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I skrivande stund lyser vårsolen utanför fönstret.
Ljuset är verkligen välkommet i dessa mörka tider
när sjukvården förbereder sig för en kommande
anstormning av covid-19-patienter. Stockholm
befinner sig mitt i stormen och vårdpersonalen
gör en hjälteinsats, med risk för sin egen hälsa,
för att hjälpa alla drabbade.
På Mediel har vi rustat oss och organiserat om
så att vi ska kunna hjälpa till precis som vanligt.
Nu mer än någonsin känner vi oss stolta över
att kunna bidra och vara en del av något viktigt.
Som de flesta så arbetar vi numera mycket på
distans. Det fungerar förvånansvärt bra rent
tekniskt men jag saknar den dagliga kontakten
med kollegor IRL.
Jag saknar också alla intressanta och trevliga kundmöten. Den stora europeiska röntgenkongressen
ECR blev ju framskjuten till exempel. Våren blir
helt enkelt inte lika rolig utan veckan i Wien. I år
hade vi laddat upp med extra många spännande
nyheter att visa på mässan. Några av dem berättar
vi om här i tidningen på sidorna 6 och 10.
En annan av vårens höjdpunkter är vårt användarmöte som går av stapeln i maj. I år behöver
vi tänka nytt. Vi kan ju inte träffas allihop som
vanligt på vårt utbildningscenter Diagnosticum
i Göteborg. Istället planerar vi att hålla användarmötet digitalt som ett webbseminarium. Det
är såklart tråkigt att inte få vara tillsammans
men jag är övertygad om att det kommer att
bli spännande och intressant. En fördel är att vi
inte tvingas begränsa antal deltagare.
Med kreativitet, uthållighet och omsorg om
varandra kommer vi att ta oss ur den här krisen.
Våra tankar går till vårdpersonalen som kämpar i
frontlinjen av coronakrisen.

Mediels grundare Stig Svensson, stipendiaten Marijela Moreno Berggren och
Mediels VD Mårten Svensson

2019 års mottagare av Mediels
stipendium är Marijela Moreno
Berggren som är ST-läkare i radiologi
på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Priset är på 25 000 kr. På sidan 8
presenterar Marijela närmare vad
hennes forskning går ut.
Motivering för Mediels stipendium
2019:
Marijela Moreno Berggren tilldelas
Mediels stipendium år 2019 för sin

MEDIEL MAGASINET

En tidning från Mediel AB.
Ansvarig utgivare: Mårten Svensson

forskning om behandling av levercancer. Forskningen syftar till att bättre
förstå mekanismerna bakom funktion
och tillväxt av frisk levervävnad vid
ocklusion av blodtillförseln till den
cancerangripna delen av levern. En
bättre förmåga att förutsäga postoperativ leversvikt har potential att förbättra
behandlingen och öka patienternas
överlevnad.

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

Omslagsbild: Sjuksköterskan Niki Niavarani vid Movix mobila röntgenlab på
intensivvårdsavdelningen, St Görans sjukhus.

Mårten Svensson, VD
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Ett lång och gott sammarbete
Varför ändra på ett vinnande koncept? När St Göran behövde ett nytt röntgenlab i våras föll valet
återigen på Mediel.

Dragit i många röntgenrör. Margareta Liljeroos har jobbat i över 25 år som röntgensjuksköterska på St Görans sjukhus. Hon demonstrerar vant den mobila röntgen, Movix Dreams, funktioner.

Det började för 20 år sedan. Vårdcentralen
Turkosen i Solna centrum skulle investera i
ett nytt skelettlab. Varför valet föll på Mediel är det väl ingen som minns längre. Men
de flesta som arbetar på St Görans akutavdelning kommer ihåg hur länge labbet var

i bruk efter inköpet 1999.
– Vi flyttade det hit 2014 och sen användes det i ytterligare några år. Totalt
hängde det med i 18 år, säger röntgeningenjören Robert Jakobsson.

