
 
 

 
 

Ét blad bliver til fire.  
Vil du være med i processen?  
(Journalistpraktikant søges i 6 måneder) 
 
Til efteråret kaster Scleroseforeningens redaktion sig ud i et ambitiøst projekt: Vi vil ramme vores 
læsere mere, der hvor de er. Derfor skal vi i fremtiden lave fire forskellige blade til fire forskellige 
målgrupper.  
 
Det bliver fedt! Men vi får også travlt. Derfor har vi brug for endnu en fantastisk praktikant på 
vores hold. Skal det være dig? Så ring eller sms til vores nuværende praktikant Cæcilie Dohn 
Christensen på 26298327 og hør mere – hellere i dag end i morgen. Du er også velkommen til at 
kontakte redaktør og praktikantvejleder Lotte Skou Hansen på 28577945, hvis du vil høre mere og 
komme på besøg hos os i Valby til en samtale.  
 
Herunder kan du læse lidt mere om, hvad vi tilbyder, og hvad vores praktikanter plejer at lave: 
 
Vi tilbyder:  

- Masser af mulighed for produktion af videoer til vores hjemmeside, sociale medier og 
nyhedsbrev. 

- En udlandsrejse til alle praktikanter – har du en god ide til en fed historie fra en spændende 
destination, så er vi sikkert med på den.  

- Reportageture over hele landet, besøg på sclerosehospitaler og i vores ferieby 
- Praktikantdage flere gange om året sammen med Praktikantalliancen (inkl. Bruxellestur) 
- Mulighed for at lave kommunikations- og presseopgaver 
- Masser af mulighed for at deltage i samarbejdet med vores marketingafdeling, hvor 

ambitionerne er høje og forventningerne store, når de årlige kampagner kører 
- En plads i vores vagtturnus, hvor det en dag om ugen bliver dit ansvar at overvåge vores 

sociale medier og svare på brugernes spørgsmål 
- En arbejdsplads på en ambitiøs redaktion, som går op i og diskuterer journalistik fra morgen 

til aften 
- En mulighed for at få en nicheviden om sundhedsområdet, der kan bruges i din fremtidige 

karriere. 
- At du, når du afslutter dit praktikophold her, har udviklet dig til en robust blæksprutte, der 

kan jonglere med mange bolde i luften, og som tænker ud af boksen. Og at du aldrig mere 
bruger klicheer i dine tekster! 

 
Vores nuværende praktikant, Cæcilie, fremhæver det her, som det bedste ved at være i 
praktik hos os: 
-  ”Jeg får altid lov at vælge historier først, når der er redaktionsmøde!” 
-  ”Her er en fed og meget uformel stemning – og jeg er lynhurtigt blevet en del af redaktionen. 
Folk lytter til mine inputs både i redaktionslokalet og over en fredagsøl. Jeg har været med til hele 
opstarten omkring segmentering og føler virkelig, at jeg indgår på lige fod med alle andre.” 
- ”Men min praktikantvejleder glemmer aldrig, at jeg er her for at lære og udvikle mig, og jeg får 
feedback på alt, hvad jeg producerer, vi afholder månedlige samtaler, og jeg bliver løbende 
opfordret til at deltage i Praktikantalliancens arrangementer i arbejdstiden.”  
 
Bedste hilsner Cæcilie Dohn Christensen, journalistpraktikant, og Lotte Skou Hansen, redaktør og 
praktikantvejleder 



Sclerose er en nervesygdom, der typisk rammer mennesker mellem 20 og 40 år. Nogle kan leve et 
liv næsten som før, mens andre bliver delvist eller helt handicappede og afhængige af hjælp. Vi 
skriver til, om og for dem, men også for forskere, politikere og ganske almindelige danskere. 
 
Scleroseforeningen er en privat sygdomsbekæmpende organisation, der har 55.000 medlemmer og 
bidragydere. Der er ca. 40 ansatte i sekretariatet, herunder socialrådgivere, psykologer og 
marketingfolk. Kommunikationsafdelingen tæller foruden journalistpraktikanten to uddannede 
journalister, en pressemedarbejder, en webmaster, en kommunikationskonsulent, en 
forskningsformidler og en videohaj. Sekretariatet ligger i Valby. Du kan læse mere om os på 
www.scleroseforeningen.dk  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sara Bangsbo, tidligere journalistpraktikant – skriver pt. bachelor under 
vejledning af Scleroseforeningen:  
 
”Du kommer hele kongeriget rundt, og det er kun dig selv, der sætter grænser for, hvad 
og hvor meget du får produceret som journalistpraktikant i Scleroseforeningen. Og det er 
FEDT!  
 
Der er fart på i foreningen, og der er masser af historier at fortælle. Faktisk så mange, at 
jeg slet ikke kan nå alt det, jeg gerne vil tage fat i. Men jeg har allerede mødt, fulgt og 
interviewet pressede neurologer og sygeplejersker, engagerede eksperter, pårørende 
børn, ægtefæller og venner - og skræmte, livsglade eller vrede sclerosepatienter.  
 
Der er mere end albuerum til at være kreativ, afprøve idéer og udvikle sig i foreningens 
kommunikationsafdeling, fordi man som praktikant får så meget frihed under ansvar, og 
fordi Scleroseforeningen ikke er bange for at gå nye veje og absolut er med på 
kommunikationsbeatet.  
 
Jeg har fået så godt som frie tøjler til at kaste mig ud i de idéer, jeg får, og til at 
producere dem i det format, jeg gerne vil lege med og øve mig i. Det har blandt andet 
resulteret i lydproduktioner om dating med en kronisk sygdom, et tema om løbetræning 
og intensiv research om alternativ behandling. 
 
Jeg har produceret både til web, det trykte magasin, sociale medier og nyhedsbreve – og 
jeg har smagt på, hvad det vil sige at arbejde med PR og marketing.  
 
Og med sparring og feedback på nærmest alt, hvad jeg har produceret, fra mine seje og 
hjælpsomme (for ikke at glemme ret sjove) kollegaer og vejleder, har jeg rykket mig helt 
vildt som journalist i Scleroseforeningen.” 
 
Er du stadig i tvivl, så se vores tidligere praktikants video om opholdet og opgaverne i 
Scleroseforeningen her: www.scleroseforeningen.dk/praktikant   


