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Om Børne- og ungesygeplejersken

| Fagligt selskab for sygeplejersker der arbejder med børn og unge
Målgruppe:
Specialiserede børn og
unge sygeplejersker

Udgivelsesfrekvens:
3 gange årligt

Kontrolleret trykoplag:
600

| Indlæg
Målgruppen er specialiserede sygeplejersker indenfor børn og unge området, dvs. de små/
mindre patienter - helt fra den præmature baby op til 18 års alderen.
Alle forhold i pleje og behandling skal være i sygeplejerskens bevidsthed, hun skal arbejde forebyggende og evne at præsentere ”budskabet” på det rette niveau og ikke mindst i det rette forum.
Disse sygeplejersker har kompetencer, som skal matcher en bred vifte af viden og samtidig skal de
honorerer de udfordringer, som netop denne patientkategori stiller store krav om:
• Børnepsykologi

• Familiens medlemmer

• Børnespykiatri

• Forandringsprocesser

• Pædagogik

• Ernæring

• Somatiske sygdomme

• Medicin

• Kroniske tilstande

• ALT der vedrører barnets tarv

• Kommunikation
• Medinddragelse
• Sorg/død
• Neonatalsygepleje

Det kræver de holder deres viden opdateret, at de
altid ajourfører deres avancerede faglige ekspertise
og de videns deler på alle fronter.

Langt fra alle kan holde til at være børn og unge sygeplejerske!
| Kontakt
Hanne Kjærgaard på tlf. 2967 1436 eller
hanne@media-partners.dk
Der er mulighed for at indsende redaktionelle indlæg. Deadline er 1 måned tidligere
end annoncedeadline.

Landsmøde 2022
Forventes afholdt oktober 2022 - nærmere info følger.
Indhent pris hos Hanne Kjærgaard på mail: hanne@media-partners.dk
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| Tekstannoncer / bannerannoncer
Tekstannonce

Pris

Format
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Kr. 6.000

B: 210 x H: 250 + 5 mm til beskæring

1/2 side

Kr. 4.500

B: 186 x H: 105 mm

1/4 side

Kr. 2.500

B: 91 x H: 105 mm

Opslag

Kr. 9.500

B: 420 x H: 250 + 5 mm til beskæring

Alle priser er inkl. 4 farver og ekskl. moms.
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| Bannerannoncer / www.børne-og-ungesygeplejersken.dk
Topbanner
1920 x 200 px. / kr. 1.200 pr. mdr.
Banner lige over nyheder:
750 x 100 px. / kr. 1.000 pr. mdr.
Sidebanner: 300 x 200 px. (3 stk.) / kr. 800 pr. mdr.
| Annoncemateriale
Annoncemateriale til print skal leveres som
trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).
Materialet skal sendes til Media-Partners på:
annoncer@media-partners.dk

Footerbanner:
300 x 200 px. / kr. 500 pr. mdr.

1/4 side

Opslag