Han blir själv lite förundrad när han
räknar ihop tiden. I dag har utrustningar
sällan längre livslängd än sex-sju år.
St Göran har vuxit till ett stort akutsjukhus
med en av norra Europas största mottagningar. Det betyder att röntgenavdelningen
Forts. nästa sida
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15 år senare hamnade därför sjukhuset
i ett dilemma. Då hade Arcoma bestämt sig för att själva sälja sin produkt i
Sverige.
– Vi visste att systemet var bra och ville
ändå ha det. Vi beslutade oss för att göra
upp affären med Arcoma, säger röntgeningenjören.
Arcoma gjorde ett bra jobb med installationen. Däremot lyckades de aldrig bygga
upp den organisation som krävs i form av
välutbildade applikatörer och servictekniker på plats i regionen, menar Robert
Jakobsson.
– Man utvecklar ett förtroende med en leverantör under många år. Nu upptäckte vi
hur annorlunda det kunde vara beroende
på leverantör, säger han. Han får medhåll av röntgensjuksköterskan Margareta
Liljeroos som arbetat på sjukhuset sedan i
början av 90-talet.
Rundvisning i maskinparken. Röntgeningenjören Robert Jakobsson visar upp ett av de
lyckade inköpen från Mediel, den mobila röntgen Movix Dream.

är hårt belastad. Varje dygn undersöks upp
mot 150 patienter, både akuta och
inneliggande, och maskinerna går varma
dag som natt.

Alla var glada och relationen mellan
Mediel och St Görans sjukhus fungerade
utmärkt.

– Det är ett bra labb, men Arcoma lyckades inte behålla kvaliteten på servicen,
säger hon. Vi blev väldigt glada när
Mediel och Arcoma återupptog sammarbetet igen.

– Just nu är vi ganska välförsörjda med
labb. Men vi kommer att behöva upphandla ny utrustning redan under nästa
år, säger Robert Jakobsson.
Tack vare det första lyckade inköpet till
Turkosen föll det sig naturligt att anlita
Mediel även nästa gång sjukhuset behövde utöka sin röntgenpark. I början
av 2000-talet skedde ett nytt inköp från
leverantören i Göteborg.
– Då köpte vi ett labb tillverkat av
Arcoma som vi var väldigt nöjda med,
berättar Robert Jakobsson.
Labbet var ett av de första med autopositionering, där tre olika positioner kunde
programmeras, något som var en revolutionerande nyhet för personalen med
tanke på ergonomin.

SID. 4

Trogen kund. Totalt har St Görans sjukhus, för närvarande, sju olika produkter från
Mediel. Röntgensjuksköterskan Niki Niavarani visar multilabbet Adora DRFi.

MEDIEL MAGASINET NR. 1/2020

REPORTAGE

St Görans senaste köp. Det konventionella skelettlabbet, Precision, är sjukhuset senaste
investering som invigdes i våras. Röntgensjuksköterskan Margareta Liljeroos
demonstrerar funktionerna.
St Görans sjukhus är ägare av två mobila
röntgenutrustningar från Mediel. En är
placerad på intensivvårdsavdelningen, den
andra på akuten där röntgensjuksköterskan Niki Niavarani arbetar.

Varje år tar St Göran emot 80 000 akutbesök, varav omkring hälften remitteras
till röntgenavdelningen. Ändå är gränsen
långt ifrån nådd. Såväl Stockholm som
sjukhuset växer så det knakar och för varje
månad ökar antalet patienter. Sedan några
år tillbaka pågår en ombyggnad av sjukhuset med två helt nya byggnader som
kompletterar det gamla huset från slutet
av 1800-talet.
När taket är nått ska St Göran, enligt
beräkningarna, kunna ta emot 100 000
akutbesök per år.
Invigdes i maj. Trots att det, konventionellt skelettlabbet, Precision, bara har varit i drift
i ett halvår är det redan väl använt. Röntgensjuksköterskan Riza Aquiatin är en av dem
som tar emot upp mot 150 patienter dagligen.

Tillsammans med Robert Jakobsson gör
hon en rundvisning på avdelningen.
Totalt har sjukhuset sju Medielprodukter
i olika rum. Här finns två mobila enheter, två konventionella labb, ett multillab Adora DRFi, en c-båge och en mini
c-båge.
– Vårt senaste tillskott är ett klassiskt
labb, en Precision, som vi invigde så sent
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som i våras, berättar Margareta Liljeroos.
Det är fortfarande tidig förmiddag på det
välbesökta sjukhuset och verksamheten
har inte riktigt dragit igång för dagen.
Men för personalen är det bara en tillfällig
andningspaus.

