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» Vi skal måle på  

kvaliteten af det 
 samlede patient forløb «

NÆSTE UDGAVE 1. OKTOBER 2021

Magt
DAGENS MEDICIN  NR. 14  FREDAG 17/9 2021

Helene Bilsted Probst stormer ind på årets 
magtliste. Hun fandt sin karrierevej i Afrika, 
og nu er Sundhedsstyrelsens fixer blevet 
vicedirektør. På bagkanten af COVID-19 er 
det psykiatrien, der står for tur. 
µµ Side 4-13

Fra  Fra  
Tanzania  Tanzania  
til Bryggentil Bryggen

NR. 16 FREDAG 15. OKTOBER 2021 Uafhængig nyhedsavis om sundhedssektoren

DIABETES

Danmark 
dominerer EASD
Danmark imponerede med talrige 
opsigtsvækkende studier kommer 
på årets kongres for European 
Association for the Study of 
Diabetes og besatte de to ledige 
pladser i EASD’s bestyrelse.   

Ingen hjælp til 
tandlægeregningen
Mens diabetespatienter får 
dækket udgifter til fødder og 
syn, må de betale fuld pris hos 
tandlægen. Det undrer Tandlæge-
foreningen. 

µ 24 siders tillæg
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LEDELSE

Efter to år som 
eneste leder: Over-
sygeplejerske 
glæder sig til nyt 

ledelsesteam
µ Side 10-11

Næste  
udgave  
29. oktober

KARRIERE & KULTUR

Kom med i Lægens stol
Tidligere overlæge Grethe Harbo tilbyder stres-
sede læger lægefaglig coaching. µ Side 20-21

DEBAT

Vogteren af DSAM’s 
arvesølv  giver  
formandsstafetten 
videre
µ Kronik: Side 16-17

» 
 
 
Med andre ord skal 
patienter med størst 
behov prioriteres først 

Mads Koch 
Hansen
Lægelig 
rådgiver og 

 ledelsescoach

µ Stik-
pillen:  
Side 16

Når forskning er 
en hjertesag

Hjertelæger med næse for gode  projekter, en 
 særlig finansieringsmodel og  politisk medvind 
er forklaringen på dansk kardiologisk dansk kardiologisk 
forskningsforsknings   internationale ry. µ Side 4-9
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Avisen, Dagens Medicin, udkommer hver anden fredag (ulige ugenumre), og har 16.000 abonnenter og 

bliver læst af mere end 51.000 sundhedspersoner ved hver udgivelse udgivelse.  Abonnenterne er alle 

sundhedspersoner*.

Tema- og specialnumre
Redaktionelle temaer udgives 20 gange i 2022 og åbner 

mulighed for en målrettet annoncering overfor specialisterne 

og lægerne generelt.

Danmarks Bedste Hospitaler (DBH) og Magt
I Dagens Medicin nr. 3 kårer vi Danmarks Bedste Hospitaler 

og Afdelinger, og i nr. 14 udkommer årets Magtliste med 

sundhedssektorens top 100. De er begge specialudgaver af 

avisen og bliver trykt i kraftigere papirkvalitet, beskåret og 

med mulighed for annoncer trykt til kant.

dagensmedicin.dk DAGENS MEDICIN NR. 13 FREDAG 3. SEPTEMBER 2021

Fra Amager til Anholt: 
Anne-So�e valgte ø-livet 
Dagen efter Anne-Sofie Weindel blev færdig som speciallæge i en praksis 
på Amager, begyndte hun som Anholts eneste praktiserende læge, vagt-
læge og akutlæge. Et ønske om mere tid med familien fik hende til at 
søge et anderledes lægeliv.   µ 16 siders tillæg. 
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Sygepleje i praksis

ALMEN PRAKSIS

Sygeplejersker 
kan gøre stor  
forskel for  
smertepatienter
µ Side 4-6

dagensmedicin.dk DAGENS MEDICIN NR. 16 FREDAG 15. OKTOBER 2021

Nye 
lægemidler 
imponerer 
igen på EASD 
Store studier af aldosteron-antagonist 
og SGLT-2-hæmmer viser imponerende 
resultater ved behandling af diabetes, 
hjertesygdom og nyresygdom. µ Side 4 og 5

