deltage i de faste redaktionsmøder, ny-
hedsmøder, efterkritik og løbende faglige 
udviklingsmøder.

I snit vil der en gang om måneden være 
en læringsdag, og du kan selv komme med 
forslag til indhold. Nogle læringsdage vil 
bestå af faglige arrangementer, arrange-
ret af Praktikantalliancen, som Sygeple-
jersken er en del af. Der vil også være fa-
ste månedlige feedbacksamtaler med din 
praktikantvejleder eller redaktionschef 
med forskelligt fokus.

Som praktikant vil du opnå et bredt 
kendskab til sundhedsområdet, herunder 
de arbejdsområder som sygeplejersker er 
beskæftiget indenfor, sundhedspolitik, sy-
gehusvæsenet, de kommunale sundheds-
opgaver m.v. 

Du er som udgangspunkt journalist-
praktikant på Sygeplejersken, men der er 
mulighed for at prøve kræfter med presse 
og kommunikation i en begrænset perio-
de, hvis du ønsker det.

Hvem  
er vi?
• Sygeplejersken udkommer 

cirka hver 3. uge som trykt 
magasin, der sendes ud til 
77.000 sygeplejersker, der 
er medlemmer af Dansk 
Sygeplejeråd, og har ca. 
124.000 læsere, ifølge 
Gallup.

• Sygeplejersken udkommer 
også på Dansk Sygepleje-
råds hjemmeside; www.
dsr.dk/Sygeplejersken 

• Vi booster desuden vores 
historier på facebook. 

• Fire gange om året 
udkommer vi med Fag & 
Forskning, der er redak-
tionens sygeplejefaglige 
tidsskrift. 

• Podcast er den nyeste 
kanal til medlemmerne. Vi 
producerer minimum 14 
podcasts om året. 

• Redaktionen består af tre 
skrivende journalister, en-
to journalistpraktikanter, to 
redaktionssekretærer, en 
redaktionschef, en fagre-
daktør og to grafikere 
samt en grafikerelev. 

• Redaktionen er en del af 
kommunikationsafdelingen 
i Dansk Sygeplejeråd, der 
også tæller, kommunikati-
onsteam, presseteam og 
web-team. 

• Vi bor på  
Sankt Annæ Plads 30 
1250 København K

• Journalist Kristine Jul 
Andersen er praktikant-
vejleder og kan kontaktes 
på tlf. 46954278 eller mail: 
kja@dsr.dk

For journalist- 
praktikanter på  
Sygeplejersken

Uddannelsesplan

MØDE MED 
REDAKTIONEN

Onsdag d. 22.4.  
kl. 11-12

Klik her for at deltage: 
join.skype.com/jw93Wex5qRsL

http://join.skype.com/jw93Wex5qRsL

