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nyheter

Vi har tappat räkningen…
LEDARE
I år firar vi 30 År

När detta skrivs håller vi som bäst på att
förbereda firandet av Mediels 30-årsjubileum.
Detta ger mig anledning till lite tillbakablickar.
Redan från början har Mediel varit lyhört
för våra kunders varierande behov. Vi kunde
leverera lösningar med allt från speciella röntgenrör till mobila mammografiapparater och
speciallösningar för operationsavdelningar.
Med åren har vi utvecklat detta och kan som
oberoende leverantör välja de produkter bland
världens alla tillverkare, som bäst svarar mot
svenska behov. I detta nummer av MedielMagasinet visas ett axplock av dessa produkter,
där många ligger i den teknologiska framkanten.

Ulla-Britta Andihn, undersjuksköterska SU/Mölndal och
Mats Neumann ST-Läkare, Breareds vårdcentral i Varberg

Mycket har hänt under dessa 30 år. Mediel
har gått från att vara ett tvåpersoners bolag
till dagens bolag med 26 kvalificerade medarbetare. Produktutvecklingen har varit rasande,
hela den digitala revolutionen inträffade
under denna period och den pågår än. Det
gäller att hänga med och se den nya teknikens
möjligheter och snabbt hitta produkter som
svarar mot nya behov. Det är här vi har vår
styrka med våra korta beslutsvägar och vår
närhet till slutanvändare.

...men det är säkert i minst 7 år som
GothiaCup har fått låna en C-båge
från Mediel säger usk Ulla-Britta
Andihn. Ulla-Britta arbetar till vardags på akutmottagningen, medicin
och ortopedi, på SU/Mölndal , men
har i flera år ställt upp för GothiaCup.
Från ortopeden har Ulla-Britta med
sig användbar kunskap i fotbollssammanhang och flera patienter med
diagnosticerad fraktur har gipsats på
plats av Ulla-Britta.

Det finns inget som tyder på att den tekniska
utvecklingen skulle stanna av, tvärtom. Om
30 år kan vi sitta och skratta åt dagens klumpiga metoder. Redan nu ser vi tendenser mot
mera selektiva procedurer, något som bland
annat årets Medielstipendiater håller på att
utveckla. Men hur än utvecklingen kommer
att bli kommer vi på Mediel att följa den
noga, och vi inbjuder er alla att följa med oss
in i nästa spännande 30-årsperiod.

Under en vecka i juli arrangeras årligen
i Göteborg med omnejd, världens
störta fotbollscup för ungdomar i
åldrarna 11-19 år. Det är ett stort evenemang med ca 1600 deltagande lag
från 70 nationer. På Heden i Göteborg
spelas många matcher och det är också
där, i det gamla Exercishuset, som
turneringens sjukstuga är installerad.

Steen Olesen
VD
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En tidning från Mediel AB.
Ansvarig utgivare: Steen Olesen

Här arbetar Ulla-Britta tillsammans
med ST-läkaren i allmänmedicin
Mats Neumann. Normalt träffas Mats
på Breareds vårdcentral i Varberg,
men tack vare ett stort intresse både
för idrott och idrottsskador så tycker
han det är roligt att arbeta under den
intensiva GothiaCup-veckan.
Efter bara 3 speldagar har Mats och
Ulla-Britta behövt genomlysa 31
patienter med C-bågen. Den är en
fantastisk tillgång säger de och den
sparar verkligen resurser i tid, pengar
och lidande.
– Med C-bågens hjälp konstaterar vi
snabbt om det är en fraktur. I de fall
inget är brutet så ser vi ofta en omedelbar förbättring hos patienten. Det
är roligt att vara med om, säger Mats
och Ulla-Britta.

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

Mycket har hänt under 30 år
När någon frågar mig vad som hänt – alltså något väsentligt – inom röntgenbranschen sedan
jag började som serviceingenjör på Elema-Schönander 1967, är detta en fråga som ger
möjlighet till massor av beskrivning av olika episoder och händelseförlopp.
På 60-talet kom bildförstärkartekniken
som i ett slag tillförde ljus till röntgenavdelningen. Inga mörka genomlysningsrum längre och ingen personal med röda
glasögon i korridorerna.
Bildförstärkartekniken var även direkt
banbrytande för hjärt- och kärldiagnostiken, ortopedin samt för framtida interventionstekniker med t ex ballongdilatation av kärlimplementering av stent och
mycket, mycket annat.
Jag brukar även svara att ”- när en ingenjör får Nobelpriset i medicin har det hänt
något väsentligt”. Det är datortomografin
som gör sitt intåg i början av 70-talet. Ett
oerhört framsteg. Många säger att Godfrey
Hounsfields datortomograf är lika stort
som Wilhem Conrad Röntgens upptäckt
av röntgenstrålarna.
Röntgenstativen i undersökningsrummet
blir alltmer automatiserade. Organprogrammeringen styr inte enbart de fysikaliska enheterna såsom kV, mAs, sek utan
även stativens placering vid patienten,
korrekt avstånd etc.
De flesta röntgensjuksköterskorna upplever detta som en jätteförbättring i sitt
dagliga arbete. Glada sköterskor ger alltid
bättre resultat och oftast nöjda patienter.
Vi märker påtagligt att världen blir mer
och mer digital. Datortomografin, som
även kan säjas vara en typ av skiktröntgen,
följs av MRI, Magnetic Resonance Imaging. MRI har inte alls med röntgen att
göra men undersökningsresultatet presenteras på liknande digitala sätt.
MRI är en viktig modalitet och ett komplement till CT - Computed Tomography,
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Stig Svensson, styrelseordförande Mediel AB

