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Praksisanalysen tager udgangspunkt i klinikregnskabets nøgletal, men inddrager også klinikkens
organisatoriske struktur, performance og klinikkens ydelsessammensætning.
Praksisanalysen giver dig overblikket over sammenhængen mellem indtjeningen, nøgletallene og
de væsentligste driftsfaktorer i praksissen:
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Du får en analyse af din praksis, ledelsesstruktur
og drift i et strategisk perspektiv. Du får en konkret
score på driftsfaktorerne på baggrund af benchmark med sammenlignelige praksisser. Herved får
du udpeget fremtidige indsatsområder, som giver
dig mulighed for at forbedre drift, nøgletal og indtjening.
Første skridt mod en optimering af din praksis er
at ”stille diagnosen” – det hjælper praksisanalysen
dig med.

Redmarks praksisanalyse er udarbejdet med det
formål at give prakisssen mere end blot en sammenligning af de gængse nøgletal. Praksisanalysen
finder årsagssammenhængen og sætter fokus på
konkrete indsatsområder:

På baggrund af en materialeindsamling og et interview med en specialist i Redmark – Team Sundhed,
får du analyseret din praksis. Der afholdes efterfølgende et møde, hvor resultatet af praksisanalysen
gennemgås.

•

Er personalesammensætningen
passende til praksissens
omsætning?

•

Benytter du data fra
§87 opgørelsen

De endelige indsatsområder for din praksis finder
vi efterfølgende ud af sammen. Dette kan enten
være få justeringer eller en egentlig strategiproces.

•

Bruger du tid på
fremtidsvisioner?

•

Får du udnyttet og optimeret
din kapacitet?

•

Kan opgaverne fordeles
anderledes?

•

Hvilken betydning
har praksissens
ydelsessammensætning
for indtjeningen?

Redmark Praksisanalyse

Vores erfaring viser, at praksisanalysen normalt forbedrer praksissens indtjening væsentligt.
Kontakt en af vores specialister i Redmark – Team Sundhed for mere information omkring praksisanalysen.
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