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Hur hittar chefer tid för
återhämtning?
Pandemin är långt ifrån över och vi vet ännu inte när
vardagen, som vi tidigare tog för givet, kommer åter.

Om vi inte får den återhämtning vi behöver visar
forskningen att vi drabbas av negativa effekter som till
exempel överväldigande trötthet, huvudvärk och
sömnsvårigheter. För chefer blir det lika viktigt att
stötta medarbetarna som att hitta egen tid för
återhämtning.

Med önskan om en God Jul och tillfälle till
återhämtning delar jag här via länk Handbok i
återhämtning - För vårdpersonal i en turbulent tid av
Anna Dahlgren och Marie Söderström som är forskare
vid Karolinska Institutet.

Anette Cederberg, CEO

Anna-Karin Bergström,
Konsultchef

Återhämtning - årets julklapp
Acceptus interimschefer kan täcka upp och axla
ledarskapet under kortare och längre perioder och vi
berättar gärna hur en lösning med en interimschef på
plats över jul- och nyårsledigheterna kan se ut.

Det är hårt tryck på uppdragsförfrågningarna just nu
men genom vårt stora nätverk av högt kvalificerade
konsulter kan vi med kort varsel presentera
kandidater för ert behov. 

Kontakta mig Anna-Karin Bergström för mer
information om hur en interimschef kan avlasta i er
verksamhet.

Håll Datainspektionen på
avstånd
Datainspektionen har i höst gjort nedslag hos ett antal
vårdgivare, offentliga så väl som privata, för att se om
vårdgivarna har gjort den behovs- och riskanalys som
krävs för att ge personal rätt behörighet till
personuppgifter i huvudjournalsystemen. Brister
hos de flesta av dessa vårdgivare har mynnat ut i
höga administrativa sanktionsavgifter.

Behöver ni stöd i att genomföra er behovs- och
riskanalys? – kontakta mig Hans Cederberg för mer
information.

Hans Cederberg, CDO

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.


