
MEDIEINFO

Magasinet LægeLiv handler om lægens liv. 
Ikke så meget faget og forskningen. Men 
det hele liv, hvor også travlhed, tvivl og mere 
holistiske temaer fylder. Det er magasinet, som 
giver anledning til at reflektere og slappe af.

Magasinet LægeLiv er også  
boganmeldelser, biograftip og 
oplevelser væk fra hverdagen. 

      Nyt

magasin

Mød lægen på  
hjemmebane

magasinet-lægeliv.dk



Perspektiv og  
personlige fortællinger
Magasinet LægeLiv bringer de historier, som praktiserende læger ikke finder i 
de traditionelle, faglige tidsskrifter. Det er livsstilsmagasinet, der har udsynet  
til, hvad andre læger gør og indsigten i, hvad der er vigtigt for patienten.  
Det er inspiration til at drive praksis på andre og nye måder. 

Med en tone, der er inviterende, inspirerende og moti
verende, sætter magasinet perspektiver på lægelivet i 
spil. Mennesket kommer foran fortællingen, så læseo
plevelsen bliver mere nærværende, mere relevant og 
mere menneskelig.  
 
I hvert nummer er der et bærende interview med en 
læge, der har valgt at gå imod den gængse trend eller 
har noget helt særligt på hjerte. F.eks. med en læge, 
der har valgt at drive praksis i et udsat og for de fleste 
utiltrækkende område.

Magasinet LægeLiv tager også fat i de dilemmaer, som 
lægerne og klinikejerne står med i dag. Derfor har 
vi bl.a. fokus på de situationer, hvor rollerne støder 
sammen. Det kunne være artiklen, der handler om, at 
lægen også er forretningsmand.

 

Et lægeliv i balance
Dilemmaerne handler om balance. Det samme gælder, 
når vi sætter arbejdsliv over for privatliv. Derfor går 
Magasinet LægeLiv også behind the scenes og ser  
på, hvilke fritidsinteresser og skæve præferencer, der 
gemmer sig bag kitlen. Er lægen med i et rockband, 
kører hun racerbil, er det familien eller måske windsur
fing, der trækker? Og hvad laver en praktiserende læge 
typisk, når han eller hun går på pension?

Fra det ene lægehus til det andet
Med stafetten inspirerer det ene lægehus det andet  
f.eks. med fortællingen: “Sådan sikrer vi, at alle med 
arbejdere får en god og meningsfuld arbejdsdag.” 
 
Ud over faste temaer og formater bliver der hver gang 
sider med småstof og sider med synspunkter fra både 
konsultationen og psykologen.

Det er Helses redaktion, der står bag indholdet  
i magasinet LægeLiv.

INTRO



Tal med os om mulighederne.  
Fra faste placeringer til formater, der  
passer til jeres verden og marked.

Alle priser eksl. moms.

Prisstruktur

OPSLAG (2 x 1/1)

39.800,- 
B: 420 mm x H: 297 mm
+ 3 mm til beskæring

1/2 SIDE

12.800,-
B: 170 mm x H: 126 mm

1/4 SIDE

7.800,-
B: 83 mm x H: 126 mm

SIDE 5 + 7

22.800,-
B: 210 mm x H: 297 mm
+ 3 mm til beskæring

BAGSIDE + SIDE 2

24.000,-
B: 210 mm x H: 297 mm
+ 3 mm til beskæring

1/3 SIDE

9.800,-
B: 170 mm x H: 82 mm

HELSIDE TIL KANT

19.800,-
B: 210 mm x H: 297 mm
+ 3 mm til beskæring

1/2 SIDE

12.800,-
B: 83 mm x H: 257 mm

2 x 1/1
(opslag) 1/1

Bagside
+ side 2

Side  
5 + 7

Rabat
4 x indrykning: 20%
2 x indrykning: 10%
Introrabat ved 4 x indrykning: 25%
Introrabat ved 1 x indrykning: 15%

Der kan max ydes 25% rabat. 

Pligttekst:  50% 

Kontakt
Media-partners
Annette Brink, Salgschef
T. +45 5383 1466
annettebrink@media-partners.dk

Mediegruppen
Helle Hviid, Key Account Manager
T. +45 2445 9010
helle@mediegruppen.net

Oplag
8.000 stk. fordelt på:
·  Praktiserende læger
·  Privatklinikker
·  Spec. læge klinikker
·  Privathospitaler

Særplaceringer

Tema og dagsorden

Eksempler på emner/temaer:
Hvordan kan arbejdsliv og fritid komme til at hænge bedre sammen?
Hvornår er det rigtige tidspunkt at trække sig tilbage? Nogle læger 
bliver ved til langt oppe i årene, andre holder op, når de er i 60erne.  
Vi kommer med forskellige eksempler og overvejelser, der kan inspirere 
til at træffe det rigtige valg for den enkelte.

Lægen er for de fleste en institution, som mange stiller særlige  
krav til. Hvad giver det af udfordringer i arbejdsliv og privatliv?  
Og hvor er balancen?

Lægernes psykiske helbred – hvordan sikrer vi, at det mentale  
helbred bliver bedst muligt for den enkelte læge? Og hvor går lægen 
hen, når sindet strammer til? Sådan kan du også bruge din læge
uddannelse. Om andre måder at være læge på. Er der særlige  
etiske problemer, når lægen også er forretningsmand? Og i givet  
fald, hvordan tackler vi dem?

Fokus

UDGAVE ANNONCEBOOKING MATERIALE DEADLINE PÅ GADEN

Nr. 1 20.01.2023 30.01.2023 08.03.2023

Nr. 2 21.04.2023 01.05.2023 05.06.2023

Nr. 3 14.08.2023 21.08.2023 21.09.2023

Nr. 4 13.10.2023 23.10.2023 22.11.2023
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Med Magasinet LægeLiv henvender du dig direkte til alle  
praktiserende læger, speciallæger samt privathospitaler. 
Magasinet skriver om alle former for lægeliv med anderledes 
vinkler, der går bag om kitlen.

Du forbinder med lægerne i et medie, som taler direkte ind  
i deres hverdag og fritid. Et medie, hvor de kan se sig selv,  
og som de bliver inspireret af at læse.

Kom i  
forbindelse  
med de  
danske læger

Jeg vil glæde mig til et 
magasin for læger, der 
sætter fokus på vores 

psykiske helbred i forhold 
til det arbejdspres, vi 

udsættes for. Men også de 
mange menneskeliv,  

vi involveres i.

Work-life-balance er 
bestemt noget, jeg tænker 
meget over, og det er fedt 

med nye vinkler på, hvordan 
man kan få et familieliv til 

at spille sammen med en 
lægekarriere.

Analyse og vidensindsamling
Før vi skabte rammerne for det nye magasin, har vi talt med en lang række  
læger og medarbejdere. For at samle idéen op om hverdag, udfordringer,  
behov og personlige agendaer.

Det har givet os en stærk og god idé til dette  magasin  koncept. Hvad er der behov  
for af magasiner og  per spektiv? Hvad vil lægen tage sig tid til at læse med på  
– og hvad vil de ikke spilde tiden med?

Derfor dette koncept, hvor vi har taget lægerne med ombord og taget  
udgangspunkt i deres mange udsagn og tilkendegivelser.
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