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Hur kan jag som chef
stötta mina
medarbetare?
Vi var förberedda på att det skulle komma en andra
våg, men kanske inte att smittspridningen skulle få
sådan fart och återigen försätta vården i ett krisläge.
Sommaren gav en kort återhämtningsperiod men för
många blev det inte tillräckligt.

Anette Cederberg, VD

Chefer i vården ska stödja och leda medarbetare och
ansvara för en god arbetsmiljö. Men i rådande kris
ställs återigen saker på ända. Vi måste snabbt ställa
om och flexibilitet blir ett måste för att lösa vardagen
efter bästa förmåga. Vi vet att vi klarar hård press
under en kort och begränsad tid, men om vi inte får
återhämta oss tillräckligt riskerar vi total utmattning.
Vad kan man då göra som chef i denna pressade
situation? Vad säger forskare och experter?
Den 7 december anordnar SKR ett intressant
webbseminarium med forskare och experter som
berättar om återhämtning och ger konkreta tips om
hur du som verksamhetschef kan stötta dina
medarbetare. Gör som jag, klicka på länken här och
anmäl dig!

Hur blir det med
julledigheten?
Såväl medarbetare som chefer kavlar nu upp ärmarna
för att ta hand om nästa våg av svårt sjuka covid-19patienter. Och det med vetskapen om att årets
julledighet inte alls kommer att se ut som den brukar.
Anna-Karin Bergström,
Konsultchef

Trots det akuta läget inom sjukvården bör vi tänka
långsiktigt och se de möjligheter som finns för
att erbjuda korta pauser och tid till återhämtning.
Acceptus interimschefer kan täcka upp och axla
ledarskapet även under kortare perioder. Varför inte
anlita en interimschef som back-up på flera
avdelningar för att, med ett par veckor här och ett par
veckor där, avlasta ordinarie chefer.
Kontakta mig Anna-Karin Bergström för mer
information om hur en interimschef kan avlasta i er
verksamhet.

Digitala vårdmöten ökar
Nu när pandemin slår till i en andra våg ökar behovet
av digitala vårdmöten, vilket vi ser genom en ökad
efterfrågan av vår tjänst NÄRA – digitalt vårdmöte.
I nuläget är det 40 användare fördelat på 8 vårdgivare
som är anslutna till tjänsten, och vi vill så klart att det
blir ännu fler. Därför fortsätter vi att erbjuda en
kostnadsfri månad för vårdgivare som vill prova på.

Hans Cederberg, CDO

Den främsta fördelen är förstås möjligheten att
erbjuda patienten ett digitalt vårdmöte som ett
alternativ till det fysiska mötet. Andra fördelar
är förbättrad tillgänglighet, färre uteblivna besök och
tillgång till snabb bedömning.
Kontakta Viktoria Loo-Skyman för att komma igång
med er kostnadsfria månad.

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.

acceptus.se

info@acceptus.se

08-411 36 85

