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LEGENE OM BESTPRACTICE:

“Det mest relevante mediet for
den daglige pasientbehandlingen”
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M E L L O M

L E G E R

Vær til stede i den daglige behandlingen
hos nettopp din målgruppe!
Hvis ditt produkt brukes av en bestemt gruppe
pasienter, er det da ikke smartest å markedsføre
produktet direkte målrettet til de legene som til
daglig behandler disse pasientene?
BestPractice Nordic utgis i ti forskjellige versjoner.
Alle er målrettet legers, sykepleieres og apotek
ansattes daglige behandling og rådgivning
innenfor nettopp deres spesialfelt.

Innenfor hvert spesialfelt formidler BestPractice
Nordic aktuell og klinisk relevant kunnskap om
nye behandlinger, videnskapelige undersøkelser,
nye indikasjoner, guidelines, ”best practices” og
andre tiltak som kan optimere pasientbehandlin
gen.

H VA S I E R L E G EN E
O M B E S T P RA C TIC E?
“ Tar vare på alle numre og gir
dem videre til yngre kollegaer
psykiater

“ Meget relevante emner i mitt
spesialområde og daglige arbeid
revmatolog

“ Det er målrettet allmennpraksis,
det vil si relevant og anvendelig
praktiserende lege

“ Faglig relevant og med kunnskap
om nyeste utvikling på mitt
område
nevrolog

“ Korte, overkommelige, lettleste
artikler om ”up to date” faglige
og praktisk relevante emner
dermatolog

“ Fine oversiktsartikler som i
et forståelig språk formidler
svært tilgjengelig stoff
onkolog

“ Nye vitenskapelige resultater i
kombinasjon med oversikter og
aktuelle forskningsfelt
haematolog

“	Godt resymé og – unnskyld
uttrykket – ikke for innviklet
praktiserende lege

“ Gir meg følelsen av å bli oppdatert innenfor mange store og
relevante emner i allmennpraksis
på en kortfattet måte
praktiserende lege

“ Praksisrelevante emner.
Korte og brukbare artikler.
Godt resymé
praktiserende lege

“ Godt med korte oversikter
skrevet av onkologer
onkolog

“ Korte, klare og relevante artikler
skrevet av kjente kollegaer
psykiater

Med strategisk målrettet markedsføring
når du ut til legen med verdifull kunnskap
Uansett om det gjelder tidsskrifter eller online-utdannelse sikrer BestPractice Nordic
at innholdet er:
• Målrettet: fokus på legens spesialområde.
• Praktisk relevant: fokus på legens daglige behandling.
• Interessant: tilpasset den kliniske hverdagen.
• Nærværende: artikler og online-utdannelse utarbeides
av anerkjente kollegaer eller eksperter innenfor området.
BestPractice har i 12 år vært formidler av ny og oppdatert kunnskap til norske leger innenfor atskillige
spesialområder. Fra lege til lege! I BestPractice er det leger og ikke journalister som skriver artiklene.
BestPractice Nordic har utgitt 1000 magasiner fordelt på ti spesialområder i de fire nordiske landene,
totalt over 8 000 artikler. Mange nasjonale og internasjonale anerkjente leger og annet helsepersonell
har skrevet artikler eller deltatt i en MEDtalk - og mer enn 30 000 helsepersoner i Norden har et login til
vår portal - bpno.dk - bpno.no - bpno.se - bpno.fi
Våre fag-spesifikke uavhengige redaksjoner av ledende og engasjerte leger sikrer innholdets relevans,
et klart pasientfokus og -perspektiv, og at innholdet er tilpasset den daglige kliniske hverdagen. Tro
verdighet er essensielt, og derfor holder vi fast i på vår prinsipp om at faglig dialog skal være mellom
helsepersoner.

Newsletters
Våre newsletters sendes reglemessig til legene i nettopp
din målgruppe.
Newsletters inneholder nyheter i form av artikler, MEDtalks,
oppdateringer fra internasjonale kongresser og tilbud om
online-utdannelse.
Har du behov for å få budskapet ditt ut digitalt, så
kontakt BestPractice Nordic!

Internasjonale kongresser
Leger - og især spesialistene - etterspør in
formasjon og mulighet for deltagelse i inter
nasjonale kongresser. De ønsker å utveksle
erfaringer og faglig dialog i internasjonalt per
spektiv. For å tilgodese dette arrangerer Best
Practice Nordic aktiviteter i forlengelse av en
rekke internasjonale kongresser. Eksempelvis
highlights i form av artikler, newsletters og
MEDtalks.

Utgivelsesplan for Norge i 2019
terapiområde

Januar

Februar

Dermatologi
4 ganger årlig til leger
som arbeider med
pasienter innenfor
dermatologi
(opplag: 500)

Gastroenterologi
4 ganger årlig til leger
som arbeider med
pasienter innenfor
gastroenterologi
(opplag: 500)

Revmatologi
4 ganger årlig til leger
som arbeider med
pasienter innenfor
revmatologi
(opplag: 500)

Mai

Juni

Juli

August
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Utgis av BestPractice av ApS

Annonser

BestPractice sendes kostnadsfritt til
landets leger.

Azra Hotic-Kvernstad
Telefon 4124 9621
ahk@bestprac.no

Ansvarlig redaktør
Jan Andreasen, journalist og lege,
jan.andreasen@bestprac.dk
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Diabetes og hjerte-/
karsykdommer
4 ganger årlig til allmennleger og spesialister som
arbeider med pasienter
innenfor dette store området (opplag: 3700)

September Oktober November Desember

X

X

Lungemedisin
4 ganger årlig til allmennleger og spesialister som
arbeider med pasienter
innenfor lungemedisin
(opplag: 1500)

Onkologi & hematologi
6 ganger årlig til leger
som arbeider med
pasienter innenfor disse
fagområdene
(opplag: 600)

April

X

Infeksjon
og vaksinasjon
3 ganger årlig til leger
som arbeider med
pasienter innenfor
infeksjonsmedisin
(opplag: 500)

Psykiatri / nevrologi
4 ganger årlig til leger
som arbeider med
pasienter innenfor disse
to fagområdene
(opplag: 2000)

Mars

X

X

X
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