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Hösten 2020
Årets semester går mot sitt slut. Vi återgår nu
successivt till våra arbetsplatser för att planera
höstens uppstart. Det som skiljer i år från andra år är
att vi i allt större utsträckning kommer att fortsätta
arbeta hemifrån. Vi uppmanas att åka kollektivt
endast om vi absolut måste och att fortsätta hålla
distans. Allt för att förhindra att smittspridningen av
Coronaviruset tar fart igen. Hösten kommer fortsätta
präglas av ovisshet på många sätt.

Anette Cederberg, VD

Digitala kanaler för samtal och möten har varit
räddningen under vårens och försommarens ovanliga
och tuffa tid. Genom att använda digitala tjänster i allt
större utsträckning stimuler ar vi nu utvecklingen att
komma igång igen.
Visionen om att Sverige år 2025 ska vara bäst i
världen på att använda digitaliseringens möjligheter
gäller fortfarande. Corona-pandemin har utan tvivel
satt fart på användningen och nu behöver vi satsa på
fortsatt utv eckling för att inte tappa tempot i att
uppnå visionen.

Förändringens vindar
Mycket som skrivs om ledarskap idag handlar om att
leda på distans. För chefer inom vård och omsorg är
det sällan ett alternativ - man är som regel på golvet
och leder dagen. Kanske har behovet av ett
närvarande ledarskap aldrig varit större än nu när vi
kraftsamlat maximalt för att möta utmaningarna.
Anna-Karin Bergström,
Konsultchef

Samtidigt har pandemin tvingat fram förändringar och
satt fokus på vad som verkligen är viktigt och visat
var verksamheter behöver utvecklas. För det kan man
behöva hjälp av någon som har gjort det förut. Vi
finns redo med erfarna chefer och konsulter som både
kan leda i förändring och kan avlasta i en tid som
kräver något alldeles extra.
Läs mer om interimschefer.

TakeCare i ekonomisystemet
Spara tid, pengar och resurser när du digitaliserar
hela flödet av leverantörsfakturor. Integrera
ekonomisystemet Fortnox i TakeCare för att få en
effektivare fakturahantering. Genom integrationen
automatiseras överföring av information från
kassasystemet i TakeCare till ekonomisystemet. Det
möjliggör hantering av utskick, påminnelser och
inkassoärenden.

Hans Cederberg, CDO

Acceptus erbjuder tjänsten till ett förmånligt pris till
de 5 första kunderna som hör a v sig.
Kontakta Hans för mer information.

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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