– Allt ska stå klart 2021 och då flyttar även vår avdelning till nya lokaler.
Tanken är att all röntgen ska vara samlad
på ett och samma ställe, säger Margareta
Liljeroos.
Text: Lotta Engelbrektson
Foto: Nicklas Elmrin

Innan rundvisningen ens har kommit
halvvägs har väntrummet börjat fyllas av
patienter som väntar på sin tur till röntgen.
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Nytt avancerat röntgenlab från Arcoma
Arcoma hade sett fram emot att presentera sin nya produkt på kongressen för radiologi, ECR, i Wien.
Men den pågående coronapandemin satte stopp för planerna. Mässan är inställd och istället sker
lanseringen av Arcoma Precision i5 digitalt.

Nya Precision i5 är utvecklad i Sverige med inspiration från den svenska sjukvårdens krav och önskemål.

Det är klart att produktchefen Linda
Ungsten är lite besviken. Förväntningarna var stora på att få visa upp årets nyhet
under European Congress of Radiology i
Österrike. Platserna till mässan var slutsålda och allt branschfolk skulle vara där.
Då hände det som ingen hade kunnat
förutspå. Viruspandemin Corona svepte
in över Europa och alla stora event
ställdes in.

SID. 6

– Arcoma Precision i5 lanserades istället
live via videolänk till alla våra kunder
och det fungerade bra. Vi ställde om
snabbt och har även demonstrerat systemets funktioner för kunder direkt från
Arcomas system i demorummet i Växjö,
säger Linda Ungsten.
Den digitala lanseringen av Arcoma
Precision i5 pågår just nu för fullt. Produktchefen förklarar att det nya systemet

är ytterligare en förbättring av tidigare röntgenlab. Det har en modernare
design och är mer lättskött än de äldre
varianterna.
– Vårt fokus ligger alltid på användarvänlighet. Nu har vi lyckats automatisera ännu
ett moment för personalen, säger hon.
Tack vare ett nytt autopositionerande
lungstativ behöver röntgensjuksköter-
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Faktaruta:
Den 12 mars i år lanserade Arcoma
sitt nya röntgensystem; Arcoma
Precision i5.
Arcoma Precision i5 är ett system
utvecklat med fokus på effektiva
arbetsflöden, säkerhet och enkelt
handhavande. Arcomas Precision
i5 är utrustad med den senaste
skärmtekniken och ett nytt användargränssnitt vilket skapar enkelhet
och effektivitet för användaren.
Systemet har också ett nytt lungstativ med motoriserad vinkling vilket
förenklar positioneringen.

Mycket arbete har lagts ner för att få ett ergonomiskt, lättanvänt och tyst system.

skorna inte längre ställa in detektorn
manuellt. Istället sköts positioneringen
med hjälp en handkontroll och detektorn vinklar sig automatiskt.
– Vi fortsätter att förbättra våra produkter för att underlätta för dem som
arbetar närmast patienterna. Ergonomin
är alltid i fokus för Arcoma, säger Linda
Ungsten.
En annan detalj som har fått extra stor
betydelse i dagsläget är att Arcoma
Precision i5 har utformats för att underlätta desinficering. Bland annat har takstati-

vets display en ren yta utan några skarvar.
– Överhuvudtaget är vår design ren,
tydlig och användarvänlig. Det kan
vara anledningen till att vi ligger före på
den svenska marknaden. Vi värdesätter människorna som arbetar med våra
produkter och strävar efter att ge dem
en bra arbetsmiljö så att de kan undvika
belastningsskador.

sivvårdsjukhus som etableras jorden runt.
– Men vi skulle kunna erbjuda vår
Arcoma Intuition som har en installationskub. Då monteras hela utrustningen i en kub med fyra stolpar där
konstruktionen är helt självbärande. Den
skulle enkelt kunna användas när man
till exempel som i New York gör om
hotellrum till sjukhus, säger hon.

Precis som alla andra följer Linda Ungsten
kampen mot Covid-19 på världens
alla sjukhus. Arcoma Precision i5 är ett
stationärt röntgenlab och är därför inte
förstahandsvalet i de provisoriska inten-

Text: Lotta Engelbrektson.

