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Ledarskap i en
föränderlig miljö
Framtiden kommer att bli alltmer svår att planera. Vi
lever i en föränderlig värld och vi behöver lära oss
hantera oförutsedda situationer, göra riskbedömningar
och ta beslut där vi saknar tidigare kunskap och
erfarenhet.
Ett sätt att ta sig fram är att jobba med scenarion och
riskbedömningar. Genom att visualisera en tänkt
händelseutveckling som sträcker sig en bit framåt i
tiden och ställa upp olika situationer mot varandra blir
det möjligt att skapa sig en bild av ett framtida
förlopp.

Anette Cederberg, CEO

Att arbeta med scenarion och riskbedömningar
kommer att bli en allt större del av ledarskapet,
oavsett bransch och organisation, och ökar
möjligheten att driva ett lyckat förändringsarbete.
Acceptus erbjuder förändringsledning både som
konsulttjänst och genom metoden Wallbreakers. Läs
mer om ett kund-case här nedan.

Uppskattad kurs i
förändringsledning
I slutet av februari utbildade Acceptus ett antal chefer
i förändringsledning med metoden Wallbreakers.

Anna-Karin Bergström,
Konsultchef

Cheferna arbetar i ett företag som driver
seniorboenden i Stockholm och de står inför stora
förändringar. Det fanns ett stort behov av att få träna
sitt förändringsledarskap inför att uppgifter kommer
behöva utföras på nya sätt i en delvis ny organisation.
Utmaningen för företaget är att få med sig såväl
medarbetare som boende i de ändringar som står för
dörren.
Röster från deltagarna efter utbildningen:
”Dagen överträffade mina förväntningar med råge. Att
praktiskt och tillämpat få träna sitt ledarskap utifrån
ett fiktivt case med påhittade medarbetare ger mycket
mer än bara en föreläsning med
presentationsmaterial. ”
”Diskussionerna med mina chefskollegor om hur vi
skulle lösa de utmaningar och frågeställningar vi
ställdes inför gjorde hela skillnaden. Att få dela med
sig av erfarenheter och tillsammans lösa
utmaningarna vi ställdes inför gav mig ovärderlig,
handgriplig kunskap som jag kommer ta med mig in i
vårt eget förändringsarbete.”
Läs mer om vår utbildning i förändringsledning.

Automatiska utskick till
patienter från TakeCare
Acceptus har arbetat fram en teknisk lösning för att
hantera fysiska utskick till era patienter från
TakeCare.
Lösningen kan användas tillsammans med andra
programvaror som ni har för utskick.
Med vår lösning slipper ni arbetet med att skriva ut
och stoppa i kuvert. Lösningen sköter det
automatiskt.

Hans Cederberg, CDO

Kontakta Hans Cederberg för mer information.

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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