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Kollegialt stöd i ledarskapet
Hur kan kollegialt stöd på arbetsplatsen bidra till att
förebygga psykisk ohälsa under en kris som
pandemin? Forskare har studerat på vilket sätt ett
starkt kollegialt stöd på arbetsplatsen kan leda till
minskad stress och sjukfrånvaro. 

Alla har vi vid något tillfälle befunnit oss på en
arbetsplats med hög arbetsbelastning. Om det pågår
under en begränsad tid är det hanterbart. Om det
däremot pågår under längre tid utan möjlighet till
återhämtning reagerar vi med stress som kan leda till
utmattning. 

Min egen reaktion vid långvarig hög arbetsbelastning
är tunnelseendet. Allt fokus handlar om att hantera
situationen, vilket leder till att det sociala samspelet
med kollegorna kommer i andra hand.

SKR har samlat ledande forskare och experter i ett
webbinarium torsdagen den 4 mars, där de berättar
om värdet av kollegialt stöd i samband med
pandemin.

Datum: Torsdag 4 mars 2021 kl. 13.00-15.00

Målgrupp: Verksamhetschefer och HR-experter i
kommuner och regioner

Anmälan, klicka här.

 

Anette Cederberg, CEO

Anna-Karin Bergström,
Konsultchef

Kvalitetsutveckling och
ledarskap
Förutom att Acceptus interimschefer går in och fyller
en chefslucka när ordinarie chef inte finns på plats kan
vi också ta oss an utrednings- och
kvalitetsuppföljningsuppdrag av olika slag. Goda
referenser finns från uppdrag där vi analyserat och
följt upp avtal med kommunens privata
omsorgsgivare. Ett annat uppdrag vi utfört var att
som oberoende part analysera och sammanställa en
rapport utifrån oenigheter mellan en region och en
kommun om ansvarsfördelningen av läkarinsatser i
samband med covid-19-pandemins början.

Acceptus har kompetens och erfarenhet av
kvalitetsuppföljningar och analyser inom vård och
omsorg och vi tar oss gärna an den typen av
uppdrag. Kontakta Anna-Karin Bergström för mer
information eller om du vill veta mer om
interimschefer.

Vikten av att erbjuda Digifysisk
vård
Att kunna erbjuda digifysisk vård har fått en allt större
betydelse, både för att öka tillgängligheten och
patientens delaktighet. De nya ersättningsmodellerna
för digifysisk vård har givit en tydlig signal om att
man vill lyfta fram möjligheten med digitala
vårdmöten.

Genom Acceptus app “NÄRA - Digitalt vårdmöte” kan
du som vårdgivare få tillgång till samma
användarvänliga, säkra och flexibla digifysiska lösning
som används av många regioner och
vårdorganisationer. I NÄRA ingår funktioner för
videomöten, digital bokning, meddelandetjänst och
mycket mer.

Acceptus ser vikten av att ytterligare bidra till att öka
tillgängligheten inom vården under rådande pandemi.
Vi vill därför erbjuda vår tjänst NÄRA till ett reducerat
pris. Tjänsten är tillgänglig för vårdgivare inom alla
Sveriges regioner.

Läs mer om erbjudandet NÄRA.

Johanna Severin,
Försäljningsansvarig

digitala tjänster

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.