DT, datortomografi – kärt barn har
många namn.
MRI är överlägsen CT när det gäller undersökningar av mjukdelar i kroppen men
är betydligt långsammare än CT. Många
akuta frågeställningar får CT som prioritet
och svar ges på ett fåtal sekunder att jämföra med MRI som tar 20-30 minuter.
Cerebrala angiografier och andra dynamiska undersökningar med filmväxlare
är nu ett minne blott och hör hemma
på ett medicinskt museum. Det digitala
genombrottet har gått fort, på ca 10 år har
all film försvunnit ur röntgenbranschen
och vi ser idag enbart digitala system. Ett
gemensamt digitalt kommunikationssätt
är DICOM där undersökningar i stora
antal arkiveras på liten yta. Bilder skickas
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digitalt över hela världen mellan sjukhus
och olika supportergrupper. Exempelvis
kan ett sjukhus i Sverige anlita en grupp
specialister i Barcelona eller Sydney att
tolka bilder, om den egna resursen är
otillräcklig.
Med dessa korta rader är det mesta som
hänt osagt men personligen har dessa år
varit en fascinerande resa. Under 30 år
har Mediel drivits framåt och uppåt av
ett härligt team som givit ett klart godkänt resultat och som framträtt som en
värdig aktör bland övriga, på den svenska
marknaden.
Mediel rullar vidare med nästa generation
vid rodret. Jag säger bara Good Luck, ni
behövs!
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Adora RF i Kristianstad,
skelettröntgen och genomlysning
Mediel fick det stora förtroendet att utrusta Centralsjukhuset i Kristianstad med ett nytt flexibelt
skelett- och lunglab med genomlysning och i mars 2012 togs den splitternya utrustningen i drift.

labbet till Adora. Det är övervägande
undersökningar av hypopharynx/oesophagus, som görs för att kontrollera att
sväljrörelsen fungerar som den skall och
att ingen förträngning eller annat hinder
finns i matstrupen. Detektorytan är hela
43 x 35 cm och det går utan problem att
få med matstrupen, från svalget till övre
magmunnen, på en och samma bild.

Sveinung Groven, röntgensjuksköterska,
Centralsjukhuset i Kristianstad

Adora RF är NRT:s unika multistativ
utrustad med Canons genomlysningsdetektor. Tillsammans öppnar de dörren
till ett röntgenlab som inte bara fungerar
utmärkt för skelett och lungor utan där
även dynamiska genomlysningsundersökningar kan utföras. Det stora ledordet
är flexibilitet och Adora RF är tänkt att
fungera som ett alternativ eller komplement till det konventionella genomlysningslabbet.
Med Canons genomlysningsdetektor
kan vi genomlysa med upp till 30 bilder
i sekunden, spara genomlysningsbilder
eller spela in filmsekvenser antingen med
genomlysning eller med exponerade
bilder. Eftersom genomlysningsdetektorn
sitter placerad i Adoras detektorhus så går
det att genomlysa patienter sittande, liggande eller stående. Det är i stort sett bara
fantasin som sätter gränserna. Detektorn
kan även plockas ur och användas lös vid
till exempel undersökningar av sängliggande patienter. Kristianstad har som
första sjukhus i Sverige flyttat över en del
av sina genomlysningsundersökningar
från det konventionella genomlysnings-
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– Labbet ligger bra till för att användas
på jourtid och läkarna är mycket nöjda
med bildkvaliteten.
säger Sveinung Groven, sektionsansvarig
på akutsektionen och
labansvarig röntgensjuksköterska.
Genomlysningsfunktionen kan också användas som positioneringshjälp där det är extra
viktigt att t.ex. komma
rakt in i en led eller vid
projektioner som ofta
kräver omtag. Exempel
på det kan vara densfrontalbilder, knäproteser/belastade knän eller
skruvar och stag som
måste avbildas exakt rakt. Använd på rätt
sätt är genomlysning för positionering
både dosbesparande och utvecklande.
Ungefär 20 % av alla omtag beror på felpositioneringar och att använda genomlysning som positioneringshjälp kan sänka
dosen till patienten, delvis på grund av
bättre kollimering och delvis på grund av
färre antal exponeringar*. Det har också
visats att huddosen (ESE) i och för sig
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kan bli högre med positioneringsgenomlysning men att den ökningen är betydligt
lägre än den totala huddosen om exponeringen måste upprepas**.
Självklart skall inte genomlysning användas istället för god positioneringskunskap
eller anatomiskt kunnande utan bara som
ett hjälpmedel för att bekräfta sin position
före exponering. Något som Kristianstad
är noga med att poängtera när de lär ut
hur labbet skall användas.

