
Annonsera i Jordemodern – en tidning för och av barnmorskor!
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Jordemodern är  
Svenska Barnmorskeförbundets  

tidskrift och medlemstidning.  
Jordemodern ges ut åtta gånger 

per år och distribueras till  
barnmorskor i Sverige och  

övriga Norden. 

Jordemodern utgivningsvecka och annonsbokning 2023

Nummer Utgivningsvecka Bokningsdag/ 
materialdag

Nr 1 Mars 10 10 februari

Nr 2 April 14 10 mars

Nr 3 Maj 18 10 april

Nr 4 Juni 23 10 maj

Nr 5 September 36 10 augusti

Nr 6 Oktober 40 10 september

Nr 7 November 45 10 oktober

Nr 8 December 49 10 november

Annonsera i Jordemodern  
Frågor och annonsbokning: annons@barnmorskeforbundet.se

mailto:annons%40barnmorskeforbundet.se?subject=


Prislista 2023 
 

Jordemodern redovisar inte moms 
Jordemodern är en ickekommersiell  
medlemstidning

 
Affärs-/produktannons 
Helsida 16 000 kr 
Halvsida 8 500 kr

Baksidan 17 500 kr

Kurs, konferens, böcker, stipendier  
och platsannons lediga jobb 
Helsida 7 500 kr 
Halvsida 4 000 kr

Rabatter – vid samtidig bokning av  
3–5 införanden 5% 
6–7 införanden 8% 
8 eller fler införanden 10% 

Webbannons platsannons 
Lediga jobb barnmorskeforbundet.se  
Platsannons (text/radannons med länk)  
på hemsidan 9 500 kr (inklusive 25% moms)

Rabatt vid samtidig bokning  
av webb annons och platsannons  
i tidningen: 5%

 

Annonsbokning i Jordemodern  
annons@barnmorskeforbundet.se 

Behöver du hjälp att göra annonsen?   
För frågor och prisuppgift, kontakta  
annons@barnmorskeforbundet.se 
Bifoga logo i eps-format, text i Word  
och eventuella bilder i jpg-, tiff- eller  
eps-format. Kostnad för formgivning av 
annonsen tillkommer.

Materiallämning färdigt annonsmaterial 
Färdigt annonsmaterial skickas till   
annons@barnmorskeforbundet.se  
Digitalt annonsmaterial, PDF med   
tryckkvalitet utan profilinställningar.

Teknisk information 
Jordemodern trycks hos Åtta.45 Tryckeri 
med genomgående fyrfärg, 150 linjers  
raster på bestruket papper.

Avbeställning av bokade annonser 
Avbokning av annons ska vara  
Jordemodern tillhanda senast en månad 
före angiven materialdag. Annons som 
avbokas senare debiteras fullt pris.

HELSIDA
(satsyta)

125x194 mm HALVSIDA
(satsyta)

125x92 mm

HELSIDA
(utfallande)
145x213 mm
+ 3 mm utfall

HALVSIDA
(utfallande)
145x107 mm
+ 3 mm utfall

BAKSIDA
(utfallande)
145x191 mm
+ 3 mm utfall

Annonsera i Jordemodern – en tidning för och av barnmorskor!
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TEMA: PREEKLAMPSI

För mer information kontakta annons@barnmorskeforbundet.se 
Läs mer om Jordemodern på barnmorskeforbundet.se

Maj nr 3 2022
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TEMA: MAGISTERUPPSATS

November nr 7 2022
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