DEL DIN HISTORIE SOM SMERTERAMT ELLER PÅRØRENDE
Vi giver alle mulighed for at dele deres historie via vores hjemmeside, nyhedsmail og vores
magasin SmerteLiv.
Hvis du overvejer at dele din historie, så er der her nogle ting, som du skal overveje:
− Vil du kunne genkendes i din historie
o Overvej hvor mange personlige detaljer, som du vil dele – både om dig selv og evt.
andre personer
− Vil du være synlig som forfatter med dit fulde navn, fornavn eller ”falsk navn”
− Vil du have dit billede vist (mulighed på hjemmesiden og muligvis i magasinet)
− Vil du kontaktes, såfremt FAKS mener, at din historie er egnet til f.eks. artikel eller interview i
andre medier (f.eks. ved kontakt fra aviser som leder efter personer med specifikke historier)
FAKS opfordrer til
− Del gerne dine erfaringer om hvad du har gjort for at få en hverdag til at fungere – både som
smerteramt eller pårørende.
− Del gerne følelser – mange har gavn af at kunne spejle sig og vide at man ikke er alene med
bestemte følelser
Vær opmærksom på følgende:
− FAKS skal kende din fulde identitet inkl. kontakt oplysninger
o Denne information deles ikke med andre
− Der må ikke omtales navne på behandlere, læger, klinikker mv.
o Hvis man gerne vil gøre FAKS opmærksom på en speciel person eller klinik pga.
dårlige og gode oplevelser, så kontakt os direkte
− FAKS forbeholder sig retten til at afvise teksten, såfremt vi vurderer, at den indeholder
information, som tidligere nævnt
o Forfatter vil altid få mulighed for at redigere i teksten, såfremt dette er tilfældet
− FAKS vil muligvis ændre i et givet layout
− FAKS ændrer som udgangspunkt ikke i indsendt tekst – såfremt vi mener, at dele af teksten
bør redigeres vil man blive kontaktet direkte
Hvordan gør du?
Send en mail til faks@faks.dk med dine spørgsmål omkring at dele din historie.
Hvis du allerede har skrevet din historie, er du naturligvis velkommen til at sende den med det
samme.
Husk vi skal bruge alle dine kontaktoplysninger og medsend et foto såfremt du gerne vil vise din
historie uden at være anonym eller delvis anonym.