Diabetes
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 samlede patient forløb «

dagensmedicin.dk DAGENS MEDICIN NR. 17 FREDAG 29. OKTOBER 2021

Kræft
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Læger for� ner fortsat dansk 
pionertilgang til kirurgi   
For mere end to årtier siden revolutionerede danske læger tilgangen til 
kirurgi med konceptet fast track-kirurgi. Det har bredt sig til hele verden 
og har ført til færre gener og kortere indlæggelsestid efter  operation. 
I dag fortsætter danske kirurger med at udvikle tilgangen til gavn for 
blandt andre mange kræftpatienter. µ Side 5-8

NÆSTE UDGAVE 1. OKTOBER 2021

Magt
DAGENS MEDICIN  NR. 14  FREDAG 17/9 2021

Helene Bilsted Probst stormer ind på årets 
magtliste. Hun fandt sin karrierevej i Afrika, 
og nu er Sundhedsstyrelsens fixer blevet 
vicedirektør. På bagkanten af COVID-19 er 
det psykiatrien, der står for tur. 
µµ Side 4-13

Fra  Fra  
Tanzania  Tanzania  
til Bryggentil Bryggen

Oplag 
16.000 eksemplarer

Udgivelsesfrekvens 
20 gange årligt

Udgivelsesdag
Fredag

Læsertal 
51.000 læsere,  

jf. Gallup 2020

*Sundhedspersoner defineres ved lov som læger, tandlæger, dyrlæger, farmaceuter, sygeplejersker, veterinærsygeplejersker, farmakonomer, jordemødre, 
Bioanalytikere, kliniske diætister, radiografer, social- og sundhedsassistenter og studerende inden for disse fag Reklamebekendtgørelsen § 1, stk. 3.

 

Hvad er Dagens Medicin?
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Måned Uge Udgave Udgivelse  
dato

Booking  
dato

Materiale  
deadline

Tema

Januar 3 DM 1 21.01 14.01 17.01 Danmarks Bedste Hospital, Hjerte-kar + Karriere

Februar 5 DM 2 04.02 28.01 31.01 Danmarks Bedste Hospital, Diabetes/Fedme + Kræft 

7 DM 3 18.02 11.02 14.02 Danmarks Bedste Hospital Magasin

Marts 9 DM 4 04.03 25.02 28.02 Praksis + Sygepleje i almen praksis

11 DM 5 18.03 11.03 14.03 Immunologi*

April 13 DM 6 01.04 25.03 28.03 Psykiatri + CNS

17 DM 7 29.04 22.04 25.04 Hjerte-kar

Maj 19 DM 8 13.05 06.05 09.05 Praksis + Sygepleje i almen praksis

21 DM 9 27.05 20.05 23.05 Diabetes/Fedme

Juni 23 DM 10 10.06 03.06 07.06 Immunologi* + EULAR Highlights

25 DM 11 24.06 17.06 20.06 Kræft + ASCO Highlights og Hæmatologi + EHA Highlights   

Sommerferie

August 33 DM 12 19.08 12.08 15.08 Psykiatri + CNS + Karriere

September 35 DM 13 02.09 26.08 29.08 Praksis + Sygepleje i almen praksis

37 DM 14 16.09 09.09 12.09 Magt “Magasin”, Hjerte-kar + ESC Highlights 

39 DM 15 30.09 23.09 26.09 Diabetes/Fedme + EASD Highlights

Oktober 41 DM 16 14.10 07.10 10.10 Kræft + ESMO Highlights og Hæmatologi

43 DM 17 28.10 21.10 24.10 Immunologi*

November 45 DM 18 11.11 04.11 07.11 Hjerte-kar + AHD Highlights

47 DM 19 25.11 18.11 21.11 Praksis, Sygepleje i praksis + Lægedage Highlights

December 49 DM 20 09.12 02.12 05.12 Diabetes/Fedme + Psykiatri og CNS

 * Respiration, Dermatologi og Reumatologi

Udgivelsesplan 2022
Tekstsideannoncering, deadlines og temaer
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Særlig eksponering
I Dagens Medicin er mulighederne mange i forhold til effektfuld 

eksponering. Skal du ud med et særligt budskab og være sikker på 

at fange lægernes opmærksomhed, har vores annoncetest adskillige 

gange vist, at budskaber i form af indstik, mavebælter, foliering, 
påklæbning af postkort ect. får rigtig stor opmærksomhed. 

