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LEDARE
I skrivande stund skiner solen och vitsipporna
lyser vita i backarna. Våren är äntligen här igen.
På kontoret i Mölndal snickras och målas det
för fullt. Vi är snart färdiga med utbyggnaden av
vårt utbildningscenter Diagnosticum. Tre undersökningsrum står snart klara utrustande med
våra senaste skelett- och multilab.
Till Diagnosticum är alla våra kunder välkomna
för att lära sig det allra senaste inom medicinsk
bilddiagnostik i en autentisk utbildningsmiljö.
Mediel erbjuder kurser för alla personalkategorier på röntgenavdelningen; röntgensjuksköterskor, radiologer, sjukhusfysiker och sjukhusingenjörer. Utöver utbildningar på våra egna
produkter håller vi även helt generiska kurser,
till exempel grundkurs i röntgenteknologi och
vår populära DICOM-kurs.
Våra produkter är en del av en helhet och ska
fungera väl i sjukhusets arbetsflöden. Rumsplaneringen är en viktig pusselbit och såklart även
utbildningen. På Diagnosticum utbildas personalen i hela flödet, från bokning av patienten till
granskning av bilderna. Det hjälper verksamheten
att dra maximal nytta av sin utrustningspark.
En annan viktig del av helheten är en hälsofrämjande vårdmiljö. Alla påverkas vi av miljön
vi vistas i på gott och ont. En genomtänkt
och välkomnande vårdmiljö har potential att
minska stress och oro hos patienterna, vilket i
sin tur förenklar arbetet för personalen. Vi på
Mediel vill slå ett slag för en bättre vårdmiljö. På
Diagnosticum har vi arbetat tillsammans med
en inredningsarkitekt för att visa möjligheterna
att skapa en rofylld och trygg miljö på röntgenavdelningen.
Välkommen till oss och nya Diagnosticum!

After Work i Wien under ECR
– en tradition för Mediel
Stort tack till alla er som kom på
Mediels After Work efter fredagens
kongress i Wien. Nytt för i år var
en ny lokal med högt i tak och
plats för ännu fler deltagare. Som
vanligt var det väldigt trevligt med
många skratt och intressanta diskussioner. Vår konferencier Johan
Wester hjälpte oss att presentera
företaget och Mediels satsning på
utbildningsverksamheten. Vi lärde
oss också hur snabbt en hare kan
springa och hur många kvadratmeter hud en människa har. Vi på
Mediel ser redan fram emot nästa
år – hoppas att vi ses.

Diagnosticum - utbildningscenter
I vår inviger vi vårt nya utbyggda
utbildningscenter Diagnosticum.
De nya lokalerna ger fantastiska
förutsättningar att utveckla utbildningsverksamheten och skapa värde för svensk sjukvård. Tre
fullutrustade undersökningsrum
med våra senaste skelett- och
multilab ger unika möjligheter
att både teoretiskt och praktiskt
lära sig den senaste utvecklingen
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En tidning från Mediel AB.
Ansvarig utgivare: Mårten Svensson

inom medicinsk bilddiagnostik. Mediel
levererar helhetslösningar och vi utbildar på hela arbetsflödet, från bokning
av patient till granskning av bilder. Vi
tycker även att vårdmiljön är en viktig
pusselbit som tyvärr ofta glöms bort.
På nya Diagnosticum har vi skapat ett
exempel på en hälsofrämjande vårdmiljö
där både personal och patienter känner
sig välkomna och trygga.

Grafisk form: www.nextstation.se
Adress: www.mediel.se
Artiklar får återges efter avtal med
utgivaren.

Omslagsbild: Röntgensjuksköterskorna Josefine Strid och Ida Antonsson trivs
med det rörliga labbet Celex från Mediel.

