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Forstå dog, hvad jeg mener Charlotte Str\u00f8m Hent PDF Føler du dig som læge eller forsker skeptisk, når
en journalist kontakter dig? Har du undret dig over, hvordan et interview med dig blev brugt i en artikel? Vil
du gerne fortælle omverdenen om din forskning, men ved ikke hvordan? Er du i tvivl, om din historie er
interessant for en journalist? Forstå dog, hvad jeg mener klæder læger og forskere på til at forstå og agere
efter de journalistiske spilleregler. Du får de basale principper for kommunikation og mediehåndtering og
indblik i, hvordan journalister arbejder. I bogen finder du eksempler på, hvordan to vinkler på den samme
historie kan efterlade helt forskellige indtryk, ligesom du får forståelse for, hvad det er, der afgør, hvornår en

historie er en stor nyhed. Du får konkrete redskaber til at blive skarp på dit budskab og definere dine
målgrupper. Derudover giver bogen dig fif og forslag til at skrive en pressemeddelelse, så du lykkes med at
fortælle om din forskning i medierne. Forfatteren er læge, ph.d. og journalist og har mange års erfaring med
forskningsformidling og viser dig på en meget håndgribelig måde, hvordan du får det hele til at fungere, når
du kommunikerer med og gennem journalister. “Rigtig god, informativ og anvendelig bog. Den er godt
skrevet og giver en fremragende indsigt i den journalistiske vinkel på videnskabsformidling med konkrete

værktøjer til forskere og læger, når de skal forklare deres forskning.” Jesper Eugen-Olsen Ph.d., seniorforsker,
Hvidovre Hospital
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