– Det är bra att ha som stöd men skall
inte användas i onödan, menar Sveinung.
* Saunders M, Budden A, MacIver F, Teunis M,
Warrenforward H. Dose implications of fluoroscopyguided positioning (FGP) for lumbar spine
examinations prior to acquiring plain film radiographs. Br J Radiol. 2005;78(926):130-134.
** Haynes K, Curtis T. Fluoroscopic vs Blind
Positioning: Comparing Entrance Skin Exposure.
Radiol Technol. 2009 Sep-Oct;81(1):15-23.
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värt att veta

Applikationstips för C-bågen
Jag vill dela med mig av en väldigt enkel sak, nämligen att vända och vrida på bilden.
Det tror jag nog att alla vet hur man gör, det ser likadant ut på alla C-bågar i hela
världen säkert, två stora R som man spegelvänder och flippar bilden vertikalt med.
För att, som det heter i bruksanvisningen, ”hjälpa användaren att orientera
sig” finns på alla Ziehms C-bågar en
liten figur fastklistrad på detektorn eller
bildförstärkaren. Om patienten ligger
på samma sätt som figuren så kommer
bilden att bli rättvänd från början. Lätt
som en plätt. I de allra flesta fall är det
när man kör in bågen från patientens
vänstra sida som det blir rätt.
Nu kommer tipset; ganska
ofta så ligger patienten
tvärtom mot vad klistermärket visar. Alltså när
man kör in bågen från patientens högra sida. Då vet
man att, redan innan man
börjar genomlysa, så kan
man trycka in båda R:en.
Alltså både spegelvända och flippa bilden
uppochner. Gör det samtidigt som du

startar bågen och registrerar patienten.
Det spar lite knapptryckande precis i
det stressiga ögonblick när det ska börja
genomlysas. Det kan ju hända att du
behöver justera lite så att ryggraden ligger rakt i bilden men grunden kommer
att vara rätt.
Varför är det så där då? Det finns alltid
ett ”rätt sätt” att visa bilden på. Bilden
på monitorn skall avbilda patienten i
den ”anatomiska positionen”. Det innebär att du ska se patienten som om
han eller hon stod rakt framför dig med
armarna hängande och handflatorna
vända mot dig. Patientens lever ska till
exempel synas på vänster sida av ryggraden och magsäcken på höger sida (vid
normal anatomi, förstås).

När du sedan trycker på R:et som flippar bilden vertikalt så blir resultatet helt
korrekt:

Text: Malin Andersson, applikationsspecialist, Mediel, Mölndal.

Allt du behöver veta om C-bågen
I anslutning till höstens användarmöte på
C-bågar från Ziehm arrangerar vi en kurs
24-25 oktober för dig som arbetar med
genomlysningsutrustning på operationsavdelning. På grundläggande nivå lär du
dig röntgen, C-bågens mekanik, strålskydd och applikation. I den praktiska
kursdelen får du bland annat lära dig enklare programmering. Direkt efter kursslut
börjar vårt möte för användare av C-bågar
från Ziehm. Här träffar du fler kollegor
från olika håll i landet. Du får många
tillfällen till goda erfarenhetsutbyten med
kollegor liksom föreläsningar, tips och trix,
praktiska övningar och kvällsarrangemang.
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Så här tror C-bågen att patienten ligger
från början. När du trycker på det R som
spegelvänder bilden så händer detta:
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NY kurs
Var: Diagnosticum, Mediels utbildningscentrum vid huvudkontoret i Mölndal.
Kurs D16100: onsdag-torsdag 24-25
oktober 2012.
Användarmötet: torsdag-fredag 25-26
oktober 2012.
OBS! Kurs och Användarmöte bokas var
för sig. Du är välkommen att vara med
på båda eller endast ett.
Välkommen med anmälan till office@
mediel.se eller läs mer på www.mediel.se
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Nya stipendiater, Mediels stipendium 2012
Mediel har glädjen att i lika delar tilldela överläkare Inger Keussen och specialistläkare Johan
Bengtsson, båda Skånes Universitetssjukhus i Lund, Mediels stipendium för år 2012. Stipendiet
utdelas till stöd för utveckling inom svensk, medicinsk bilddiagnostik. Forskargruppen planerar
ett projekt för att bättre kunna behandla patienter med utbredda tumörsjukdomar, som inte är
tillgängliga för annan terapi.

Mediel har glädjen att i lika delar tilldela
överläkare Inger Keussen och specialistläkare Johan Bengtsson, båda Skånes
Universitetssjukhus i Lund, Mediels
stipendium för år 2012. Stipendiet utdelas till stöd för utveckling inom svensk,
medicinsk bilddiagnostik. Forskargruppen planerar ett projekt för att bättre
kunna behandla patienter med utbredda
tumörsjukdomar, som inte är tillgängliga
för annan terapi.
Projektet, Isolated Pelvic Perfusion (IPP)
for advanced pelvic malignancy with
modified technique, planeras i samarbete
med kollegor på onkologen, kirurgen
och avdelningen för radiofysik.
Projektet syftar till att vidareutveckla
en teknik kallad ”isolerad bäckenperfusion” för behandling av avancerade
tumörer i bäckenregionen hos patienter
där alla konventionella behandlingsmöjligheter är uttömda. På radiologiskt
interventionslab placeras katetrar med
uppblåsbara ballonger i båda ljumskar, i
såväl artärer som vener, varefter ballongerna blåser upp och därmed stänger av
blodcirkulationen till bäckenregionen dit
tumörerna är lokaliserade.
Därefter kopplas en hjärt-lungmaskin
till denna avstängda blodcirkulation och
under 15-30 minuter behandlas området
med hög koncentration av cytostatika.
På så vis uppnås mycket höga cytostatikakoncentrationer i tumörområdet
samtidigt som resten av kroppen skonas
från behandlingen. Förhoppningen är att
med denna metod undvika biverkningar
på exempelvis njurar.