Mårten
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Celex rörlighet prisas av läkare och röntgensjuksköterskor på Skaraborgs sjukhus
Röntgensjuksköterskorna är eniga om vad som är bäst med det nya röntgenlabbet. Att Celex
är så enkelt att flytta runt – oavsett vilken undersökning som ska genomföras – har underlättat
arbetet på Skaraborgs sjukhus.
Det är influensatider på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Under de senaste veckorna
har röntgenavdelningen varit full av
hostande patienter med misstänkt lunginflammation. Samtidigt har många ur
personalen själva legat hemma med feber.
– Folk har varit så sjuka. Tyvärr har det
betytt att vi inte har hunnit lära upp alla
på det nya labbet, beklagar röntgensjuksköterskan Ida Antonsson.
Fast egentligen krävs det inte så mycket
utbildning, tycker superanvändarna Ida
Antonsson och Josefine Strid. De upplever Celex som ovanligt lätt att lära sig.
– Framförallt är det personal på skelettröntgen som behöver läras upp. Men
vi har fått väldigt bra instruktioner av
Mediel, säger Josefine Strid.
Inköpet av det kombinerade skelett- och
genomlysningslabbet var ett ganska
enkelt beslut av Skaraborgs sjukhus. Det
behövdes en ny utrustning eftersom den
gamla hade tjänat ut och man kände till
att det fanns en Celex på Huddinge sjukhus. Ett kort studiebesök i Stockholm
och saken var klar.
Vi kände på labbet och konstaterade att
det var praktiskt och skulle passa hos oss,
säger ST-läkaren Filip Brandberg som
var med och fattade beslutet.
Det är bara några månader sen Celex installerades på avdelningen, men det har
redan betytt en del nya rutiner. Bland
annat hyrs utrustningen ut till smärten-

Flyttar undan bordet. Röntgensjuksköterskorna Ida Antonsson och Josefine Strid visar
hur enkelt det är att ställa bort bordet när det inte behövs.
Forts. nästa sida
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heten som använder genomlysningen vid
ländryggsinjektioner. Vanligtvis bokar
enheten in sig på labbet ett par gånger i
veckan, berättar röntgensjuksköterskan
Josefine Strid.
– Vi vet att de trivs bra med utrustningen och att den underlättar mycket
av arbetet för dem, säger hon.
Celex har flera hundra bra funktioner,
men personligen tycker Josefine att det

mobila bordet är en väldigt bra funktion.
Att bordsskivan går att plocka bort när
den är i vägen för en undersökning är
fantastiskt bra – det har man inte
kunnat göra på sjukhusens tidigare lab,
menar hon.
Tillsammans med Ida Antonsson demonstrerar hon hur det hela går till. De
ställer skivan på högkant och kör fram
en liten ställning som den kan fästas i
med några gångjärn.

Sprillans nytt lab. Framförallt prisas
Celex rörlighet av läkare och röntgensjuksköterskor på Skaraborgs sjukhus i
Skövde.

– När det klickar till i metallen vet vi
att bordet är låst och inte kan falla över
oss. Sen kan vi bara ställa undan det mot
väggen, förklarar Josefin.
När bordsskivan är borta öppnar sig nya
möjligheter. Röntgensjuksköterskorna
visar hur en skadad armbåge, till exempel, kan fotograferas direkt på detektorn,
utan att bilderna behöver tas genom
bordet.
– Då blir bilderna mycket bättre eftersom vi får optimal skärpa på skelettet,
inflikar ST-läkaren Filip Brandberg, som
arbetar på avdelningen.

– När det smäller till i metallen vet vi att bordet är låst och inte kan falla, förklarar röntgensjuksköterskan Josefine Strid och demonstrerar hur hon kan möblera om i labbet
när undersökningen kräver det.
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När det gäller gastroundersökningar,
då bland annat svalg och matstrupe ska
studeras, är läkarna alltid med under
bildtagningen. Därför är Filip Brandberg
och hans kollegor minst lika intresserade
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av labbets funktioner som röntgensjuksköterskorna.
– Celex är mer mobilt än andra lab jag
har erfarenhet av. Plus att det är lätt
att köra eftersom ”knappologin” är så
pedagogisk, konstaterar han. Det runda
bildröret förflyttar sig med en mjuk
schwung genom rummet direkt efter
anvisningarna från manöverplattan. Den
cirklar runt i rummet likt en robot ur
en avancerad science fiction-film för att
möjliggöra bildtagning ur alla positioner.
Att utrustningen är så rörlig är patienterna mycket tacksamma för. När de i
vanliga fall måste flyttas runt för undersökningen, kan de numera ligga kvar
på samma ställe och slippa smärtsamma
rörelser.

