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Helhetsansvar i uppdrag
Utecklingen går framåt och insikten växer kring vad
en grupp av personer med rätt kompetens och
kunskap kan åstadkomma. Genom att ta
helhetsansvar i ett uppdrag bidrar Acceptus med
smarta och effektiva lösningar för våra kunder.

Med vår branschkunskap och vårdbakgrund inom
hälsa, vård och omsorg är vi vana att sätta oss in i
vårdens förutsättningar för att uppnå lyckade
kostnadseffektiva resultat.

Acceptus kan erbjuda en interimschef i kombination
med ett team med specialistkunskaper - en
helhetslösning för effektivisering av systemförvaltning
och utveckling inom digitalisering som medför ett
förändrat och smidigare arbetssätt.

Läs mer om Acceptus tjänster för dig 

Anette Cederberg, CEO

Anna-Karin Bergström,
Konsultchef

Interimschefens vardag
Att vara chef betyder att ingen dag är den andra lik.
Detsamma gäller om du är interimschef, bara det att
du då vanligtvis byter uppdrag oftare än du byter
jobb.

En interimschef är inställd på att ta sig an sitt uppdrag
med allt som kan dyka upp. Är det dags för
lönerevision eller medarbetarsamtal en vecka in på ett
nytt uppdrag tar man tag i det. Om det finns andra
kvalificerade utmaningar tar man tag i det.

Framträdande egenskaper hos våra interimschefer är
nyfikenhet på nya utmaningar, ett modigt ledarskap
och en ständig vilja att tillsammans med våra
uppdragsgivare utveckla team, arbetssätt och
metoder.

Läs mer om Acceptus interimschefer

Effektiv vardag i vården
Vi erbjuder applikationen Taligenkänning från Max
Manus. Modern teknik omvandlar ditt inspelade diktat
direkt till text in i ditt journalsystem. Inga ljudfiler
behöver skickas för utskrift och du sparar tid.

Du dikterar, Max manus rättar till eventuella
grammatiska misstag och du kan signera direkt.

Läs mer om Max Manus Hans Cederberg, CDO

Acceptus erbjuder interimschefer och projektledare inom hälsa, vård, omsorg och life science.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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