Ett riktigt rävigt tips till alla Celex-användare
Tips fr

ven
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- Tänk på SID:en! Glöm inte bort att vrida på
joysticken det sista innan bildtagning så att
detektorn kommer så nära som möjligt, det
är lätt att glömma bort.
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Prospektiv Evaluering av effekterna av preoperativ
portavensembolisering med PET/MR – PEPP-studien
Kolorektal cancer är den tredje vanligaste cancerformen hos kvinnor och män i Sverige
med ungefär 6000 nya fall årligen. 5-årsöverlevnaden för hela gruppen är kring 65%.
Inom tre år efter diagnos har 29 %
levermetastaser men patienterna kan då
fortfarande vara botbara i selekterade fall
om man bedömer att metastaserna är resektabla och vid noggrann patientselektion kan 5-årsöverlevnaden efter leverkirurgi uppgå till 40-60 %.
För att metastaserna ska anses resektabla
ska det vara en tillräcklig stor kvarvarande levervolym för att patienten inte ska
drabbas av postoperativ leversvikt vilket
är den vanligaste orsaken till postoperativ dödlighet. Om den delen som planeras lämnas kvar är för liten kan man få
den delen att växa till innan leverkirurgin genom att stänga portablodflödet till
den del som ska opereras bort.
Den vanligaste metoden att stänga portablodflödet med är portavensembolisering
(PVE). Detta görs av en interventionell
radiolog, i lokalbedövning lägger man
ultraljudsväglett genom levern in en kateter i portavenen och deponerar emboliseringsmaterial (t.ex. klister, partiklar,
metallcoils) i de portavensgrenar som ska
stängas. Patienten skrivs vanligen ut från
sjukhuset dagen efter och det är ovanligt
med allvarliga komplikationer.
Efter cirka fyra veckor gör man en tillväxtkontroll av levern med en datortomografi (DT) och målet är att den icke
emboliserade delen (den delen där man
inte har emboliserat/stängt av portablodflödet) av levern ska ha växt till så att
operation kan genomföras med minskad
risk för leversvikt och ökad chans till
botande behandling.

som anses tillräcklig för att inte riskera
leversvikt. Trots att det är funktionen av
levern som är det viktiga har man bara
kunnat påvisa en relation mellan volymen av levern och risken för leversvikt.
Man måste därför idag vänta i minst
fyra veckor för att göra en volymsberäkning på tillväxten och därefter kunna gå
vidare med en eventuell leverkirurgi. Det
finns en risk med att cancern i levern
hinner sprida sig i väntan på operation,
eller att tillväxten inte blir tillräckligt
stor.
På Akademiska sjukhuset finns sedan
2014 en PET/MR som ägs av Uppsala
Universitet. Sedan knappt ett år tillbaka
har vår forskargrupp påbörjat en prospektiv studie, Prospektiv Evaluering av
effekterna av preoperativ Portavensocklusion med PET/MR (PEPP-studien)
där vi inkluderar patienter med levermetastaser från kolorektalcancer som ska
genomgå leverkirurgi men där kvarvarande levervolym bedöms vara för liten.
Projektets syfte är att ta reda på mer om
hur och varför levern tillväxer, och därmed förhoppningsvis kunna påskynda
tiden till den potentiellt botande leverkirurgin och minska risken för ytterligare
metastasering i väntan på tillräcklig
levertillväxt för operation.

Marijela Moreno Berggren, ST-läkare
i radiologi på Akademiska sjukhuset i
Uppsala.

Text: Marijela Moreno Berggren,
ST-läkare i radiologi
på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

PVE utförs världen över med varierande gränser för hur stor levervolym
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Vård av covid-19 patienter
på Kungälvs sjukhus
Kungälvs sjukhus har inrättat en
helt ny epidemiakut och epidemiavdelning för patienter som
är konstaterade eller misstänks
vara smittade med covid-19.

Movix från Mediel. Patienterna röntgas
inne på sina rum för att minska smittspridningen.
– Den som är smittad kan behöva
genomgå en lungröntgen. Det kan vara
andra orsaker än covid-19. Vi röntgar
även småskelett som händer och fötter,
säger Maud Qvist.
Sjukhusen i Väster har goda förutsättningar att ta hand om det ökade antal
smittade eller misstänkt smittade patienterna genom att omfördela patienterna
mellan sjukhusen.
Kungälvs sjukhus har, som de flesta andra sjukhus, dragit ner på planerad vård
tills vidare.
Det finns en plan för att ta hand om
ytterligare patienter då smittan når sin
kulmen genom att öppna ytterligare en
epidemiavdelning.
SIV följer Folkhälsomyndighetens råd
genom att äldre patienter avråds från att
besöka radiologin. I nuläget tillåts endast
de som är berättigade att komma dit.