Advertorial
Nyhed
Fra 2022 vil det også være muligt at få en advertorial i avisen.

Ved at benytte en advertorial frem for en almindelig annonce, 

får du mulighed for at berige kunden med viden og nyttige 

informationer, der skaber reel værdi.

Pris:
Svarende til priserne på en helsides printannonce + 5 %.

NR. 11 FREDAG 25. JUNI 2021 Uafhængig nyhedsavis om sundhedssektoren

TEMA: SENFØLGER
EFTER KRÆFT

Livet efter kræft skal 
være værd at leve
Senfølgeklinikker skyder op over 
hele landet, men flere aktører 
mener, at der mangler en overord-
net plan for området.
   

Højdepunkter 
fra EHA 2021
Årets europæiske hæmatologi-
kongres (EHA) sluttede for nyligt, 
og kongressen bød på både flotte 
danske bidrag og internationale 
topnyheder.

µ Tema: Side 20-31
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Fertilitets-
læge Peter 
Humaidan er 

fascineret af 
fortidens 
kulturelle 
skattekiste
µ Side 37

Næste 
udgave 
20. august

NYHEDER

Rolfs indberetning fik Sundheds-
styrelsen til at skrotte COVID-vaccine
Læge Rolf Blauenfeldt kombinerede som den første herhjemme et 
atypisk sygdomsbillede med AstraZenecas vaccine. µ Side 12

DEBAT

Brug for ny samtale 
om sundhedspolitik
Mavefornemmelser og fokus på 
de samme sygdomme fylder for 
meget i dansk sundhedspolitik.

µ Kronik: Side 32

»
Jeg drømmer om, at 
der for alvor bliver 
gjort en indsats for at 
hjælpe lederne til at få 
en bedre hverdag 

Mads Koch 
Hansen
Lægelig 
rådgiver og 
 ledelsescoach

µ Stikpil-
len: 
Side 32

Geriatrien er 
kommet til Køge

Nyt team skal 
 bygge frem-
tidens geriatriske 
behandling i Køge 
op fra bunden.
µ Side 4-8

TEMA: SENFØLGER

Mads Koch 
Hansen
Lægelig 
rådgiver og 
 ledelsescoach

µ Stikpil-
len: 
Side 32

    

    

  *Propeller®-sensor til BREEZHALER® device og Propeller®-smartphoneappen tilhører Propeller Health®

**LABA: Indacaterol LAMA: Glycopyrronium ICS: Mometason

ENERZAIR® BREEZHALER® plus Sensor*

ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på en vedligeholdelseskombination 

af LABA og en højdosis ICS, og som har oplevet én eller flere 

eksacerbationer i det foregående år1

Til voksne patienter som:

  

1 x
dagligt1

indacaterol / glycopyrronium / mometasonfuroat 

inhalationspulver

EN GANG DAGLIGT

ENERZAIR® BREEZHALER® er indiceret som vedligeholdelsesbehandling ved astma hos 

voksne patienter, som ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med en vedligeholdelseskombination af en 

langtidsvirkende beta2-agonist og en høj dosis af et inhalationssteroid, og som har oplevet en eller 

flere astma-eksacerbationer i det forudgående år.1

- eneste triple-behandling** af astma med 1 inhalation dagligt1 

1 INHALATION DAGLIGT

ENZ_indstik_DK2111107286.indd   1
ENZ_indstik_DK2111107286.indd   1

11/11/2021   09.4711/11/2021   09.47

NR. 10 FREDAG 11. JUNI 2021 Uafhængig nyhedsavis om sundhedssektoren

ALMEN PRAKSIS

Fra rektor til 
direktør i PLO
Hvem er manden, der skal stå i 
spidsen for PLO fra 1. august? Vi 
har talt med den kommende direk-
tør og nuværende SDU- rektor, 
Henrik Dam.

