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FOTOBØGER: Det bliver mere 
og mere udbredt at sammen-
sætte en personlig fotobog med 
billeder fra brylluppet, konfir-
mationen eller rejsen. I hvert 
fald viser internationale tal en 
kraftigt stigende efterspørgsel 
på fotobøger, og ifølge analyse-

huset Photo Imaging News er 
fotobogsmarkedet siden 2006 
mere end syvdoblet. Sidste år 
blev der således solgt ikke fær-
re end 175 millioner eksempla-
rer på verdensplan.

Store prisforskelle
De fleste fotobøger købes i dag 
på nettet, og der kan være god 
grund til at tjekke flere forskel-
lige udbyderes hjemmesider, 
inden man bestiller. En sam-
menligning af  11 danske leve-
randører afslører nemlig store 
prisforskelle på en 100 siders 
bog med personligt omslag. 

Med forsendelse koster den 
hos den dyreste udbyder, Ex-
traFilm, 1.188,30 kroner, mens 
et lignende produkt koster un-
der det halve hos FotoSjov.dk, 
der med en pris på 499 kroner 
er billigst. 

Samtidig leveres bogen fra 

sidstnævnte med en tykkere 
papirkvalitet og som rigtig, 
indbundet bog i stedet for med 
limet ryg.

Vi går ikke efter pris
Til gengæld har FotoSjov.dk et 
væsentlig mindre udvalg end 

konkurrenterne, som leverer 
fotobøgerne i alskens forskel-
lige formater og med sidean-
tal efter behov – typisk fra 26 
sider. Hos FotoSjov.dk er der 
reelt kun én fotobog på hyl-
derne. 

CeWe, der sidder på 40 pro-

cent af  det europæiske foto-
marked og producerer stør-

stedelen af  danskernes foto-
bøger, lægger sig præcis midt 

i feltet med en pris på 724 kro-
ner for en indbundet bog med 
106 sider.

Forskel i brugervenlighed
Der er også forskel på soft-
waren fra de forskellige leve-
randører, man benytter til at 
overføre sine digitale billeder 
og lave fotobogen med. Hos de 
fleste henter man først et pro-
gram, som herefter skal instal-
leres, men hos enkelte udby-
dere – blandt andet SumoPix 
og FotoSjov.dk – laver man fo-
tobogen direkte via hjemme-
siden, hvilket kan være mere 
brugervenligt.

Store prisforskelle på trykning af fotobøger
prisforskel. Prisen på en 100 siders fotobog kan variere med næsten 700 kroner

Det kan godt betale sig at besøge forskellige hjemmesider, når du skal 
sammensætte familiealbummet. Foto: Epicent Kommunikation

Fotosjov.dk    ,-

Myphotobook.dk   ,-

Expert   ,-

Pixum   ,-

hjemmeside.dk   ,-

CeWe Fotobog   ,-

Bilka.dk   ,-

PhotoPeople   ,-

Apple   ,-

SumoPix   ,-

ExtraFilm             .,-

Kilde: Epicent Kommunikation
.

PPriser for fotobøger (100+ sider)
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man benytter til 
at overføre sine 
digitale billeder 

Region Midtjylland har som sin største opgave at drive hospitaler og sociale og psykiatriske tilbud. Regional udvikling herunder bl.a. også kollektiv trafik og miljø er et andet vigtigt område. Region Midtjylland har et bruttobudget på knap 25 mia. kr og ca 28.000
ansatte. Regionen ledes af et folkevalgt regionsråd på 41medlemmer.

Information fra Region Midtjylland

Få mere information på www.regionmidtjylland.dk

Folkevalgt demokrati på arbejde
41medlemmeraf regionsrådet samlet til debat i regionssalen

LÆGEVAGTEN
Lægevagten kan kontaktes på 7011 3131 og har åbent
hverdage kl. 16 – 08 og weekender og helligdage hele
døgnet. Husk du skal ringe og lave en aftale med lægevag-
ten, før du møder op i konsultationen.
Læsmere på www.akut.rm.dk

SKADESTUE OG AKUTKLINIK
Kommer du til skade, kan du blive behandlet på skadestue
eller akutklinik.Men du skal altid ringe først:

Bor du i den østlige del af regionen, skal du ringe på
8731 5050. Kommunerne i den østlige del: Aarhus,
Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Silkeborg,
Skanderborg, Odder, Horsens, Hedensted og Samsø.