SID. 6

Från vänster; Johan Bengtsson, MD, Wojciech Cwikiel, MD, PhD, Inger Keussen, MD,
PhD och Shiro Onozawa MD, PhD, Nippon Medical School, Tokyo.

Varianter av tekniken introducerades
redan på 50-talet och har använts för
att isolera cirkulationen i bäcken, lever
och extremiteter för behandling av olika
tumörer. Under den senaste 10-årsperioden har en forskningsgrupp i Japan
ytterligare förfinat tekniken och det är
deras arbete som har inspirerat Inger
Keussen och Johan Bengtsson att fortsätta utvecklingen i Sverige.
I sitt projekt avser Inger Keussen och
Johan Bengtsson att använda sig av en
ny kärlavstängningsmetod samt att med
hjälp av små mänger av radioaktiva isotoper, mäta eventuellt läckage av cytostatika från det avstängda området. Den

30 ÅR

radiologiska utvärderingen kommer att
ske med CT, PET-CT och MR.
Inger Keussen och Johan Bengtsson
tillsammans med docent Wojciech
Cwikiel, SUS/Lund, har i höst bjudits in
till dr Shiro Onozawa vid Department of
Radiology på Nippon Medical School i
Tokyo. Där kommer de att i två NIPPbehandlingar få lära sig den interventionella tekniken, ta del av erfarenheter
man gjort och tillsammans med det
japanska teamet detaljplanera den egna
studien.
Vi önskar Inger och Johan en utvecklande studieresa och framgång i projektet.
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Ishockey-VM 2012 i Helsingfors använde
avancerad medicinsk utrustning
2012 års VM i ishockey spelades i maj månad i Globen i Stockholm och på Hartwall Arena i Helsingfors, Finland. Finska Planmeca Group deltog i att organisera världsmästerskapet genom att
ställa extremitets-CT:n Verity till förfogande på plats i sjukstugan på Hartwall Arena.
Verity extremitets-CT från finska PlanMed, som vi berättade om i förra numret
av MedielMagasinet, arbetar med Cone
Beam CT (CBCT) som är en ny metod
i ortopediska sammanhang. Den gör
att man lättare kan upptäcka frakturer i
armar och ben som annars skulle kunna
förbises. Verity skapar en exakt 3D-bild
med en lägre stråldos än traditionella
datortomografer. Med en design direkt
skapad för bildtagning av extremiteter
kan man erbjuda en helt ny applikation:
3D avbildningar av belastade extremiter.
”Extremitetsskador är typiska i ishockey.
CT:n Verity är mycket lämplig för
avbildning av extremiteter och skapar en
3D-bild av hela det undersökta området
omedelbart. Den pulsade röntgentekniken bidrar också till att stråldosen kan
hållas låg”, säger Dr Markku Tuominen
från Medisport Oy i Tammerfors, chefsläkare för Finlands ishockeylandslag. ”Vi
använde den främst till undersökningar
av fötter och händer. Det var värt att notera att det förekom en hel del allvarliga

Saara Muhli applikationsspecialist på PlanMed, undervisar

handskador med en återhämtningstid på
mer än 3 veckor i denna turnering”, fortsätter han. ”Verity var enkel att handha
och mycket smidig för användning i just
den här miljön. Den största fördelen var

den snabba diagnostiska kapaciteten som
gjorde det möjligt att snabbt bedöma en
skadas allvarlighetsnivå. Den informationen var viktig för lagen så att de kunde
planera för det fortsatta spelet.”

SÖK MEDIEL AB:s STIPENDIUM!
Mediel AB:s stipendium 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. Sökande ska vara svensk med-
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borgare och medlem i Svensk Förening
för Bild- och Funktionsmedicin.
Ansökan kan ske när som helst under året
dock senast med april månads utgång för
tilldelning i september samma år.
Mediel utser själv stipendiaten/-erna och
överlämnadet av stipendiesumman görs
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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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C-båge hybridlösning,
Akademiska sjukhuset Uppsala
Med Mediels hybridlösning kan kärlkirurgen Anders Wanhainen styra hela
processen själv. Han ställer diagnos, opererar och sköter efterbehandlingen.
– Patientsäkerheten ökar, plus att vi har möjlighet att genomföra många fler
kärloperationer än tidigare, säger han.