Norsk lægemangel  
påvirker Danmark
På få år har Norge fået store 
problemer med lægemangel, 
og danske praksislæger har 
derfor attraktive og velbetalte 
jobmuligheder hos vores nabo 
mod nord.  

µ Tema: 20 siders tillæg
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KARRIERE & KULTUR

Kultur blev hospi-
talsdirektør Anne-
marie Hellebeks 
genvej til born-
holmsk integration

µ Side 23

Næste 
udgave 
25. juni

KARRIERE & KULTUR

Overlæge sagde stop
Der var ikke timer nok i døgnet til, at 
Susette Krohn Therkelsen kunne få sit 
job som ledende overlæge til at hænge 
sammen. µ Side 19-21

DEBAT

PRO kan forbedre 
kvaliteten, hvis det 
anvendes aktivt i 
klinikken
µ Kronik: Side 16

»
Hvis disse sundheds-
huse placeres klogt, 
vil de kunne bidrage 
til at mindske ulig-
heden i 
sundhed 

Else Smith
Speciallæge og 
tidl. vicedi-
rektør, Amager 
og Hvidovre 
Hospital

µ Stikpillen: 
Side 16

Direktøren, der aldrig 
blev verdensmester

Henrik Ullum har haft 
en stejl læringskurve i sit 
 første halve år i spidsen 
for Statens Serum Institut.
µ Side 4-6

til at mindske ulig-

sundhed 

Speciallæge og 

rektør, Amager 

Stikpillen: 

24-
TIMERS
EFFEKT1,2

184/22 mikrog 184/22 µg

Avamys er indiceret som behandling af symptomer på allergisk rhinitis.1

Relvar Ellipta er indiceret til behandling af astma hos voksne og unge på 12 år og derover, hvor behandling med et 
kombinationspræparat (langtidsvirkende beta2-agonist og inhalationssteroid) er hensigtsmæssig:
• hos patienter, der ikke er tilstrækkelig kontrolleret på inhalationssteroid og korttidsvirkende beta2-agonist ved behov. 
• hos patienter, der allerede er tilstrækkelig kontrolleret på både inhalationssteroid og langtidsvirkende beta2-agonist.2

Referencer:
1. SPC for Avamys 2. SPC for Relvar Ellipta PM-DK-FFV-ADVT-200002. 01.04.2021 

Lad bare allergi og astma komme an...
Samme steroid i  Avamys og Relvar Ellipta1,2

fluticasonfuroat (fluticasonfuroat /vilanterol)
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CY
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K

PM-DK-FFV-ADVT-200002-Relvar-Avamys-258x185-april2021-cropmarks.pdf   1   12.04.2021   15:13:09

Se produktresumé næste side 

NR. 16 FREDAG 15. OKTOBER 2021 Uafhængig nyhedsavis om sundhedssektoren

DIABETES

Danmark 
dominerer EASD
Danmark imponerede med talrige 
opsigtsvækkende studier kommer 
på årets kongres for European 
Association for the Study of 
Diabetes og besatte de to ledige 
pladser i EASD’s bestyrelse.   

Ingen hjælp til 
tandlægeregningen
Mens diabetespatienter får 
dækket udgifter til fødder og 
syn, må de betale fuld pris hos 
tandlægen. Det undrer Tandlæge-
foreningen. 

