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Coronapandemin
accelererar oss in i
framtiden
Den andra vågen av Coronapandemin tycks vara på
gång. Vi kommer med andra ord att fortsätta med
digitala möten, hålla distans och sprita händerna. Vi
hade någonstans hoppats att det skulle vara över nu,
att vi kunde återgå till en vardag vi känner igen oss i.
Men vi inser alltmer att det kommer att dröja.

Vad ska vi göra under tiden? Det viktiga är att börja
navigera in i framtiden. Vi behöver förstå vår
nuvarande situation och utifrån den göra en
framtidskartläggning.

Överlevnadsfrågan kommer att handla om vilken
kärnkompetens som behövs, vilka tekniska lösningar
behövs för att kunna genomföra patientmöten
digitalt? Det är snart dags att ta med patienten i vissa
utbildningsmoment då de kommer att göra en del av
jobbet i samband med att de kopplas upp digitalt på
distans. Parametrar och prover kommer i allt större
utsträckning att tas i hemmet.

Coronapandemin visar oss vägen för hur vi ska gå
tillväga, men vi måste fortsätta vara kreativa och
lyssna in patientens behov för att de digitala
tjänsterna ska användas rätt. Där kan Acceptus vara
en partner som vägleder och bistår i en
framtidskartläggning.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Anette Cederberg, VD

Anna-Karin Bergström,
Konsultchef

Ledarskap i tillväxt och
förändring
Verksamheter som växer förknippas oftast med något
positivt. De tjänster verksamheten levererar är
efterfrågade och behovet av att bli fler uppstår. Men
även en positiv förändring kan skapa oro och
osäkerhet där även små brister i struktur och mandat
skapar ovisshet, förvirring och kanske sorg. Vi vet att
verksamheter med växtvärk riskerar att tappa sina
medarbetare om ledarskapet brister.

Acceptus har skräddarsydda ledarskapsprogram som
rustar chefer inom vård och omsorg med de
färdigheter som krävs i tillväxt och förändring.
Ledarskapsprogrammet sträcker sig över 1½ år med
ungefär fyra dagars program per termin.

För dig som vill träna praktiskt och metodiskt på att
leda förändring erbjuder Acceptus en endagskurs i
förändringsledning som är mycket uppskattad. Kursen
vänder sig till chefer och ledare som står inför stora
eller små förändringar och passar perfekt för
exempelvis ledningsgrupper som behöver rusta sitt
förändringsledarskap.

Vi har erfarna interimschefer tillgängliga för uppdrag
som alla har goda färdigheter i att leda
omorganisation och förändring om uppdraget så
kräver.  

Kontakta Anna-Karin Bergström för frågor om
interimschefer, ledarskapsprogram samt kurs i
förändringsledning.

Nu kan du skicka kallelser
direkt till Kivra från TakeCare
Med Acceptus e-brev kopplat till Kivra kan du som
vårdgivare skicka patientens kallelser digitalt direkt
från TakeCare.

Kivra är säkert, miljövänligt och kostnadseffektivt då
du slipper alla portokostnader. Om patienten inte är
ansluten till Kivra levereras brevet i vanlig ordning till
brevlådan, utan att du behöver göra något.

Acceptus och Ekopost har arbetat fram denna tekniska
lösning som gör det möjligt att skicka kallelser och
brev från TakeCare. 

Kontakta Hans Cederberg om du vill veta mer.

Hans Cederberg, CDO

Acceptus erbjuder interimschefer och projektledare inom hälsa, vård, omsorg och life science.Vi
erbjuder även införande, utbildning, support och förvaltning av vårdinformationssystemet TakeCare.
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Du får nyhetsbrevet eftersom du är kund, partner eller på annat sätt visat intresse för Acceptus.