Gillar knappologin. ST-läkaren Filip Brandberg gillar att Celex är så enkel att köra.
Under gastroundersökningar är det han som håller i spakarna.

– Om någon till exempel har ont i ryggen kan vi köra bildtagningen från sidan.
Då behöver inte patienten vända på sig,
vilket både de och vi värdesätter, säger
Ida Antonsson.

Superanvändare. Röntgensjuksköterskorna Josefine Strid och Ida Antonsson
upplever Celex som väldigt lätt att lära sig.

Hittills har Celexen mest använts för
genomlysning, men meningen är att
Ida och Josefine ska köra igång med
röntgenutbildning för personalen under
våren.

Sök Mediel AB:s stipendier
Mediel AB:s stipendier för stöd till
utveckling inom svensk medicinsk
bilddiagnostik uppgår till 25.000
kronor. Stipendier ska i första hand
tilldelas den/de som har ett adekvat
forsknings- eller utvecklingsprojekt inom interventionell radiologi.
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Sökande ska vara
svensk medborgare
och medlem i Svensk
Förening för Bildoch Funktionsmedicin. Ansökan kan
ske när som helst under året dock
senast med april månads utgång för
tilldelning i maj samma år. Mediel
utser själv stipendiaten/-erna och
överlämnandet av stipendiesumman

Målsättningen är att labbet ska användas
maximalt.
– Sjukhuset har stort inflöde med
patienter ända från Värmland till
Boråsgränsen. Det nya labbet är väldigt
efterlängtat, säger Ida Antonsson.
Text: Lotta Engelbrektson.
Foto: Stefan Edetoft.

görs av Mediels grundare.
Ansökan, bifogad med de handlingar
som sökande önskar åberopa, sändes till:
Verkställande direktören
Mediel AB
Box 172
431 22 Mölndal
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Mini C-bågen OrthoScan sparar både och tid
och resurser i Lund
Sättet att arbeta med Mini C-bågen på akutmottagningen i Lund är unikt. Genomlysningen
används – i första hand – för att korrigera fot- och handledsfrakturer som därefter kan gipsas
direkt. Utan att patienten behöver lämna stolen.

Unikt arbetssätt. Skånes Universitetssjukhus i Lund och i Malmö kan vara de enda sjukhusen i landet där genomlysning är en självklar
del i vårdkedjan på akutmottagningen.

Sportlovet i södra Sverige har precis tagit
slut och det är bråda dagar på akutmottagningen på Skånes Universitetssjukhus i
Lund. På röntgenavdelningen undersöks
händer och fötter som skadats i skidbackarna på löpande band. I rummet där den
mobila mini C-bågen OrthoScan har sin
plats dammar gipset som nysnö på golvet.

SID. 6

Stora vita fläckar, som ingen har hunnit
torka bort, vittnar om en intensiv gipsdag
på akutmottagningen.
– Vår genomlysningsapparat är över fem
år gammal och den har verkligen använts
flitigt. Här tar vi emot patienter i alla
åldrar, såväl barn som vuxna, berättar

undersköterskan och gipsteknikern Eva
Carlberg.
Att ortopedkliniken även behandlar de
yngsta patienterna har gett avtryck i undersökningsrummet. En mobil med mjukisdjur hänger i taket och sagoböckerna
ligger travade på fönsterbrädet. När en ny
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En handledsfraktur. När slätröntgen har visat ett brott på handleden använder läkaren Mais Tahir och undersköterskan Eva Carlberg
C-bågen för att dra frakturen i rätt läge.