µ 24 siders tillæg
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LEDELSE

Efter to år som 
eneste leder: Over-
sygeplejerske 
glæder sig til nyt 

ledelsesteam
µ Side 10-11

Næste  
udgave  
29. oktober

KARRIERE & KULTUR

Kom med i Lægens stol
Tidligere overlæge Grethe Harbo tilbyder stres-
sede læger lægefaglig coaching. µ Side 20-21

DEBAT

Vogteren af DSAM’s 
arvesølv  giver  
formandsstafetten 
videre
µ Kronik: Side 16-17

» 
 
 
Med andre ord skal 
patienter med størst 
behov prioriteres først 

Mads Koch 
Hansen
Lægelig 
rådgiver og 

 ledelsescoach

µ Stik-
pillen:  
Side 16

Når forskning er 
en hjertesag

Hjertelæger med næse for gode  projekter, en 
 særlig finansieringsmodel og  politisk medvind 
er forklaringen på dansk kardiologisk dansk kardiologisk 
forskningsforsknings   internationale ry. µ Side 4-9
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*Declare-TIMI studieformål: virkning af dapagliflozin 10 mg hos 17.160 randomis-
erede type 2-diabetes (T2D) med eller uden etableret hjertekarsygdom (CVD). 
T2D med CVD: patienter med iskæmisk hjertesygdom, perifer arteriesygdom el-
ler cerebrovaskulær sygdom, T2D uden CVD: patienter med mindst to risikofak-
torer: mænd ≥ 55 år, kvinder ≥ 60 år og mindst én af følgende – hypertension, 
dyslipidæmi, rygning. Studiet havde to sammensatte primære effektendepunk-
ter. Tid til MACE: HR 0,93 (95% CI 0,84-1,03) P = 0,17 og tid indlæggelse for hjer-
tesvigt (HF) eller CV død: HR 0,83 (95% CI 0,73-0,95) P = 0,005 (0,9% ARR). Præs-
pecificerede sekundære endepunkter: sammensat renale endepunkt 
(vedvarende bekræftet ≥ 40 % fald i eGFR til eGFR <60 ml/min/1,73 m² og/eller 
nyresygdom i slutstadiet og/eller renal død) HR 0,53 (95% CI 0,43-0,66) (1,3% 
ARR)1,2

**Dapa-HF studieformål: virkning af dapagliflozin 10 mg hos 4.744 patienter med 
New York Heart Association klasse II, III eller IV hjertesvigt og en ejektionsfraktion 
på ≤ 40%. Studiet inkluderede patienter både med og uden type 2-diabetes. Det 
primære endepunkt var et sammensat endepunkt bestående af forværring af 
hjertesvigt eller kardiovaskulær død. Over en median på 18,2 måneder forekom 
det primære, sammensat endepunkt hos 386 ud af 2.373 patienter (16,3%) i da-

pagliflozin-gruppen og hos 502 af 2.371 patienter (21,2%) i placebogruppen (HR, 
0,74; 95% CI 0,65-0,85; P<0,001)1,3

***Dapa-CKD studieformål: virkning af dapagliflozin 10 mg hos 4.304 patienter 
med kronisk nyresygdom (eGFR ≥ 25 til ≤ 75 ml/min/1,73 m2 og albuminuri 
(UACR ≥ 200 og ≤ 5000 mg/g). Studiet inkluderede patienter både med og uden 
type 2-diabetes. Det primære endepunkt var et sammensat endepunkt beståen-
de af vedvarende ≥ 50 % fald i eGFR, terminal nyresygdom, renal eller kardi-
ovaskulær død. Over en median på 28,5 måneder forekom det primære, sam-
mensat endepunkt hos 197 ud af 2.152 patienter (9,2%) i dapagliflozin-gruppen 
og hos 312 af 2152 patienter (14,5%) i placebogruppen (HR 0,61; 95% CI 0,51-
0,72; P<0,0001). Sekundære endepunkter: Sammensat endepunkt for vedvaren-
de ≥50% eGFR fald, terminal nyresygdom, renal død (HR 0,56; 95% CI 0,45-0,68; 
P<0,001); sammensat endepunkt for kardiovaskulær død eller hospitalsindlæg-
gelse for hjertesvigt^ (HR 0,71; 95% CI 0,55-0,92; P = 0,009). Død uanset årsag^ 
indtraf hos 101 patienter (4,7%) i dapagliflozin-gruppen og 146 deltagere (6,8%) 
i placebo-gruppen (HR 0,69; 95% CI 0,53-0,88; P = 0,004).1,4  
^Dapa-CKD studiet blev stoppet før tid grundet effekt. Da studiet blev stoppet 
før tid, betragtes dette sekundære endepunkt som nominel4

