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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 specialis-

terne og lægerne generelt.

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

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

med sundhedssektorens top 100. De er begge specialud-

gaver af avisen og bliver trykt i kraftigere papirkvalitet, 

beskåret og med mulighed for annoncer trykt til kant.

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 og  
materiale deadline

Tema

Januar 2 DM1 13.01 09.01 Danmarks bedste til hjerte-kar + Hæmatologi (ASH)

4 DM2 27.01 23.01 Danmarks bedste til diabetes og kræft + Diabetes/ 
overvægt

Februar 6 DM3 10.02 06.02 Danmarks bedste hospital "Magasin" + Respiration

Marts 9 DM4 03.03 27.02 Almen Praksis

11 DM5 17.03 13.03 Neurologi/psykiatri (ACTRIMS)

13 DM6 31.03 27.03 Dermatologi (AAD)

Påske

April 16 DM7 21.04 17.04 Hjerte-kar + Politisk høring + Psykiatri (EPA)

Maj 19 DM8 12.05 08.05 Diabetes/overvægt

21 DM9 26.05 22.05 Almen praksis

Juni 23 DM10 09.06 05.06 Reumatologi (EULAR & ACR)

25 DM11 23.06 19.06 Kræft (ASCO) + Hæmatologi (EHA) + Respiration (EAACI) 
+ Nefrologi (ERA) + Neurologi (AHS)

Sommerferie

August 33 DM12 18.08 14.08 Neurologi/psykiatri (EAN) + Diabetes (ADA)

September 35 DM13 01.09 28.08 Almen praksis

37 DM14 15.09 11.09 Hjerte-kar (ESC) + Magt "Magasin"

39 DM15 29.09 25.09 Respiration (ERS)

Oktober 41 DM16 13.10 09.10 Diabetes/overvægt (EASD)

43 DM17 27.10 23.10 Kræft (ESMO) + Neurologi (ECTRIMS) + Dermatologi 
(EADV) + Overvægt (Obesity week)

November 45 DM18 10.11 06.11 Rare Diseases

47 DM19 24.11 20.11 Almen praksis (Lægedage)

December 49 DM20 08.12 04.12 Diabetes/overvægt/nefrologi (ASN) + hjerte-kar (AHA) + 
Neurologi (EHF)

Udgivelsesplan 2023
Jobannoncering
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Formater og priser
Listepriser for printavisen

Standardformat

pris i kr. 4 farve pris i kr. s/h

Milimeterpris 34,00 30,00

Online stillingsannonce på www.dagensmedicin.dk/job 7.000

A4 side minus
Pris pr. udgivelse:  
28.000 kr., i farver
24.000 kr., SH
Format: 171 x 235mm

1/4 side
Pris pr. udgivelse:  
15.000 kr., i farver
13.000 kr., SH
Format: 127 x 180mm

1/1 side
Pris pr. udgivelse:  
55.000 kr., i farver
48.000 kr., SH
Format: 258 x 370mm

1/2 side
Pris pr. udgivelse:  
29.000 kr., i farver
25.000 kr., SH
Format: 258 x 180mm

1/2 side
Pris pr. udgivelse:  
29.000 kr., i farver
25.000 kr., SH
Format: 127 x 370mm

2 spalter, fuld højde
Pris pr. udgivelse:  
21.000 kr., i farver
18.000 kr., SH
Format: 84 x 370mm
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Om online annoncering
• Jobopslag er aktiv i op til 30 dage

•  Målrettet annoncering, da link til opslaget sendes ud på 

relevante kandidaters jobagenter

•  Mulighed for at modtage ansøgninger via e-mail eller link 

til online rekrutteringssystem

•  Rotationsvisning på forsiden af dagensmedicin.dk i den 

grønne spalte “Job”

•  Annonceoverskrift/Joblink i vores daglige redaktionelle 

nyhedsbreve

• Opslag på https://www.linkedin.com/showcase/  laegejob-

sundhedsjob/

•  Eksponering i fagligt redaktionelt miljø

  Pris kr. 7.000

Specifikationer
• Send Word-dokument eller link til jobopslaget samt logo i 

høj opløsning til job@dagensmedicin.dk

Online jobannoncering på 
dagensmedicin.dk

• Jobopslag er aktiv i op til 30 dage.

• Målrettet annoncering, da link til opslaget  sendes ud på 
relevante kandidaters jobagenter.

• Mulighed for at modtage ansøgninger via e-mail eller 
link til online rekrutteringssystem. 

• Rotationsvisning på forsiden af dagensmedicin.dk i den 
grønne spalte “Ledige job”. 

• Joblink i vores daglige 
 redaktionelle nyhedsbreve.
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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. 

Materiale deadline, se udgivelsesplan

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 transpar-
encyfunktion 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 rek-
vireres 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 annonc-
er, der kan skønnes at høre naturligt hjemme 
under de pågældende  rubrikker. Dagens 
Medicin påtager sig intet ansvar for evt. 
 indrykning af ulovlige annoncer. Annonceor-
drer, til hvilke der er knyttet betingelser om 
tekstomtale, afvises.

For færdigt materiale, der ikke opfylder ned-
enstående leveringsspecifikationer, garanteres 
ikke. Erstatningskrav kan derfor ikke gøres 
gældende for heraf opstået fejlagtig, fors-
inket eller manglende indrykning af bestilte 
annoncer.

Opbevaring
Vi opbevarer annoncemateriale i seks måned-
er. 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.
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