patient kommer in drar Eva Carlberg för
draperiet som delar undersökningsrummet i två avdelningar. Från andra sidan
av skynket hörs den ledsna rösten från
en liten flicka som har brutit fotleden i
skidskolan under februarilovet. Nu väljer
hon en neonrosa färg på gipset som ska
täcka hennes ben.
– C-bågen sparar både tid och resurser
för oss. Plus att patienterna oftast slipper vänta på ytterligare en röntgen efter
gipsningen innan de kan lämna sjukhuset,
säger Eva Carlberg.

– C-bågen sparar både tid och resurser
för oss, säger undersköterskan och gipsteknikern Eva Carlberg.

Tidigare, innan universitetssjukhuset i
Lund köpte in C-bågen OrthoScan till
akutmottagningen, var processen oftast
omständligare. Då fick ortopedläkaren
reponera på känn och gipstekniker gipsade med bilderna från slätröntgen som
underlag. Därefter röntgades patienten

Sitter kvar i stolen. Patienten behöver inte
ens kliva ur stolen efter att handleden
har vridits i rätt läge. Gipset kan sättas på
direkt.
Forts. nästa sida
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göra en ny slätröntgen – något som de
flesta inblandade är tacksamma över.
Vårdkedjan blir kortare och patienterna
är färdigbehandlade långt mycket tidigare
än på många andra sjukhus.
– Vad jag känner till är vårt arbetssätt
ganska unikt. Jag tror att det bara är i
Lund och i Malmö som man gör så här
på akutmottagningarna, säger Eva Carlberg.
Visst händer det ibland att det krävs ytterligare en slätröntgen innan läkaren är
nöjd. Men inte alls lika ofta som tidigare.
– Även om genomlysningen fungerar utmärkt för att reponera en fraktur tar den
inte riktigt lika bra bilder som den vanliga
röntgen. Ibland är min bedömning att vi
ändå behöver göra en ny slätröntgen, til�lägger läkaren Mais Tahir.
Mais Tahir visar hur apparaten fungerar
och gör några knapptryck på manöverbordet för att ställa in bildskärpan. Patientens hand dyker upp på skärmen omedelbart. Hand- och fingerlederna avtecknar
sig tydligt mot den gråsvarta bakgrunden.
Den här gången är alla benen i handleden
i behåll.
I ett skarpt läge däremot, när läkaren
upptäcker en fraktur på bildskärmen och
patienten har ont underlättar C-bågen
förberedelserna. Med hjälp av genomlysningen är det lättare att sätta bedövningen
på exakt rätt plats. Därefter kan Mais
Tahir dra i patientens handled tills det
brutna benet lägger sig i ett optimalt läge.

Använts flitigt i fem år. För säkert tusende gången torkar undersköterskan och gipsteknikern rent akutmottagningens OrthoScan.

på nytt för att kontrollera att de skadade
delarna hade placerats rätt i hand- och
fotleder. Ville det sig riktigt illa tvingades
man bryta upp gipset och göra om hela
proceduren igen.

SID. 8

– Tack vare genomlysningen kan vi se
att vi verkligen drar frakturen i rätt läge
innan vi sätter dit gipset, förklarar Eva
Carlberg. Oftast räcker det med bilderna
från C-bågen och man behöver inte ens

– Men C-bågen är också bra om vi letar
efter en främmande kropp i en hand eller
en fot. Till exempel en synål som letat sig
långt in under huden, säger hon.
Text: Lotta Engelbrektson.
Foto: Stefan Edetoft.
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Tack vare NeoVet kan
behandlingen sättas in
omedelbart
Köpet av röntgenlabbet NeoVet är bland det bästa veterinärkliniken
har gjort. Nu kommer hund- och kattägare från hela Bjärehalvön för
snabb diagnos och behandling.
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Forts. nästa sida
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– Allt ser bara bra ut, konstaterar Åsa
Tomaszewski efter att hon granskat bilderna. Den lilla smårdjurskliniken i hjärtat av Vejbystrand är som ett hemtrevligt
vardagsrum. Väntrummet är delat i en
avdelning för katter och en för hundar,
så att missarna inte ska bli skrämda.
Arrangemanget är ett led i klinikens
ambition att vara en ”cat friendly” mottagning.

