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Förändring i coronatid
Covid-19-pandemin fortsätter att hålla oss i ett grepp
medan vi försiktigt blickar framåt. Hur sommaren blir
är fortfarande osäkert. Men en sak som är säker är att
digitaliseringens framfart när det gäller digitala
vårdmöten fortsätter att öka. Acceptus erfarenhet när
det gäller digitaliseringen är att lägga vikten på
implementering. Det är förändrade arbetssätt som
skapar värde i processen. Mervärdet resulterar i ökad
tillgänglighet både i tid och plats för vården och
patienten.

Anette Cederberg, CEO

Acceptus följer noggrant utvecklingen av
digitaliseringen inom hälsa, vård och omsorg. Vad
händer i samhället efter pandemin? Kommer vi
fortsätta efterfråga möjligheten att mötas digitalt eller
kommer vi släppa taget och helt gå tillbaka till våra
tidigare vanor?
Om vi ska tro experterna så är svaret att vi
förmodligen kommer att efterfråga det fysiska mötet,
men samtidigt har vi kommit en bit på vägen och lärt
oss hantera tekniken, och vi har insett att det digitala
mötet sparar dyrbar tid för oss.

Högt tryck på
interimschefer
Inför sommaren har vi märkt en ökad efterfrågan på
våra interimschefer inom både omsorg och vård.
Framför allt har trycket varit högt på sjukhusen och
inom äldreomsorgen.

Anna-Karin Bergström,
Konsultchef

Behoven har bland annat handlat om att stötta hårt
ansträngda chefer som har behövt förstärkning med
anledning av covid-19. Det har också handlat om att
täcka upp med en erfaren interimschef över
sommaren för att kunna bevilja ordinarie chef en
välbehövlig återhämtning.
Finns det behov även i din verksamhet?
Kontakta konsultchef Anna-Karin Bergström så tittar vi
på en lösning för dig.

NÄRA - digitalt vårdmöte
Drivkraften bakom ökad efterfrågan av digitala
vårdmöten är starkt kopplad till covid-19-pandemin.
Acceptus erbjuder, i nära samarbete med Visiba Care,
små och medelstora vårdgivare en skalbar teknisk
lösning för digitala vårdmöten. Som vårdgivare
konfigurerar du vårderbjudandet i det digitala
mötet. Patienten laddar ner appen NÄRA – digitalt
vårdmöte och möter vårdgivaren i surfplattan,
mobiltelefonen eller datorn.

Hans Cederberg, CDO

Som vårdgivare får du tillgång till en väl beprövad och
fungerande teknisk lösning som lever upp till samtliga
krav på informationssäkerhet i enlighet med vad som
ställs på en teknisk lösning som används inom hälsooch sjukvård.
Under pågående covid-19-pandemi erbjuder Acceptus
en kostnadsfri anslutning under perioden maj september 2020.
Kontakta Hans Cederberg för mer information.
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