NY INDIKATION  
Behandling af kronisk  

nyresygdom1

TID TIL 
DET LIV,  
DER SKAL  
LEVES

eGFR
1

Uanset indikation kan 
FORXIGA® 10 mg  

initieres ned til  

≥25

Referencer: 1. Forxiga® (dapagliflozin) produktresume. 2. Wiviott SD et al. N Engl 
J Med. 2019;380(4):347–357. 3. McMurray JJV et al. N Engl J Med. 2019;381(21):1995–
2008. 4. Heerspink HJL et al. N Engl J Med. 2020;383(15):1436–1446.

AstraZeneca A/S, AstraZeneca Nordic, World Trade Center Ballerup,  
Borupvang 3, 2750 Ballerup, Tlf.: 43 66 64 62, www.astrazeneca.dk

FORXIGA® 10 mg – 1 tablet 3 indikationer1
Sæt fokus på både kardio og renal sygdom1-4*,**,***

✓TYPE 2-DIABETES
Forxiga® er indiceret til voksne til behandling af utilstrækkelig kontrolleret type 2-diabetes  mellitus  
i tillæg til diæt og motion som monoterapi når metformin ikke anses for velegnet på grund af 
 in tolerance; som  tillægsbehandling til andre lægemidler til behandling af type 2-diabetes.¹

✓HJERTESVIGT
Forxiga® er indiceret til voksne til behandling af symptomatisk kronisk hjertesvigt med reduceret 
ejektionsfraktion.¹

✓KRONISK NYRESYGDOM
Forxiga® er indiceret til behandling af kronisk nyresygdom hos voksne.¹ 

Forxiga_3 i en_Mavebælte_60,5x6cm_12_v3.indd   1Forxiga_3 i en_Mavebælte_60,5x6cm_12_v3.indd   1 30/09/2021   12.2730/09/2021   12.27

Ring eller skriv for priser på ovennævnte og andre kreative opgaver. 
Se kontaktinfo på side 6.
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  Formater i avisen

Formater og priser
Listepriser for printavisen

Standardformat

Format Størrelse mm (b x h) pris i kr. 4 farve pris i kr. s/h

1/1 side 258 x 370 44.600

1/1 side + 2 sp. fuld  højde 100 x 370 56.100

Opslag, 2 sider 530 x 370 67.500

A4 side 206 x 297 37.600

1/2 side 258 x 185 33.100

Banner 258 x 75 22.600

Pligttekst

1 spalte 148 x 370 8.600

2 spalter 100 x 370 11.900

3 spalter 153 x 370 15.300

Særplacering

Forside-annonce 258 x 185 84.500

Forside-banner 258 x 20 26.700

Side 2 258 x 370 55.590

Midteropslag 350 x 370 79.800

Side 4, 7 eller 9 258 x 370 52.600

Side 11, 13 eller 15 258 x 370 50.100

Side 2-3 530 x 370 81.100

Bagside 258 x 370 55.590

Andre særplaceringer Listepris + 15%

Milimeterpris på tekstannonce 42,0

1/1 side 1/1 + 2 sp 1/2 side Opslag, 2 sider A4 side Banner Forside-annonce Forside-banner

1 spalte 2 spalter 3 spalter
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Materialespecifikationer til avisen

Materiale sendes til  
annonce@dagensmedicin.dk

Materiale leveres rettidigt til materiale-
deadline som vedhæftet pdf i en mail til 
annonce@dagensmedicin.dk/  
masi@dagensmedicin.dk. 

Materialedeadline, se udgivelsesplan på side 3.