PORTO BETALT

– Ryktet har spridit sig och vi får nya
kunder hela tiden, säger veterinären Åsa
Tomaszewski. Tolvåriga springer spanieln
Tass har tuggat i sig en plastförpackning
och nu är matte orolig. Tass kräks och
får inte behålla sin mat. Kan plasten
ha fastnat i hundens mage och orsakat
stopp i tarmen? En timme efter det första telefonsamtalet är Tass röntgad och
klar. Det visade sig vara falskt alarm.

Mediel AB
Svarspost 4103635001
431 22 Mölndal

Svalt en plastförpackning. Djursjukskötarna Åsa Englund och Monica Eriksson Wejlin
håller den fogliga springer spanieln i rätt position.
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tar hon. Tillsammans med legitimerade
djursjuksköterskan Monika Eriksson
Wejlin öppnade hon Bjäre veterinärklinik i Vejbystrand för fem år sedan.
Ungefär lika länge har hon saknat ett
röntgenlab. Det visade sig nämligen att
teamet fyllde ett stort behov bland smådjursägarna på den skånska landsbygden
och kliniken fick snabbt väldigt mycket
att göra.

Var med och tävla om biobiljetter i Mediels
Sudokuutmaning. I varje nummer drar vi tre
vinnare med korrekt lösning. Riv av det ifyllda
krysset och lägg det direkt på brevlådan. Portot är betalt. Alternativt kan du ta en bild och
mejla din lösning till office@mediel.se
Senast den 30 augusti 2019 vill vi ha ditt svar.
OBS! Glöm inte att fylla i ditt namn och din adress.

Namn:
Adress:

3 4
Postadress:

56 7 8 9

Tel:

Bilder på buken. Med en hand knappar legitimerade djursjukskötaren Åsa Englund
in instruktionerna på monitorn med den
andra lugnar hon hunden Tass.

1 7

– I dag fungerar jag som receptionist
också, eftersom Linda som jobbar i
receptionen har fått migrän. Jag ska bara
svara i telefon, säger Åsa Tomaszewski och håller upp en hand. Många av
djurägarna som kommer hit är stamkunder och veterinärerna och djursjukskötarna följer deras katter och hundar
genom hela deras liv. Från de första
vaccinationssprutorna till det är dags att
ta farväl för sista gången. När Tass ägare
ringer om plasten i hundens mage, vet
Åsa direkt vilken tik det handlar om.
– Vi har hundägare som kommer in och
snackar en liten stund varje dag. Det gör
att djuren vänjer sig vid miljön och inte
är lika rädda för att komma hit, berät-

Falskt alarm. Djursjukskötaren Monica
Eriksson Wejlin studerar Tass buk och
meddelar veterinären att bilderna är
klara för bedömning. Det syns inga spår
av plastförpackningen som hunden har
tuggat i sig.

– Men varje gång någon av våra patienter behövde genomgå en röntgenundersökning tvingades vi skicka dem vidare

Fyll i de tomma rutorna så att alla siffror från
1-9 finns med i varje vågrät och lodrät rad
samt i varje låda med nio rutor. Inga siffror
ska summeras. Vinnare och rätt lösning presenteras i nästa nummer av MedielMagasinet.

