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Corona och Maslows
behovstrappa
Vi fortsätter hålla avstånd, tvätta och sprita händerna
och stannar hemma när vi har corona-symtom.
Samhället och sjukvården rustar inför en eventuell fas
två av pandemin. Vi tvingas därför in i ett tillstånd av
ovisshet. Och ovisshet frambringar ofta en känsla av
ängslan och oro.

En intressant betraktelse är att använda Maslows
behovsmodell, trappan i fem steg. Behovstrappan
nerifrån och upp är fysiska behov, trygghetsbehov,
gemenskapsbehov, behov av uppskattning och till sist
behov av självförverkligande. Modellen säger i själva
verket att de mest grundläggande och fysiska
behoven måste tillfredsställas innan behov på övriga
nivåer blir aktuella.

Utifrån Maslovs modell blir det tydligt att vi, genom
den ovisshet vi lever i, tillfälligt har klivit ner några
trappsteg för att försäkra oss om att de mest
grundläggande behoven är tillgodosedda. Det innebär
samtidigt att när vi återgår till det nya normala efter
pandemin är vi redo att kliva uppåt i trappan igen. Då
måste företag och organisationer vara redo för
satsningar framåt för utveckling och innovation.

Anette Cederberg, VD

Anna-Karin Bergström,
Konsultchef

Corona och vårdskulden
Just nu får Acceptus många förfrågningar på
interimschefer till vården. Det är tydligt att både
chefer och medarbetare känner av den tuffa period
som varit under vår och försommar med anledning av
covid-19. Och direkt efter det kommer den
upparbetade vårdskuld som ska tas omhand.

Omsättningen på chefer inom vården är för
närvarande stor. Acceptus bidrar med interimschefer
som kommer till uppdrag med energi oavsett
situation. Det kan handla om att avlasta nuvarande
chef, en kommande omorganisation eller om det finns
behov av en tillfällig chef under tiden en rekrytering
av ny chef pågår.

Acceptus har tillgängliga interimschefer. Hör av dig så
tittar vi på en lösning för dig och din verksamhet.

Läs mer om interimschefer.

E-brev för vården
Corona-pandemin har tydliggjort behovet av
effektivisering av vårdens administrativa delar. Utifrån
det har Acceptus utvecklat funktionen e-brev för
vården.

Vi fortsätter utveckla vår lösning med e-brev för att
möjliggöra koppling till KIVRA. Det innebär att er
verksamhets kallelser och brev kan skickas digitalt
direkt till en digital brevlåda.

Det sparar tid för er samtidigt som era portokostnader
sänks. Installationen av programvaran är enkel.

Kontakta Hans om du vill veta mer om e-brev och om
hur installationen går till. 

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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