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Vårdens utmaningar i
coronans tid
Covid-19-pandemin fortsätter att ställa krav på social
distansering, arbete hemifrån och digitala möten.
Vården möter nya utmaningar och Acceptus bidrar
med hjälp och stöd för att vården ska orka igenom
covid-19-pandemin utan att tappa utvecklingstakten i
digitalisering.

Vi lever i ovisshet om när det vänder, och hur hösten
blir vet vi inte i nuläget. Vi kan bara följa det som sker
i det korta perspektivet. Det ställer krav på
idérikedom och flexibilitet.

Acceptus bidrar med erfarna interimschefer, digitala
lösningar i form av e-brev via extern posthantering,
och med tjänsten NÄRA – digitalt vårdmöte. Vi finns
tillgängliga inom både vård och omsorg.

Läs mer om vår tjänst NÄRA – digitalt vårdmöte via
Utbudsplatsen - Hjälpmedel och digitala lösningar för
vård, omsorg och socialtjänst.

Anette Cederberg, CEO

Anna-Karin Bergström,
Konsultchef

Interimschefen och
covid-19
Covid-19 påverkar våra interimschefers uppdrag.
Ledarskapet handlar om krisledning och slimmade
beslutsvägar sedan covid-19 tog fart. Långa
perspektiv har blivit korta och mycket i ledarskapet är
operativt och närvarande. Många av våra
interimschefer ser positivt på detta. Mandat och
förväntningar har blivit tydligare.

Många inom vården är trötta av hårt jobb, extremt
utmanande situationer och ovissheten kring hur länge
detta ska pågå. Acceptus spår en tuff höst med
fortsatt stora behov relaterat till covid-19. Vi
förbereder oss och finns tillgängliga för fler uppdrag.

Konkret har våra interimschefer under denna period
fokuserat på några utstående uppgifter. En har varit
att strukturera för nödvändig personalomflyttning. Vad
gör du när schemalagda medarbetare på din enhet
från ena dagen till den andra behövs någon
annanstans? Och vem gör då jobbet hos dig, även om
viss planerad vård nu är skjuten på framtiden?

En annan uppgift har varit att skapa nya processer
och rutiner för ett smittsäkert omhändertagande av
patienter utifrån ständiga förändringar i vårdflödet.

Vi har också bidragit med nödvändigt avancerat
administrativt stöd till chefer för att få
schemaläggning och löner att bli korrekta utifrån
akutsjukhusens krisavtal.

Många har fått stretcha sig ordentligt för att få
verksamheten att fungera. I detta har den viktiga
uppgiften att se, stötta och trösta medarbetare som
varit med om omstörtande upplevelser i patient- och
omsorgsarbetet varit vital. Våra interimschefer står
trygga och leder dagen då det mesta är nytt och
omvälvande för alla inblandade.

Kontakta Anna-Karin Bergström för mer information
om interimschefer.

NÄRA - digitalt vårdmöte
Efterfrågan på tjänsten NÄRA – digitalt vårdmöte
växer. Vi erbjuder kostnadsfri anslutning under maj -
september 2020.

Vi genomför visningar via onlinemöte enligt önskemål.
Även utbildningen inför uppstarten är online. Bokning
gör du via vår hemsida, smidigt och enkelt.

Regeringen har tagit ett beslut om att digital vård nu
blir möjlig inom den nationella taxan för vissa
privatpraktiserande läkare och fysioterapeuter fram till
31 december 2020. Syftet är att minska antalet
fysiska besök under pågående covid-19-pandemi.
Regionerna bestämmer själva hur de vill använda sig
av möjligheten.  

Kontakta Hans Cederberg, eller projektledare Viktoria
Loo-Skyman för mer information om NÄRA – digitalt
vårdmöte.

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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