VINNARNA I SUDOKU
Bland alla inkomna rätta svar drog vi dessa tre
sudokuvinnare i förra numret av MedielMagasinet:
Simin Lindberg ,
Finspång
Sandra Sandström,
Sundsvall
Jimmy Börjesson,
Oskarström
Vinnarna har gratulerats med två biobiljetter var.
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Mission complete. Några minuter senare är alltihop klart och Tass kan bäras ner från
röntgenbordet.
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Med vana händer trixar de runt sin lilla
patient så att röntgenstrålen exakt träffar
de kroppsdelar som ska undersökas. Ofta
är även ägarna med i rummet för att
hålla sina skyddslingar lugna.

Används flitigt. Blandrashunden Gruffa
sitter snällt på bordet och inväntar mattes
instruktioner.
– Jag har arbetat med röntgen i många
år förut, men det har aldrig varit så här
smidigt tidigare, säger veterinären Åsa
Tomaszewski.

till Ängelholm. Ibland kunde det bli
omständligt både för djuren och ägarna.
Vi längtade verkligen efter ett eget
röntgenlab, säger Åsa. Vejbystrand är
en inflyttarkommun och antalet kunder
har ökat stadigt hela tiden. Även sommargästerna som bara besöker Bjärehalvön några veckor om året har hittat
in till veterinärkliniken. Den familjära
stämningen och den numrera fullgoda
servicen gör att många passar på att till
exempel vaccinera eller undersöka sina
djur när de ändå är här under semestern.

smidigt tidigare, säger Åsa. NeoVet kan
ta bilder på, i princip, vem som helst
som ligger hyfsat still. Den största fördelen är att labbet har en inbyggd detektor
i bordet vilket underlättar alla undersökningar. Det krävs inte längre någon

– Nu måste jag ringa och berätta att Nelly
har vaknat upp ur narkosen. Hennes
ägare har varit lite orolig, säger hon och
rusar iväg.
Text: Lotta Engelbrektson.
Foto: Stefan Edetoft.

Faktaruta:

– Nu är vi tre veterinärer som alla har lite
olika specialiteter, så vi kan ta emot de
allra flesta. Framförallt är det hundar och
katter, men också kaniner, marsvin och
andra smådjur, säger Åsa Tomaszewski.
Tack var det nya labbet från Mediel, som
köptes in i oktober förra året, har utrustningen blivit komplett och numera är det
sällan något djur behöver skickas vidare.
Den som sväljer en plastförpackning, till
exempel, kan oftast bli röntgad samma
dag och eventuell behandling kan sättas
in omedelbart.
– Vi är otroligt nöjda med vår röntgen.
Jag har arbetat med röntgen i många
år förut, men det har aldrig varit så här
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– Vanliga undersökningar är leder, buk,
hjärta och lungor. Med det nya labbet
går det otroligt snabbt. Vi trycker på
några knappar, sen kan vi titta på resultatet i rummet intill, förklarar Monika
Eriksson Wejlin. Hon slänger i sig en
snabb lunch mellan sina fyrfotade patienter. Det är en fullbokad dag på Bjäre
veterinärklinik och i burarna väntar katter och hundar på att få hjälp. 12-åriga
Nelly har fått juvertumörer bortopererade och kikar ömkligt ut från sin
plasttratt. Golden retrievern är en av alla
stammisar som kommer på regelbundna
besök. Veterinären Åsa Tomaszewski
känner både hunden och hennes matte
väl och berömmer den vänliga tiken.

Demonstrationshund. Veterinären Åsa Tomaszewski använder sin egen hund Gruffa
för att visa hur den nya röntgen fungerar.

bildplatta som måste stoppas i framkallaren utan bilderna kommer upp direkt på
skärmen så fort de är klara. Djursjukskötarna ställer in de olika exponeringsparametrarna på pekskärmen intill bordet
och sen är det bara att köra på.