Hybridlabbet, som består av en C-båge,
operationsbord och kontrastinjektor är
bara några månader gammal på Akademiska sjukhuset i Uppsala och har ännu
inte utnyttjats maximalt.
Än så länge är det bara Anders Wanhainen som till fullo behärskar tekniken,
och han har sina naturliga begränsningar. Men bågen används redan nu i snitt
två gånger per dag, tre dagar i veckan,
berättar han.
Anders Wanhainen ser ut som en gammaldags riddare i sina sterila kläder. Den
gröna huvan ramar in hans ansikte, och
blyförklädet ligger som en rustning runt
överkroppen. Just nu har han en stund
över, eftersom C-bågen är upptagen för
utbildning, och han berättar att han är
väldigt nöjd.
Tillsammans med den stora, fasta
röntgenutrustningen som redan finns på
sjukhuset, klarar vi oss väldigt bra nu,
konstaterar han.
För dagen har systemet ”Ziehm Vision
RFD” placerats i ett vanligt patientrum,
och Mediels applikationsspecialist Malin
Andersson är på plats. Hennes uppdrag
är att lotsa läkarna rätt bland de avancerade funktionerna, och svara på alla
möjliga och omöjliga frågor. Hon pekar
och instruerar med en ängels tålamod.
När utrustningen används optimalt har
kirurgen nämligen kontroll över alla aspekter på operationen, förklarar Anders
Wanhainen.
Vi genomför allt färre öppna operationer, utan det vanliga är att vi går in i
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Kärlkirurgerna Anders Wanhainen och Kevin Mani

aortan via ljumskarna. Då sker genomlysningen samtidigt som vi opererar,
berättar han.
Den relativt nya metoden EVAR (endovaskulär stengrafbehandling) har flera
fördelar. Oftast sker operationen under
lokalbedövning, patienten slipper stora
fula ärr på kroppen, och kan vanligen
lämna sjukhuset efter ett par dagar.
Men den fasta röntgenapparaturen är
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dyr, mellan 30-40 miljoner kronor, och
den har oftast varit hårt bokad.
Fast när vi bara hade den stora salen att
tillgå, var vi tvungna att reservera den
även vid mer vardagliga ingrepp. Det
slipper vi nu, menar Anders Wanhainen.
Mediels hybrida lösning kostar bara en
tiondel av priset, plus att den har en rad
andra fördelar. Framförallt gör det mobila systemet att C-bågen kan flyttas till
den operationssal som är ledig, eller där
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den för tillfället behövs. Begränsningarna
är få, och det är bara när väldigt omfattande operationer ska genomföras som
den större utrustningen är nödvändig.
När operationstiderna är riktigt långa
och det krävs att vi gör en genomlysning
en hel dag, behöver vi fortfarande det
fasta systemet.
Det finns även ett tredje alternativ på
sjukhuset, som var vanligare innan
hybridlösningen köptes in. Det är att
de mindre kärloperationerna genomförs
på röntgenavdelningen. Men nackdelen
med det tillvägagångssättet är framförallt
att miljön på röntgen inte är steril.
Dessutom tvingades patienten möta flera
olika läkare under behandlingsgången,
förklarar Anders Wanhainen.
Nu möter den sjuke en och samma
läkare från början till slut. Kärlkirurgen
fattar beslut om operation, genomför
ingreppet och tar själv hand om efterbehandlingen. Ett tillvägagångssätt som
både ökar säkerheten och tryggheten för
patienterna, anser kärlkirurgen.
– Beslutskedjan förenklas om det går
att kombinera röntgen med operation,
tycker han.
Att C-bågen är mobil och enkelt kan förflyttas, har även öppnat för en ny slags
samverkan mellan olika kompetenser.
Anders Wanhainenn berättar om ett fall
där en man kom in till sjukhuset efter en
svår mc-olycka.
Patienten hade blivit överkörd av en
lastbil och hade både fula frakturer och
saknade cirkulation i benen.
– Ortopederna opererade frakturerna
och vi kunde fixa cirkulationen vid
samma tillfälle, säger han.
Inne i det lilla rummet där röntgenutrustningen har flyttat in för dagen,
lägger kärlkirurgen Kevin Mani pannan
i djupa veck. På den stora dataskärmen
framträder en arkivbild av ett brock på
stora kroppspulsådern klart och tydligt.
Applikationsspecialisten Malin Andersson knappar på displayen och förklarar
hur han ska manövrera utrustningen.
Det är inte bara själva bågen som är
rörlig, utan även operationsbordet går
att flytta i olika vinklar. Dessutom ingår
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Första EVAR ingreppet med ny utrustning

inställningen av en kontrastinjektor i
Kevin Manis lektion.
Utvecklingen har gått så otroligt snabbt
framåt, och det är en hel del knappologi,
medger han.
Förhoppningen är att Kevin Mani
snabbt ska bli familjär med utrustningen
så att han snart ska kunna använda den.
Anders Wanhainen är otålig och menar

att det är bråttom med utbildningen.
– Tanken är att alla kärlkirurger på
sjukhuset ska lära sig, så att vi kan uppnå
målet att operera med bågen fem dagar i
veckan, säger han.
Uppsala är det första sjukhuset i landet
som anammat Mediels hybridlösning.
Även om Gävle och Helsingborg har
kommit efter som goda uppföljare.
Fakta EVAR:
Idag görs över 50 procent av alla planerade operationer med tekniken endovaskulär aortaoperation (EVAR). På vissa
center är siffran så hög som 90 procent.
Däremot saknar många sjukhus kapacitet att göra dessa operationer akut,
vid ruptur. Det är bara tre i landet, där
Akademiska sjukhuset är ett.
Överlevnaden vid planerad operation är
mer än 98 procent och vid ruptur cirka
70 procent. Allmän screening av 65-åriga män för bukaortaaneurysm (bråck
på kroppspulsådern) infördes i Uppsala
2006 och idag har de flesta landsting i
Sverige följt efter.
De viktigaste riskfaktorerna för bukaortaaneurysm är manligt kön, hög ålder
och rökning.
Text: Lotta Engelbrektson

Stent på plats i aorta
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nyheter

Nya medarbetare på Mediel
vilket tar en hel del av fritiden. Jag har en
Engels Springel Spaniel som jag gärna går
långa promenader med och också tränar i
Agility. I övrigt är det att umgås med mitt
snart 1-åriga barnbarnet och resten av
familjen som gäller för mig.