Tekniske specifikationer
• Opløsning 200 dpi
• Farvebilleder bør indeholde god kontrast
• Streg 400 dpi
• Raster 40 linjer
• Farver CMYK-separerede
• Skriftstørrelse min. 9 punkt for negativ tekst
• Skriftstørrelse min. 6 punkt for positiv tekst

Pdf
CMYK-separeret pressoptimized pdf, fonts 
embedded, billedmateriale i 200 dpi, ingen 
beskæring. InDesign og Illustrators transpa-
rencyfunktion bør ikke anvendes. Derudover 
for korrekt indstilling af pdf se   
www.kankanikke.dk Påføres der tekst i annon-
cen som henviser til produktresumé, skal de 
skrifter der er brugt i materialet vedlægges.

DBH- og Magtmagasin
Vær opmærksom på ændrede annoncefor-
mater og at materialet skal leveres som pdf, 
60 linjer.

Helsidesannonce:  
258 x 370 mm. Men ved DBH- og Magtma-
gasin er størrelsen: 241 x 341.

Tryk
Coldset-rotation.

For yderligere information henviser vi til 
»Dansk Standard for Avistryk«, som kan re-
kvireres hos Pressens Fællesindkøb på telefon 
33 12 16 70.

*Bureauprovision/informationsgodtgørelse/
sikkerhedsstillelse Vi tilbyder 5% i provision 
efter rabat såfremt indrykningen bestilles 
gennem mediabureau. Provision forudsætter 
reproklart materiale.

Fejl og mangler
Dagens Medicin påtager sig intet ansvar for fejl 
i annoncer, som er indrykket i overensstem-

melse med bestillerens angivelser, ej heller for 
materiale modtaget fra andre medier.

Såfremt Dagens Medicin bærer ansvaret for 
fejl i en annonce, ydes en reduktion, der 
højest kan beløbe sig til annoncens pris. For 
trykfejl, forkerte størrelser, priser og tidspunk-
ter etc., som annoncøren eller bureauet ikke 
bærer ansvaret for, ydes der kun reduktion 
efter Dagens Medicins eget skøn over annon-
cens værdiforringelse.

Reklamationer må skriftligt fremsættes 
umiddelbart efter annoncens indrykning. 
Trykkes en annonce flere gange med samme 
fejl, uden at vi modtager reklamation, ydes 
en eventuel godtgørelse kun for den første 
indrykning.

Dagens Medicin forbeholder sig ret til at 
 afvise annoncer, der strider imod interesser 
eller imod gældende love og bestemmelser, 
samt enhver annonce, som efter vores skøn 
kan forveksles med den redaktionelle tekst.

På rubrikannoncesiderne optages kun 
annoncer, der kan skønnes at høre naturligt 
hjemme under de pågældende  rubrikker. 
 Dagens Medicin påtager sig intet ansvar for 
evt.  indrykning af ulovlige annoncer. Annon-
ceordrer, til hvilke der er knyttet betingelser 
om tekstomtale, afvises.

For færdigt materiale, der ikke opfylder 
neden stående leveringsspecifikationer, 
 garanteres ikke. Erstatningskrav kan derfor 
ikke gøres gældende for heraf opstået fejl-
agtig, forsinket eller manglende indrykning  
af bestilte annoncer.

Opbevaring
Vi opbevarer annoncemateriale i seks måne-
der. Det bliver  derefter slettet, medmindre 
anden aftale foreligger. Ret til  ændringer 
forbeholdes.

Annullering
Eventuel annullering af annonce kan, uden 
omkostninger, ske senest fire uger før mate-
rialedeadline. Indtil fjorten dage før materi-
aledeadline kan annoncen standses mod et 
annulleringsgebyr på 10.000 kr. For annoncer 
booket med særplacering vil frist fremgå af 
ordrebekræftelsen.

Vicki Bech Hansen

Key Account Manager  
Tlf.: +45 26 35 57 35 
viha@dagensmedicin.dk

Carsten Venø

Key Account Manager 
Tlf.: +45 27 84 21 74 
cave@dagensmedicin.dk

Tina Ipsen

Kommerciel direktør 
Tlf.: +45 21 68 49 20  
tiip@dagensmedicin.dk

Kontakt


