PrimaCare’s psykolognetværk
PrimaCare’s psykolognetværk er det kvalitetssikre valg, hvad enten man er psykolog der ønsker at indgå i et
behandlernetværk, kunde der ønsker en kendt og ensartet måde at takle medarbejderes psykiske udfordringer
på, eller medarbejder med behov for et trygt og kvalificeret valg af behandler.

Hvem er PrimaCare A/S?
PrimaCare er en netværksleverandør for forsikrings-og pensionsbranchen, specifikt inden for sundhedsydelser. Vi
har eksisteret i +4 år og har i den tid udelukkende haft fokus på psykolog-, fysioterapi- og kiropraktor behandling.
Indtil videre har vi faciliteret +50.000 gennemførte forløb på tværs af vores kerneydelser. Virksomheden er stiftet
af aktører fra både behandlerverdenen og forsikringsbranchen. Samarbejdet mellem de to forretningsmæssige
baggrunde og kompetencer, har vist sig at kunne levere yderst fordelagtige behandlingsforløb målt på kvalitet,
effekt, tilfredshed og ikke mindst økonomi.

Hvad tilbyder PrimaCare
Kernen i vores værditilbud for alle involverede, er behandlingsforløb baseret på hurtig og smidig adgang til
behandling, ensartethed, forudsigelighed, evidens og dokumentation for effekt, kvalitet og tilfredshed.

Vi tilbyder psykolog/klinik:






Adgang til kunder
Minimering af administration
Kendt forventning til indhold
og omfang af behandling
Kendt og fair timepris
Kunde- og behandlingsflow
sat i system og understøttet
af gennemprøvede
sagsgange og it-systemer.

Vi tilbyder kunden:









Adgang til kvalificerede udbydere
Mindre
administrationsomkostninger
Individualiserede forløb
Nemmere økonomisk forecast
Agregerede skadesdata
Dokumentation af effekt og
tilfredshed.
Et geografisk bredt dækkende
netværk med fleksibel kapacitet

Vi tilbyder brugeren:






Intet tidsforbrug på selv at
finde behandlere, samt
fremsendelse af regninger til
refusion
Tryghed gennem en
kvalificering af fagfolk
Tryghed gennem
forventningsafstemning
Kvalitet gennem evidens for
effekt og måling af tilfredshed

Unik tilgang
Dialog og kommunikation: Vi besøger alle leverandører ifm.med udvælgelse, og er også efterfølgende tilgængelig
for for dem i den daglige drift. Vi er i løbende positiv dialog med Dansk Psykolog Forening for at være tæt på
branchens udfordringer og klargøre vores egne. Vi er i kontakt med brugerne før-under-efter behandling via
inteligente online spørgeskemaer, der afkoder effekt og tilfredshed. Vi tilbyder vores kunder en samlet
dokumentation af effekt og tilfredshed med behandling ydet til deres slutbrugere, samt identifikation af
højrisikogrupper og proaktiv imødegåelse. Vi informerer løbende behandlerne om deres egen opnåede score, og
benchmark til reference. Vores IT-systemer er generelt designet til at skabe et automatisk og nemt tilgængeligt
kommunikationsflow mellem os, bruger og behandler.

En klar sundhedsfaglig retning: Vi har primært psykologer med kognitiv uddannelse Der har været fokus på ACT
og vi har tilknyttet mange ACT-psykologer. ACT-psykologerns behandlingstilgang involverer patienten og dennes
egne ressourcer i en aktiv og handlingsorienteret tilgang til sundhed og genoprettet balance. Dette er
erfaringsmæssigt ofte forløb som klienterne profiterer af og er glade for.
Og det virker: 135 psykologklinikker indgår pt, og mere end samme tal er i standby-kartotek. Brugerne giver os
konsekvent en tilfredshedsscore på tværs af behandlere på 4,4 (ud af 5).
Vil du vide mere? Læs mere på prima-care.dk, eller kontakt os for en telefonisk uddybning eller møde.
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