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Flexibilitet – ordet för
dagen
Återigen kan vi konstatera att Coronapandemin
tvingar oss att efter bästa förmåga snabbt lösa allt
som kommer i vår väg. De insatser som görs idag, för
att underlätta kommunikationen mellan patienten och
vården, kommer att bestå, men behöver både
utvecklas och implementeras för att fungera i hela
organisationen även på lång sikt.

För att fortsätta vara flexibla och lyhörda för
förändringar behöver även organisationen förändras
och bli mer lättrörlig. Det i sin tur bygger en kultur
som är långsiktigt förändringsbenägen. I grunden är
det våra arbetssätt som behöver förändras, våra
rutiner och allt vi gör enligt tidigare invanda vanor.

För att lyckas krävs ett ledarskap som kan leda
medarbetarna in i en förändringsbenägen kultur.    

Kontakta oss så berättar vi mer.

Anette Cederberg, VD

Anna-Karin Bergström,
Konsultchef

Tillväxt på
interimschefområdet
Det ökade behovet av interimschefer inom vård och
omsorg ser ut att hålla i sig. Vi är därför glada att
hälsa Mikael Lassander välkommen tillbaka till oss på
Acceptus. Mikael har sedan tidigare en lång rad
uppskattade interimschefuppdrag bakom sig och är
snart bokad på nästa. 

För att ytterligare möta det ökade behovet söker vi nu
en till konsultchef till vårt kontor. Kanske kan det vara
något för dig, eller har du någon i ditt nätverk som
skulle passa i rollen? Tipsa oss gärna!

I början av november avslutar vår duktiga
interimschef Anna Bromberg Stolt sitt uppdrag och
kommer därefter finnas tillgänglig för nytt uppdrag.
Anna har gedigen chef- och ledarerfarenhet och tar sig
an uppdrag oavsett chefsnivå. 

Läs mer om hur det är att anlita en interimschef här.

Läs mer om tjänsten som konsultchef här.

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

Acceptus och Chorus
inleder strategiskt
samarbete
Acceptus har, som en aktör inom e-hälsa och
systemförvaltning, inlett ett samarbete med Chorus
för att utveckla kostnadseffektiva e-tjänster
integrerade i vårdinformationssystemet TakeCare.

Med Chorus produktportfölj Zengio kan vi gemensamt
erbjuda, privata vårdgivare inom hälsa, vård och
omsorg, förenklad digital hantering och möjlighet att
sin tur erbjuda patienter ökad tillgänglighet till vård
genom digitala tjänster.

Kontakta Hans Cederberg om du vill veta mer.

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.
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