NeoVet DR är utvecklat av Sedecal
som är Europas ledande tillverkare av röntgensystem för veterinär
bilddiagnostik. Mediel har valt att
marknadsföra systemet på grund av
dess höga kvalitet på såväl utrustning
som undersökningar. Veterinär bilddiagnostik skall hålla samma höga
kvalitet som inom humansjukvården!
• Röntgengenerator 32 kW eller 40 kW
• Röntgenrör med finfokus 0,3 mm
•D
 irektdigital högupplösande detektor 43 x 43 cm
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SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

Barnsligt enkelt!
I detta nummer tänkte jag dela med mig av ett litet tips som jag själv har haft användning
av när jag skall röntga barn utan förprogrammerade organknappar. Det kan ju göra vem
som helst lite svettig och nervös.
Men detta är ett ganska lätt knep, ta en titt
på det organ du skall röntga på barnet och
uppskatta hur tjockt det är. Jämför sedan
mot en kroppsdel på en vuxen människa,
kanske det lättaste är att använda sig själv
som referens (det brukar jag göra). Alltså om
barnets armbåge kan jämföras med din egen
handled, ja, då skall du använda cirkus 55
kV och 1,5 mAs. Är barnets buk och bäcken
lika tjockt som ditt lår så skall tiden hamna
någonstans på 60 kV och 4 mAs. Och så
vidare…
Självklart får du kompensera något för muskelmassa och benens densitet (vi vuxna är
ju ändå lite mer kompakta). Dessutom skall
inget raster användas så det får du ju också
ta med i beräkningen. Men det är en bra utgångspunkt den dagen man står där på IVA
med sitt röntgenrör utan någon att fråga.
Var inte rädd för att ta i lite heller, om
barnet behöver röntgas är det bättre att ta en
bild som har lite för hög dos än att leverera
brusiga bilder som ändå ingen blir glad av

att se. Skall du ta flera bilder kommer exponeringsindex (EI) att tala om för dig om
du är helt galet ute eller inom det rimliga
gränserna.
Vad skall EI vara då? Bra fråga! EI för barn
skall (i de flesta fall) aldrig ligga under
300, även lungorna där en vuxen människa skall ha ett ca värde på 180–200 EI.
Barn har inte lika mycket luft i lungorna,
särskilt på nyfödda är det mycket tätare i
vävnaden, vilket gör att exponeringsindex
beräknas annorlunda. Allt mellan 300 och
600 är rimligt, tycker jag, mellan tummen
och pekfingret. Hamnar du över 1000 då
har du satsat lite väl bra och kan sänka
dosen till nästa bild.
Hoppas att detta kan vara till någon hjälp
där ute.

Hur tjock är jag egentligen?

Malin Nilsson
Röntgensjuksköterska och applikationsspecialist
på Mediel

MEDARBETAREN Tuula Titoff, Ekonomiassistent/Administratör Mediel, Mölndal
Tuula Titoff är ganska ny på
jobbet som ekonomiadministratör – hon började arbeta på
Mediel i december 2018. Tuula
har många års erfarenhet av
liknande arbete, då hon varit
anställd av bemanningsföretag
och haft uppdrag inom ekonomi och kundservice på olika
företag.
Senast kommer Tuula från
KappAhls huvudkontor, som
ligger bara ett stenkast från
Mediel.

När vi frågar om Tuulas arbetsuppgifter på Mediel svarar hon
entusiastiskt:
– Mina arbetsuppgifter är mycket omväxlande och det gillar jag.
Jag ser till att det praktiska på
kontoret fungerar, håller ordning, tar emot gäster och svarar
i telefon. Den ekonomiska biten
innefattar leverantörsreskontran
och annat smått och gott. Jag
är även miljösamordnare och
håller som bäst på att se över
och samla data för Mediels kom-

mande miljödiplomering.
Jag trivs kanonbra på Mediel. Och
så har jag så trevliga kollegor!
Livet efter arbetstid verkar också
vara lustfyllt. Tuula har sambo,
tre vuxna döttrar och två barnbarn. På fritiden är det fullt upp
- se här! Hon spelar golf, sköter
trädgården vid huset i Stråvalla,
målar och tecknar, går skrivarkurser och skriver en barnbok.
Med andra ord; Tuula har ett
mycket aktivt liv.