– Vi är väl förberedda, i dagsläget har vi
plats för ett ökat antal patienter, säger
Maud Qvist, verksamhetsutvecklare i
sjukhusen i Väster (SIV) dit Kungälvs
sjukhus hör.

– Vi har ytterligare en mobil Movix på
sjukhuset, som används för att röntga
patienter på Intensivvårdsavdelningen,
IVA. Om det blir en stor anhopning av
patienter till SIV har vi möjlighet att
använda även den, säger Maud Qvist.
Text: Lotta Engelbrektson.

SVERIGE
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Sjukhusen i Väster bildades den
första januari 2019 och består av
Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och
Kungälvs sjukhus.

PORT PAYÉ

För att röntga patienter, används en
av de två mobila röntgenapparaterna,

FAKTA:

PORTO BETALT

Patienter som konstaterats eller som
misstänks vara smittade med covid-19
tas emot från utsidan av sjukhuset och
visas in direkt på ett undersökningsrum
på den specialinrättade avdelningen. Här
utförs sedan tester för att kunna konstatera, eller avfärda smitta av covid-19.

Mediel AB
Svarspost 4103635001
431 22 Mölndal

Maud Qvist, verksamhetsutvecklare SIV.
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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 31 augusti 2020 vill vi ha ditt svar.

TAU Mini c-bågar

OBS! Glöm inte att fylla i ditt namn och din adress.

Namn:
Adress:
Postadress:
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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:
Magnus Andersson,
Kalmar
Camilla Björnberg,
Halmstad
Karina H Friberg,
Mora

Med den nya modellserien TAU tar
OrthoScan nästa steg i utvecklingen av
sina populära mini c-bågar. Funktionerna har blivit fler, ännu bättre och
enklare att använda. Till exempel finns
nya dosbesparande funktioner och nya
filter.
Pulsad genomlysning finns nu tillgänglig på två av modellerna. Premiummodellen TAU 2020 erbjuder marknadens
största detektor på hela 20 x 20 cm,
systermodellerna har detektorstorlekarna 15 x15 cm respektive 12 x15 cm.
Den senaste CMOS-teknologin ger
bilder med en otrolig upplösning och
skärpa. Samtidigt är detektorn mycket
tunn, vilket gör systemet smidigt och
lättarbetat.

Vinnarna har gratulerats med två biobiljetter var.
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På nya Diagnosticum erbjuds utbildningar
inom hela kliniska arbetsflödet
Invigningen av nya Diagnosticum gick av stapeln den 18 oktober 2019. Vårt utbildningscenter är
utvidgat så att vi nu kan erbjuda utbildningar på alla utrustningar vi marknadsför.
Tre fast monterade röntgenutrustningar
finns att tillgå; Adora DRFi, Precision och
Celex. Alla utrustningar är monterade i
strålsäkra utrymmen och fungerar fullt ut
på samma sätt som på ett sjukhus.
På Diagnosticum utbildar vi på hela det
kliniska arbetsflödet, från bokning av
patient till granskning av bilder i PACS.
Vi har inte tillstånd att röntga människor
eller djur, men vi har ett helkroppsfantom
som fungerar som patient när vi håller kliniska utbildningar. Hen kallas internt för
Mediella och är en väldigt snäll patient,
fast lite tung att flytta på. På våra tekniska
utbildningar används givetvis även olika
tekniska fantom.
Filosofin bakom skapandet av Diagnosticum är att ge våra kunder möjlighet att
komma bort från den dagliga verksamheten och helt fokusera på att lära sig ny
kunskap. Efter mer än 20 år kan vi konstatera att konceptet är mycket uppskattat
och att behovet av utbildning snarare ökat
än minskat med tiden.
Kärnan i utbildningsverksamheten utgörs
av våra duktiga utbildare. Kliniska utbildningar hålls av någon av våra erfarna
applikationsspecialister. Tekniska utbildningar hålls av våra serviceingenjörer, som
förutom en gedigen teoretisk kunskap
om våra produkter även delar med sig av
sin praktiska erfarenhet från fältet. Tack
vare att vi har fullt fungerande system på
Diagnosticum kan vi erbjuda utbildningar med många praktiska moment, vilket
uppskattas av våra kursdeltagare.
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YLVA NYBERG