Josiane Wåhlander
Säljare, Mölndal
I april månad började jag som säljare på
Mediel. De senaste 24 åren har jag arbetat
som produktansvarig säljare inom läkemedelsbranschen så jag har en lång och
gedigen erfarenhet av försäljning. Senaste
anställningen var på Mead Johnson/
Mediq där jag arbetade med försäljning av
allergiprodukter för barn. Det gav mig ett
mycket stort kontaktnät inom barnmedicin och barnhälsovård.
På Mediel kommer jag främst att ansvara
för försäljning i västra och södra Sverige
av Mediels alla produkter. Som produktansvarig för de mobila utrustningarna och
CBCT Verity arbetar jag tillsammans med
säljkollegorna i övriga distrikt. Jag ser fram
emot att utveckla och utvecklas i mitt nya
arbete.
Det är otroligt roligt att få arbeta i ett
företag som är så innovativt och som ligger
så i frontlinjen inom röntgen när det gäller
nya utrustningar och nya arbetssätt. Just
röntgendelen är ny för mig så under våren
har jag utbildats på produkter, tekniker
och arbetsätt. Jag ser mycket fram mot att
vara ute på fältet och träffa alla trevliga
människor och att få tillfälle att byta erfarenheter om vår medicintekniska bransch.
Privat spelar jag boule på hyfsat hög nivå
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och en tryckledare som man använder för
att utföra tryckmätning i hjärtats kranskärl
(FFR=Fractional Flow Reserve).
Nu ser jag fram emot att träffa mina
kunder, berätta om våra produkter och
nyheter på Mediel och att få lära känna er
ute på klinikerna och ta del av all er kunskap. Jag bor i Stockholm och kommer att
utgå från vårt kontor där. Mitt distrikt är
Nordost.
Jag är gift med Henrik som kommer från
Åland och jag tillbringar mycket av min
fritid på den ljuvliga ön eller kanske med
en resa utomlands. Spelar lite golf gör
jag, men då mest för den sociala biten.
Jag tycker också mycket om inredning så
en och annan inredningsbutik brukar jag
hinna besöka när jag kommer till en ny
stad.
Andreas Andersson
Serviceingenjör, Mölndal
Jag har i hela mitt liv pillat isär prylar av
nyfikenhet på hur saker och ting fungerar.

Susanne Granholm
Säljare, Stockholm
Jag började som undersköterska på röntgen på dåvarande Huddinge Universitetssjukhus, i ”fixen” med att hänga bilder till
ronderna. Jag arbetade några år innan jag
bestämde mig för att utbilda mig till röntgensjuksköterska. Efter min examen 1993
valde jag att gå tillbaka till Huddinge och
efter en tid började jag arbeta på Angiolab.
Jag fick möjlighet att vara med från starten
av Huddinges PCI verksamhet och det var
ett fantastiskt roligt uppbyggnadsarbete!
Jag var kvar på Huddinge i 16 år. Mycket
har hänt inom röntgen sedan jag började
min bana i branschen. Då pratade vi om
kassetter… nu är det detektorer som gäller!
Jag kommer närmast från St. Jude Medical
där jag arbetade 9 år inom försäljning. Jag
ansvarade bland annat för produkterna
Angio-Seal som är ett hjälpmedel för
kärlförslutning efter t.ex. en PTA eller PCI
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Utmaningen att sätta ihop och laga saker
kom först på senare år. Då började jag
studera Naturteknik på gymnasiet.
Efter studenten har jag under några år
provat på lite olika jobb, men inte riktigt
hittat något tillräckligt stimulerande. Det

MEDIEL Magasinet nr. 2/2012

nyheter
var då jag flyttade till Stockholm och började studera Medicinsk Teknik på Kungliga Tekniska Högskolan. I studieplanen
ingår det en kurs som heter Medicinska
bilder och det var här mitt intresse för
bilddiagnostiken föddes.
Efter min examination sökte jag mig tillbaka till hemtrakterna på västkusten och
började läsa en Masterutbildning på Chalmers. Efter bara några veckor insåg jag att
jag hade valt helt fel ämnen, så jag gjorde
processen kort och hoppade av. Helt plötsligt befann jag mig i en situation jag aldrig
hamnat i förut, bostad- och arbetslös! Vad
jag inte visste var att Mediel AB ganska
länge hade annonserat om en ledig tjänst,
som passade mig utmärkt. När jag läste
annonsen tänkte jag att ”det där jobbet,
det är mitt!”. Ungefär en månad senare
hade jag fått en anställning som Serviceingenjör på Mediel AB. Efter ytterligare en
månad hade jag flyttat till Göteborg.
Karin Rogenfelt
Anbudskoordinator, Mölndal
Från början är jag utbildad logistiker, en

