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LÆGERNE OM BESTPRACTICE:
“Det mest relevante medie
for den daglige behandling”

D A N M A R K
F A G L I G

D I A L O G

M E L L E M

L Æ G E R

Vær til stede i den daglige behandling hos netop din målgruppe!
Hvis dit produkt bruges af en bestemt gruppe
patienter, er det så ikke smartest at markedsføre
produktet direkte målrettet til de læger, som i
dagligdagen behandler disse patienter?

Inden for hvert speciale formidler BestPractice
aktuel og klinisk relevant viden om nye behandlinger, videnskabelige undersøgelser, nye indikationer, guidelines, best practices og andre tiltag,
der kan optimere patientbehandlingen.

BestPractice udgives i ti forskellige versioner. Alle
er målrettet lægers, sygeplejerskers samt apoteksansattes daglige behandling og rådgivning
inden for netop deres speciale.

H VA D S I G ER LÆG E R N E
O M B E S T P RA C TIC E?
“ Gemmer alle numre og videre
giver dem til yngre kollegaer
psykiater

“ Meget relevante emner i mit
speciale og daglige arbejde
reumatolog

“ Det er målrettet almen praksis.
Dvs. relevant og anvendeligt
praktiserende læge

“ Faglig relevant og med viden
om seneste udvikling på mit
område
neurolog

“ Korte, overskuelige, let læste
artikler om up to date fagligt og
praktisk relevante emner
dermatolog

“ Fine oversigtsartikler, som i
et forståeligt sprog formidler
svært tilgængeligt stof
onkolog

“ Nye videnskabelige resultater i
kombination af oversigter og
aktuelle forskningsfelter
hæmatolog

“ Godt resumé og – undskyld
udtrykket – ikke for indviklet
praktiserende læge

“ Giver mig følelsen af at blive op
dateret inden for mange store og
relevante emner i almen praksis,
på en kortfattet måde
praktiserende læge

“ Praksisrelevante emner.
Korte og brugbare artikler.
Godt resume
praktiserende læge

“ Godt med korte oversigter
skrevet af onkologer
onkolog

“ Korte, klare og relevante artikler
skrevet af kendte kollegaer
psykiater

Nå ud på lægens bord og skab værdi
Uanset om det er tidsskrifter eller online uddannelse, sikrer BestPractice,
at indholdet er:
• Målrettet: Fokus på lægens speciale.
• Praktisk relevant: Fokus på lægens daglige behandling.
• Interessant: Tilpasset den kliniske hverdag.
• Nærværende: Artikler og online uddannelse udarbejdes af anerkendte kollegaer eller eksperter inden
for området.
BestPractice har gennem 12 år været formidler af ny og opdateret viden til danske læger indenfor adskillige lægelige specialer. Fra læge til læge! I BestPractice er det læger og ikke journalister, der skriver
artiklerne.
BestPractice har udgivet over 1000 magasiner fordelt på ti specialer i de fire nordiske lande. Samlet
over 8000 artikler. Mange nationale og internationale anerkendte læger og andre sundhedspersoner
har skrevet artikler eller deltaget i en MEDtalk - og mere end 34.000 sundhedspersoner i Norden har et
login til vores portal - bpno.dk - bpno.no - bpno.se - bpno.fi
Vores speciale-specifikke uafhængige redaktioner af førende og engagerede læger sikrer indholdets
relevans, et klart patientfokus og -perspektiv samt, at indholdet er tilpasset den daglige kliniske hverdag.
Troværdighed er essentielt, og derfor holder vi fast i vores princip om, at faglig dialog skal være mellem
sundhedspersoner.

Faggruppers troværdighed
Hvor højt vurderes følgende faggruppers troværdighed

Kilde: Radius Kommunikation med data
fra Epinions Danmarkspanel.
Undersøgelsen er gennemført i perioden 3.
til 16. juli 2018. 2.040 repræsentativt ud
valgte danskere i alderen 18-75 år har del
taget i undersøgelsen, som er gennemført
som en internetbaseret spørgeskemaun
dersøgelse via Userneeds. I undersøgelsen
vurderes 26 faggrupper på seks parametre
på en skala fra 1-5, hvor 1 er den laveste
karakter, og 5 er den højeste. Foto: Radius

UDGIVELSESPLAN 2019
SPECIALISTER

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September Oktober November December

Hæmatologi
4 gange årligt til læger
og sygeplejersker, som arbejder med
patienter inden for hæmatologien
(oplag: 500)

X

X

EHA

X

X

X

X

ASH

Onkologi
5 gange årligt til læger
og sygeplejersker, som arbejder
med patienter inden for onkologien
(oplag: 1.200)

X

X

ASCO

X

ESMO

Psykiatri / neurologi
4 gange årligt til læger
og sygeplejersker, som arbejder med
patienter inden for psykiatri og neurologi (oplag: 2.200)
Reumatologi
4 gange årligt til læger
og sygeplejersker, som
arbejder med reumatologi
(oplag: 600)

X

X

X

X

X

ECTRIMS

X

EULAR

X
X

Infektionsmedicin
2 gange årligt til læger
og sygeplejersker som arbejder med
patienter inden for infektionsmedicin
(oplag: 700)

X

X

Dermatologi
3 gange årligt til læger
og sygeplejersker, som arbejder med
patienter inden for dermatologi
(oplag: 500)

X

X

X

Gastroenterologi
3 gange årligt til læger
og sygeplejersker, som arbejder med
patienter inden for gastro(oplag: 900)

SYGEPLEJERSKEN

X

Januar

Sygeplejersken
i almen praksis

Februar

Marts

April

Maj

X

4 gange årligt til almen praksis
(oplag: 4.500)

ALMEN PRAKSIS: TEMA

X

ECCO

Januar

Februar

Juni

X

Juli

August

X

Marts

April

Maj

September Oktober November December

X

Juni

Juli

August

X

September Oktober November December

16 gange årligt til alle praktiserende læger (oplag: 4.500) / opdelt i følgende temaer:
Psykiatri / neurologi
2 årlige temanumre

X

Lungemedicin
3 årlige temanumre
Hjerte / kar
3 årlige temanumre

X

X

X

X

X

Diabetes
3 årlige temanumre

2 gange årligt til alle apoteker
(oplag: 2.000)

X
X

X
X
Januar

Februar

Marts

X

X

Vaccination
1 årligt temanummer

Apotekere

X

X

Gynækologi / urologi
2 årlige temanumre

APOTEKERE

X

April

Maj

X

Juni

X
Juli

August

September Oktober November December

X
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Helle Smith
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BestPractice udkommer også i Sverige, Norge og Finland.
Kontakt os for at modtage udgivelsesplaner for disse lande

