
  

 

 
 
 
København den 27. november 2002 
 
Udtalelse om skjult reklame i udsendelsen "Lille spejl på væggen" 
 
Det fælles fjernsynsnævn for Københavnsområdet har i brev af 2. oktober 2002 
anmodet Radio- og tv-nævnet om en udtalelse om eventuel skjult reklame i ud-
sendelsen "Lille spejl på væggen", der sendes på lokal tv-stationen TV 23. 
 
I udsendelsen følger man en ung kvinde, Dorthe, der  fortæller, hvordan det har 
begrænset hende, at hun har meget små bryster. En psykolog beretter om, at det 
for nogle mennesker ikke er tilstrækkeligt at gennemgå terapi, når de har mindre-
værdskomplekser over et eller andet ved deres udseende. Psykologen oplyser, at 
plastikkirurgi kan give disse mennesker større selvværd. En kirurg fra Scandina-
vian Clinic of Plastic Surgery fortæller, hvad et brystforstørrende indgreb går ud 
på.  
 
Man følger Dorthe til undersøgelse før operationen, og det oplyses, at den foreta-
ges hos Scandinavian Clinic of Plastic Surgery i Tolbodgade. Man følger herefter 
det kirurgiske indgreb, hvor kirurgen forklarer, hvorfor netop den måde, han fore-
tager indgrebet på, er den bedste, idet der efterfølgende ikke bliver noget grimt ar 
at se. 
 
I sidste del af udsendelsen lyder speaken, medens man følger Dorthe på tøjind-
køb: " Resultatet er imponerende. Dorthe har gennemgået en fantastisk udvikling. 
Det kan ses på hendes krop, der er blevet markant mere kvinde. Dorthe har fået 
lov til at være den person hun hele tiden har været – inderst inde". Endvidere ly-
der speaken: "Endelig skal Dorthes inderste ønske opfyldes. Hun skal ud og købe 
det tøj hun hele tiden har haft lyst til. Slut med tøj, der dækker, skjuler og under-
trykker. Nu er der frit valg på alle hylder med tøj, der markerer, understreger og 
fremhæver."   
 
Af den afsluttende kreditering fremgår det endelig, at udsendelsen er filmet on 
location på Scandinavian Clinic of Plastic Surgery, Toldbodgade 31, København 
K. 
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Det lokale nævn har ifølge bekendtgørelse nr. 1348 af 18. december 2000 om re-
klame og sponsorering i radio- og fjernsyn § 35 mulighed for at indhente en udta-
lelse hos Radio- og tv-nævnet i sager om overtrædelse af § 3, der omhandler re-
klamers identifikation.  
 
Radio- og tv-nævnet har behandlet sagen på sit møde den 26. november 2002, og 
skal udtale følgende: 
 
"Lille spejl på væggen" er en udsendelse, der søger at give generel information om 
brystforstørrende indgreb. Udsendelsen indeholder meget rosende omtale af re-
sultatet af indgrebet, og den påvirkning det har på en ung pige. Den stærkt rosen-
de omtale sammenholdt med de præcise oplysninger om klinikken, hvor indgrebet 
bliver foretaget, herunder den nøjagtige adresseangivelse, medfører, at der er tale 
om en overtrædelse af reklamebekendtgørelsen § 3, stk. 1, ifølge hvilken reklamer 
klart skal kunne identificeres som sådanne, således at de i indhold og præsentation 
adskiller sig fra de ordinære udsendelser.  
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