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Digitalisering och ledarskap
Digitaliseringen i vården har tagit fart med pandemin
som pådrivare. Främst är det videomöten som skjuter
i höjden. Vi ser också att vård på distans med
monitorering i hemmet av patienter med kroniska
sjukdomar är på frammarsch. Det är verkligen
glädjande att den digitala utvecklingen accelererar.
Samtidigt ställer det krav på att omforma och förnya
nuvarande strategier inför omstarten efter pandemin.

Digitaliseringen kräver ledarskap med erfarenhet av
att leda i förändring. Ett ledarskap som aktivt driver
utveckling framåt är att vara operativt närvarande och
samtidigt kunna tänka strategiskt.

Metaforen ”get off the dancefloor and up on the
balcony”, kan jämföras med ett annat uttryck som vi
ofta använder, helikopterperspektivet. Metaforen
skildrar svårigheten med att få ett bra perspektiv när
många trängs på dansgolvet. Bättre att kliva upp på
balkongen och blicka ner över dansgolvet för att få ett
nytt perspektiv. Det är för mig vad ett bra
strategiarbete handlar om, att hitta olika perspektiv
att utgå från.

Kontakta Anette om du vill diskutera strategi

Anette Cederberg, CEO

Anna-Karin Bergström,
Konsultchef

Nytt år och ny medarbetare
Acceptus håller tempot i tillväxten och vi fortsätter
anställa mångfacetterade chefer för fasta tjänster.
Senast i raden är Karin Ossmer. Karin är
intensivvårdssjuksköterska och har jobbat som chef
och ledare under många år på olika chefsnivåer inom
såväl Region Stockholm som inom privat vård. 

Förutom den chefserfarenhet som Karin har så
besitter hon också värdefull kunskap kring
digitalisering och utveckling och hur det påverkar
vårdens arbetssätt. Det är något vi vet att våra
kunder värdesätter. Vi hälsar Karin varmt välkommen
till interimchefsgruppen i Acceptus!

Kontakta Anna-Karin om du vill veta mer om
interimschefer

Fakturan direkt till FortNox via
TakeCare
Nu finns applikationen som gör det möjligt att
överföra fakturor direkt till ekonomisystemet FortNox
från TakeCare.

Med en integration mellan systemen är det nu möjligt
att förenkla fakturahanteringen, vilket frigör
administrativ tid som istället kan användas för att
utveckla verksamheten.

Genom att digitalisera processen för patientfakturor
automatiseras överföringen av information från
kassasystemet i TakeCare till ekonomisystemet
FortNox. Detta möjliggör också hantering av utskick,
påminnelser och inkassoärenden.

Kontakta Hans om du vill få tillgång till applikationen

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.