utbildning som man kanske inte automatiskt tänker sig leder till den tjänst jag har
på Mediel som Anbudskoordinator. Men
rollen ligger inte så långt från logistiken
som man kan tro. Att administrera och
koordinera arbetet med Mediels anbud,
som rollen huvudsakligen innebär, betyder
att många delar ska sättas samman till att
i slutändan bli ett säljande anbud redo att

skickas till kund inför en strikt deadline.
I det arbetet ligger det en hel del logistik.
Samtidigt planerar jag delvis också våra
leveranser av utrustningar som ska installeras på sjukhusen, en kanske mer konkret
logistik. Jag trivs väldigt bra både som
administratör och med att på detta sätt
jobba i projektform med våra anbud och
installationer.
När jag inte jobbar läser jag en hel del
böcker, försöker träna någorlunda regelbundet och går gärna i affärer eller
träffar vänner över en kopp kaffe på stan.
Hemmakvällar sitter jag ofta och pysslar
med små projekt vid symaskinen. Men
det bästa jag vet är nog att se mig omkring
på olika sätt, korta och långa resor helt
enkelt. Min sambo och jag kollar gärna in
gamla borgar och slott med chans att få
en liten historielektion men har inte heller
något emot att beta av sevärdheterna i en
storstad under några dagar.

Nyhet!

Newtom 5G
Mediel lanserar nu ytterligare en specialanpassad produkt, nämligen Newtom 5G
från QR i Italien. 5G är en ConeBeamCT
speciellt framtagen för öra-, näsa-, halsapplikationer i tillägg till dentalapplikationer. Med en stor gantryöppning och
ett patientbord för liggande patienter blir
denna apparat ett bra komplement och
avlastning för de stora helkroppsdatortomograferna. ConeBeamCT -tekniken ger
dessutom en vinst i form av lägre doser
jämfört med vanlig helkroppsdatortomografi.
Först ut att installera denna apparat från
Mediel var Centrallasarettet i Växjö där
utrutningen skall delas mellan Folktandvården och lasarettet.
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produktnyTT

Nyhet! Skräddarsydda sterilskydd till
Ziehms C-bågar
Har ni någonsin upplevt att sterilklädseln till C-bågarna är i vägen? Att det blir lite bylsigt om man trär
en ass-bordspåse över bildförstärkaren? Skulle ni önska att det fanns lite mer plats för instrument
och katetrar? Har ni velat använda lasersiktet men inte kunnat, därför att sterilklädseln varit gjord av
grön icke transparant duk? Har någon gång blod eller andra vätskor runnit ner på generatorn eller
pedalerna? Har ni varit med om att kontaminera ett sterilt område med insidan av C-armen. Eller
har skydden trasslat in sig och glidit av när ni bytt mellan en frontal och lateral projektion?

Om ni kan svara ja på någon av
ovanstående frågor, då har vi
något för er!
Till varje modell av Ziehms C-bågar finns
nu ett sterilskydd som passar till just den
bågen.
Varje sterilt förpackat paket innehåller
klädsel för insidan av C:et, detektorn eller
bildförstärkaren, generatorn och fotpedalen. Alla delarna är tydligt märkta med
etiketter och lätta att använda.
Skydden ger gott om svängrum i arbetsområdet när plasten smiter åt ordentligt
runt detektorn eller bildförstärkaren.

Eftersom hela insidan av C-armen också
är steril så går det att köra bågen nära
patienten utan att riskera kontamination.
Det går lätt att vrida armen mellan
frontala och laterala projektioner utan att
något fastnar eller att klädseln dras av och
kontaminerar något sterilt område.
Skyddet som klär C-bågens insida är konstruerat så att skenorna för C-ets rörelse
går fria. Det gör att dessa skydd även pas-
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sar utmärkt vid 3D-insamling.
Lasersiktet fungerar utmärkt då sterilklädseln är helt transparant. Lasersiktet är
ett viktigt hjälpmedel för att positionera
strålningslöst och för att veta exakt när
den intressanta kroppsdelen befinner sig i
bild. Både generatorn och fotpedalerna är
väl skyddade från allt som kan rinna ner
på dem. När det blir bättre plats under
C-bågen går det dessutom att sänka ner
detektorn eller bildförstärkaren en smula
och ju närmare detektorn man arbetar,
desto bättre bild.
Det behövs gott om plats under C-bågen
för att smidigt mata ledare och katetrar,
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hantera skruvar och mejslar, endoskop
eller skalpeller. Med det skräddarsydda
sterilskyddet finns den platsen.
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Reportage