Vad läser du just nu?
Bokrean måste ju ändå vara årets absolut bästa händelse, förutom Röntgenveckan förstås; håller du inte med? Även denna gång
besökte lyckan mig och man blev återigen lika lycklig som ett barn
när man lämnade English Bookshop med tre stycken nya böcker att
få ställa in i bokhyllan.
Efter min läsning utav Yxmannen hade Ray
Celestin lyckats göra mig som trollbunden
till deckare, och alla mysterier som löses i
boken gör ju att man bara vill läsa mera.
Genom en djungel av alla miljoner deckare
som finns i denna fantastiska bokvärld tog
jag hjälp av våra härliga tjejer på lasarettets
bibliotek. Där är tjejerna helt fantastiska
och hjälpsamma, sim salabim som min egna
fairy godmother stod jag där med en helt ny
serie i handen av författaren S. J. Bolton.
I boken Nu ser du mig, får man följa unga
Lacy Flint som jobbar för Londonpolisen.
Tillsammans med Lacy Flint får man följa
med på en spännande resa ute på Londons
gator där hon lyckas bli indragen i mord
på unga kvinnor. Detta påminner extremt
mycket om Jack the Ripper-morden som
skedde i 1800-talets London. Men detta
visar sig bara vara början på en mardröm för

Lacy själv. Det ska erkännas att jag blev
extremt nyfiken och hade verkligen svårt
att lägga ifrån mig boken.
S. J. Bolton skriver och trollbinder en på
ett sätt jag inte har varit med om tidigare.
Blandningen mellan dåtid och nutid är
enastående. Detta bidrar till att det är lättare
att kunna hänga med i handlingen och man
slukas fort in i morden och vill veta vem som
är den moderna versionen av Jack the Ripper.
Det är fyra böcker utav Lacy Flint som finns
ute nu, varav den senaste inte är översatt
ännu på svenska, fick jag nyligen veta.
Vill man bege sig in i romantikens värld
finns alltid vår folkkära Sylvia Day till
hands. Hennes fristående trilogi med böckerna Synda, Älska och Drama tar hon dig
tillbaka till slutet av 1700- och 1800-talets
England. Där får man följa den engelska
societeten och hur allting gick till där. Men

Ylva Nyberg, röntgensjuksköterska
på lasarettet i Enköping.

mina vänner, jag börjar nu inse att jag har
hunnit ta mig igenom ett par ljudböcker
också, som jag självklart tänkte ni skulle få
ta del utav. Älskade barn av Romy Hausamnn, Hemlig slav: en sann historia, Anna
Ruston, Göms i snö, Carin Gerhardsen,
Elva år i fångenskap, Michelle Buford. Men
nu ligger Rayn Celestins fristående bok till
Yxmannen, nämligen Mafioso och väntar på
mig. Vi hörs!

MEDARBETAREN Annida Guldbrand Servicekoordinator, Mediel, Mölndal
Annida Guldbrand har arbetat på
Mediel sedan november 2018. Först
som vikarie för en mammaledig
Servicekoordinator, men sedan mars
2020 är hon fast anställd. Dessförinnan var Annida verksam i hennes
familjs företag i 26 år. Därefter
har hon arbetat på bl.a. Volvo It
Inköp och Nomo Kullager, som
innesäljare och kundsupport. Som
Servicekoordinator på Mediel bokar
och planerar Annida förebyggande
undersökningar och underhåll för
företagets serviceingenjörer. Dessutom förser hon serviceingenjörerna

med de delar som behövs vid service
och uppgradering av utrustningar.
Hon ansvarar också för att de produkter som kunderna beställer blir
levererade i rätt tid. Vi frågar Annida
vad hon tycker är mest intressant
med sitt arbete?
- Det är själva grundtanken, att
allt som kommer härifrån Mediel
hjälper andra människor. Sedan
tycker jag mycket om arbetet i sig.
Jag uppskattar också alla kontakter
med kunder och leverantörer. Det
gör jobbet både spännande och
roligt. Och så trivs jag så bra med

mina arbetskamrater. Jag kände
mig hemma redan första dagen,
poängterar Annida. I det privat
livet så är Annida mån om att
familjen har det bra - en man
och två barn; en son på 18 och
en dotter på 20 år. Sommarhuset
i Ljungskile, med stor trädgård,
kräver också sin skötsel. Annida
gillar att sjunga och tillsammans
med sin musikaliske man har de
byggt en inspelningsstudio. Nu
ser Annida fram emot leveransen
av en elcykel för att bland annat
kunna cykla till jobbet.

