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Glöm förändringsprojektet
Återigen skalar vi upp sjukvården, redo att möta en
andra våg av Corona-pandemin. Läget är ansträngt
och vi måste alla hålla oss till rekommendationerna
från Folkhälsomyndigheten (FHM); hålla avstånd,
tvätta och sprita händerna och stanna hemma när vi
känner sjukdomssymptom.

Anette Cederberg, VD

Det kan vara svårt, i detta läge, att visualisera hur vi
återigen ska röra oss fritt och träffar nära och kära
som innan pandemin. Men den tiden kommer, håll i
och håll ut! Och när det väl vänder kommer det att
ställas stora krav på ett ledarskap som kan fortsätta
att leda digitaliseringen och som skapar
förutsättningar för en kontinuerligt
förändringsbenägen kultur.
Så glöm inte bort att forma er en uppfattning om
framtiden. Det ger i alla fall mig ett hopp.

Interimschefer redo att
gå in där de behövs
Acceptus interimschefer finns redo att gå in i ett
tillfälligt ledarskap vid frånvaro av ordinarie chef, eller
för att stärka upp med ledarskap under Covid-19
pandemin.
Anna-Karin Bergström,
Konsultchef

Vi har tillgängliga interimschefer med vårdbakgrund
och chefs- och ledarerfarenhet från olika
chefspositioner inom vård och omsorg. Pandemins
första fas i våras gav oss erfarenheter att leda under
exceptionella förhållanden vilket vi nu gärna delar
med oss av.
Vi vet vad covid-19 pandemin innebär för första
linjens chefer i vården. De hamnar mitt i personaloch resursplanering, allt måste gå snabbt och det
handlar om att skala upp igen efter en kort tids
återhämtning.
Läs mer om hur det är att anlita en interimschef
här och kontakta mig Anna-Karin Bergström för frågor
om interimschefer, ledarskapsprogram samt kurs i
förändringsledning.

Beröm för hållbar tjänst
I samband med ökningen av digitalt utskickade
kallelser, via tjänsten e-brev, till patienter direkt från
TakeCare har KIVRA uppmärksammat oss som nyligen
blivit ytterligare ett av tusentals anslutna företag.
Antalet skickade e-brev under oktober månad blev
totalt 2 500 st, varav 10% skickades via KIVRA. I dag
använder 14 st av Acceptus kunder vår miljövänliga
tjänst och vi hoppas nu att fler vårdgivare ska ansluta
sig och minska kostnaden motsvarande 75–80% i
jämförelse med traditionell posthantering.

Hans Cederberg, CDO

Läs mer om tjänsten här och kontakta Viktoria LooSkyman för att få veta hur ni ansluter till den.

Acceptus erbjuder interimschefer och projektledare inom hälsa, vård och omsorg. Vi erbjuder
även införande, utbildning, support och förvaltning av vårdinformationssystemet TakeCare.

Du får nyhetsbrevet eftersom du är kund, partner eller på annat sätt visat intresse för Acceptus.
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