Bor du i den vestlige del af regionen, skal du ringe til egen
læge. Har lægen lukket skal du ringe til lægevagten på
7011 3131. Kommunerne i den vestlige del: Skive, Struer,
Lemvig, Holstebro, Ringkjøbing/Skjern, Herning, Ikast-
Brande og Viborg. Læsmere på www.akut.rm.dk

AKUT PSYKIATRISK HJÆLP
Har du brug for akut psykiatrisk hjælp, skal du ringe til din
egen læge eller vagtlægen, som kan henvise dig til en
visiteret psykiatrisk modtagelse døgnet rundt.

PSYKIATRISK RÅDGIVNINGSTELEFON
PsykiatriskRådgivningstelefon78470470 kangivedig råd
ogvejledningvedakutpsykisk krise. Telefoneneråbenhele
døgnet.

REGIONSRÅDSMØDE
Regionsrådet holder møde onsdag den 16. november
kl. 13.00 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, Viborg.
Dagsorden til mødet kan findes på www.regionmidtjylland.
dk under fanen politik.
Du kan stille skriftlige spørgsmål til regionsrådet senest 8
dage indenmødet. Hvis du har mundtlige spørgsmål, skal
formanden have besked indenmødet. Spørgsmål kan
sendes til kontakt@rm.dk eller Regionshuset Viborg,
Regionssekretariatet, Skottenborg 26, 8800 Viborg.
Møderne er offentlige, og alle er velkomne til at deltage.
Du kan også følge mødet live på hjemmesiden:www.rm.dk
– både direkte og efter mødet.

NYE ÅBNINGSTIDER PÅ AKUTKLINIKKEN I SKIVE
Som led i en ensretning af akutklinikkerne i Region
Midtjylland har akutklinikken på Regionshospitalet Skive
ændret åbningstid, så der dagligt vil være åbent fra kl.
08.00 - 22.00. Med den nye åbningstid vil der som politisk
vedtaget være ensartede åbningstider i akutklinikkerne i
Skive, Grenaa og Ringkøbing.

NYT OM SKADESTUEN I HORSENS
I Horsens skal du nu også ringe på 8731 5050, før du tager
på skadestuen. Du skal ringe til den fælles Skadestue-
visitation, som er bemandet med uddannede skadestue-
sygeplejersker. De giver patienten råd og vejledning og
vurderer om patienten skal henvises til Skadestuen,
Vagtlægen eller om patienten under vejledning selv kan
behandle skaden. Derudover kan de se hvor lang vente-
tiden er og råde patienten til at tage på skadestuen på det
mest hensigtsmæssige tidspunkt.

PATIENTKONTORET
Patientkontoret kan kontaktes på 7841 0444 og giver
information og rådgivning om patientrettigheder, frit
sygehusvalg, ventetider mv. Telefonen er åbenmandag til
torsdag kl. 10-12. Du kan også skrive til: Patientkontoret,
Skottenborg 26, 8800 Viborg eller patientkontoret@rm.dk

NYE TELEFONNUMRE PÅ AARHUS
UNIVERSITETSHOSPITAL
Aarhus Universitetshospital har fået nyt fælles hoved-
nummer. Hovednummeret er 7845 0000.
Samtidigt har det tidligere Skejby også fået nye telefon-
numre.
Find de nye numre på www.skejby.dk

NYE TELEFONNUMRE I PSYKIATRI OG SOCIAL
Kildebjerget Kostskole og Ungdomsuddannelsescenter,
Sanatorievej 1, 7140 Stouby: 7847 9700.

Granbakken, Granbakkevej 22, 8961 Allingåbro: 7847 7900.

Himmelbjerggården, Himmelbjergvej 11, 8680 Ry:
7847 9800.

Høskoven Trænings-, Bo- og Aktivitetshus, Damagervej
26, 8260 Viby J: 7847 7300.

Grenen, Hemmedvej 1, 8585 Glesborg: 7847 9100.

Sønderparken Center for Socialpsykiatri, Søndergade 21,
8783 Hornsyld: 7847 6450

Gårdhaven, Stokrosevej 3, 8800 Viborg skifter telefon-
numre den 13. oktober. Nyt hovednummer er: 7847 6700.


