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Covid-19-pandemin och
Älvsjö sjukhus
I samband med spridning av Covid-19-pandemin i
Europa och med prognoser där alla kurvor pekade
brant uppåt för en ökad spridning som liknades vid en
storm, sammankallade Regional särskild
sjukvårdsledning (RSSL) till möte med ett antal
erfarna och kunniga överläkare inom anestesi och
intensivvård för att ge uppgiften att planera och
etablera en krisvårdsenhet.

Anette Cederberg, CEO

Resultatet blev det som idag är Älvsjö sjukhus, ett
sjukhus fullt utrustat för att ta emot i första steget
140 patienter, och som ska kunna skala upp till 600
platser. Acceptus fick frågan om att delta med ansvar
för personal och bemanning i rollen som HR, och i
rollen som IT-chef för att ansvara för uppbyggnaden
av IT-infrastruktur och TakeCare-anslutning i samråd
med Serviceförvaltningen-IT.
Vi är oerhört stolta över att vi fick förfrågan, och med
bakgrund och sjukvårdserfarenhet var det en
självklarhet att bidra. Allt gick i rasande fart, med hög
kvalitetsmedevenhet och med kunskap från personer
som medverkat internationellt i Läkare utan gränser, i
samverkan med Försvarsmakten och Locum. Inom
loppet av två veckor stod ett pandemi-sjukhus färdigt
att tas i bruk. Klicka här för att läsa hela artikeln.

Interimschefer

Anna-Karin Bergström,
Konsultchef

Vi har ett ansträngt läge nu som kommer att pågå
under en lång tid framåt. Nu löser vi de mest akuta
behoven, men vi behöver lyfta blicken och titta framåt
och lägga en plan för hur vi ska gå tillväga för att
successivt kunna återgå till ett läge där vi kan ta hand
om all den vård som nu står tillbaka. Vi läser om hur
tufft det är för vårdpersonalen. Schema enligt
krislägesavtalet är framförhandlat och nu står
sommaren inför dörren med schemaplanering för att
det ska gå runt. Våra tankar går till chefer och ledare
som har det tufft med att få allt att fungera på en
daglig basis.
Våra interimschefer har uppdrag idag och är väl
bevandrade vad gäller vårdens förutsättningar och
möjligheter i att hantera rådande situation i samband
med personal och bemanning under Covid-19pandemin. Tveka inte att kontakta oss för att
diskutera olika lösningar där vi kan bidra.
Kontakta Anna-Karin för mer information.

NÄRA - Digitalt vårdmöte
Covid-19-pandemin har gjort att omställningen till
digitalt går i rasande fart. Det talas om
”chockdigitalisering”, ett begrepp som professor Elin
Wihlborg lyfte fram i en intervju i SVT.
Det vi ser just nu är en anpassning till en situation där
vi undviker att utsätta oss för smitta. Det påverkar
våra beteenden och vi anammar digitala lösningar
snabbare.

Hans Cederberg, CDO

Acceptus kan nu erbjuda privata vårdgivare, oavsett
verksamhetsinriktning och storlek, en lösning för
digitala vårdmöten. Med en skalbar lösning som är en
CE-märkt medicinskteknisk produkt via appen NÄRA Digitalt vårdmöte, kan videomöte med möjlighet till
flerpartssamtal upp till 5 medverkande parter ingå och
meddelande via chatt eller text sker i samband med
mötet.
Kom igång snabbt - kontakta oss via offertförfrågan
här.

Offertförfrågan

Acceptus erbjuder interimschefer och projektledare inom hälsa, vård och omsorg. Vi erbjuder
även införande, utbildning, support och förvaltning av vårdinformationssystemet TakeCare.
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