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Digitalisering handlar om
ledarskap
Covid-19 pandemin har kastat in oss i ett tillstånd av
chockdigitalisering. Initialt handlade det om att nyttja
de digitala tjänster som fanns att tillgå, men snabbt
förändrades situationen och vi tvingades mer eller
mindre hitta nya sätt att lösa vardagen för att kunna
hålla avstånd med stöd av digitaliseringen.

Anette Cederberg, VD

Vi började snabbt anpassa oss och beställa mat,
läkemedel och varor via internet. Videomöten med
vården har ökat stadigt efter pandemins intrång,
vilket utmanar våra arbetssätt och tvingar oss till
förändring.
Nästa steg i digitaliseringen är ett proaktivt ledarskap
där ledningen pekar ut en tydlig riktning, stödjer
införandet och följer upp. Vi kommer inte framåt med
en passiv inställning där tekniken är i fokus.

Chefsuppdragen sväller

Anna-Karin Bergström,
Konsultchef

Varför väljer chefer i offentlig sektor att sluta? I en ny
studie som är gjord vid institutionen för stressmedicin
i Västra Götalandsregionen har Linda Corin och Anna
Cregård undersökt varför första linjens chefer väljer
att sluta sina jobb. Det chefer enligt undersökningen
anger som främsta orsak är att man känner sig
isolerad, att det är stor distans till närmaste chef och
att det finns ett begränsat handlingsutrymme.
De tillfrågade cheferna uppger att för att orka sitt
uppdrag som chef krävs att man rensar bland
uppgifterna. Byta glödlampa, lösa stopp i avloppet och
skruva upp hyllor kanske inte chefen ska göra?
Tydligare ledning och styrning efterfrågas, liksom
tillgång till stödfunktioner som exempelvis HR. Men
kanske viktigast av allt, att man får ett tydligt mandat
och handlingsutrymme.
Offentlig sektor står redan inför utmaningar i sin
chefsförsörjning. Acceptus kan hjälpa till att se över
din organisation för att skapa förutsättningar för att
chefer ska orka stanna på sitt uppdrag. Vi har också
interimschefer som kan täcka upp inför att en ny chef
har rekryterats.
Kontakta Anna-Karin Bergström för mer information.
Läs mer om interimschefer.

NÄRA – digitalt vårdmöte
Vi erbjuder nu möjligheten att kostnadsfritt prova
tjänsten ”NÄRA – digitalt vårdmöte” under en månad.
Erbjudandet gäller fram till årets slut 2020.
Du väljer vilken av de kommande månaderna under
2020 som du vill prova tjänsten. Det är enkelt att
använda den. Vi ger dig stöd med inställningar så att
du snabbt kommer igång.
Fördelarna med digitala vårdmöten är hög
tillgänglighet, färre uteblivna besök och tillgång till
snabb bedömning.

Hans Cederberg, CDO

Kontakta Hans om du vill veta mer.
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