Röntgen har varit hennes liv
Filmerna framkallades i mörkrum och hängdes upp på tork. Hade exponeringen misslyckats, fick bilderna tas om. Eva Patkos yrkesliv som röntgensjuksköterska har varit en resa i teknisk utveckling.
Det är fortfarande några veckor kvar
innan pensionsdatum, och Eva Patkos jobbar på som vanligt. Väckarklockan ringer
06.15, och en dryg timme senare är hon
ombytt och klar på Sahlgrenskas sjukhus.
På dagsschemat står röntgen av en ländrygg, bäcken, extremiteter…
Eva Patkos rattar Mediels nya ”supermaskin” Adora RF med van hand. Trots att
hon snart ska lämna sitt jobb, har hon
varit noga med att lära sig den senaste
tekniken.
– För att det är roligt, men också för
studenternas skull. Under många år har
jag fungerat som handledare på sjukhuset,
berättar hon.
Det är heller inte helt sant, att Eva Patkos
försvinner från röntgen för gott. När
hennes anställning upphör i slutet av
september, planerar hon att jobba som
timanställd – ett tag till.
– Några dagar i månaden, i alla fall för en
tid framöver. Framförallt för att hjälpa till
med studenterna. Sen får jag se.
Eva Patkos bjuder på kaffe i sin lägenhet
i Vasastan i Göteborg. Här har hon bott
lika länge som hon jobbat som röntgensjuksköterska. De två barnen har gått på
dagis och i skolan intill, och när hon själv
var stationerad på Vasa sjukhus hade hon
promenadavstånd.
– Röntgenavdelningen låg på Vasa sjukhus, men tillhörde Sahlgrenska sjukhuset.
Så jag har egentligen haft samma arbetsgivare hela tiden, förklarar hon.
Men det började i Ungern, där Eva Patkos
växte upp. Redan som 20-åring började
hon studera till röntgensjuksköterska i Budapest. Bakom beslutet låg ett intresse för
teknik, kombinerat med en lust att arbeta
med människor.
– På en röntgenavdelning träffar jag
väldigt många personer, men det är ganska
korta möten. Jag tror att det passar mig
bäst.
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Innan utbildningen var
klar, kom flytten till Sverige
emellan och Eva Patkos fick
avbryta sina studier. Istället
gick hon en tvåårig vårdlinje
för att lära sig språket. och
fortsatte med den då 2,5 år
långa röntgenutbildningen i
Göteborg.
– Mitt första arbete som
röntgensjuksköterska blev
på mammografisektionen på
Sahlgrenska sjukhuset, och
jag hade faktiskt min första
kontakt med Mediel redan
i början av 80-talet berättar Eva Patkos, röntgensjuksköterska på SU Göteborg
hon.
Röntgenapparaturen på
och extremiteter. Då var det inte längre
mammografin var dock ljusår från dagens
tal om att stå i mörkrum, utan dagframförfinade utrustning. Maskinerna hantekallningen hade haft sitt genombrott. En
rades helt manuellt och filmerna framkalfilmkassett stoppades in för framkallning
lades i mörkrum. Eva Patkos minns hur
hon och hennes kollegor hittade små knep och bilderna printades ut direkt.
– Den maskinen finns kvar på sjukhuset
för att exponeringen av bilderna skulle bli
rätt. Risken var alltid överhängande att en och används ännu emellanåt. Och jag är
bild fick antingen för mycket, eller för lite fortfarande bäst på den, säger hon med ett
leende.
ljus.
– Det gällde att doppa bilden upp och ner Eva Patkos yrkesstolthet är uppenbar.
ur vätskan, så att exponeringen inte skulle Den lyser igenom när hon berättar om
gå för fort. Var röntgenbilderna felexpone- den fingertoppskänsla som hennes jobb
har krävt, och som lever kvar som en ”tyst
rade, fick vi göra om.
kunskap” inombords. Trots all avancerad
Sen skulle fotografierna hängas upp på
utrustning i världen, har hon alltid mest
tork, innan läkaren kunde ta en kvalifilitat på sin intuition. Och lite sorgligt
cerad blick på dem. Ibland krävdes även
tycker hon det är - att händernas kunkompletterande bilder, för att en korrekt
nande till viss del gått förlorad i takt med
bedömning skulle kunna genomföras.
införandet av den nya tekniken.
Samtidigt fick patienterna vänta, och
– Å andra sidan, är de unga studenterna
vänta.
fantastiska med den moderna utrust– Idag ser vi bilderna direkt på skärmen,
ningen. De har ju vuxit upp med en dator
och kan oftast skicka hem patienten med
en gång. Det var otroligt mer tidskrävande i knäet, säger hon.
förr i tiden.
I början av 90-talet hamnade Eva Patkos i
Text: Lotta Engelbrektson
Sahlgrenskas ”stora hus” på MSK-sektionen som specialiserar sig på ryggar, höfter
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FORSKNING

Reducerad stråldos för spädbarn
Den nyligen lanserade trådlösa detektorn Canon CXDI-70C bibehåller diagnostisk bildkvalitet på
thoraxanatomin hos prematura spädbarn med reducerad stråldos.
H Precht1 , A Støvring1, J Høising1, R Kring1, L Bak2, DU Knudsen2, P Ravn2Conrad Research Center, University College Lillebaelt, Odense,
Denmark (2) Department of Medical Imaging, Lillebaelt Hospital, Kolding, Denmark

SYFTE
Att undersöka om den nya detektorn (CXDI-70C CsI) kan
reducera stråldosen jämfört med en föregående modell (CXDI55C) och ändå ge en bildkvalitet av thoraxregionen på prematura
spädbarn som möjliggör ställandet av en diagnos.

NUMMER

BILDKRITERIER

1

Skärpa på luftstrupens delning

2

Skärpa på bronkloben

3

Skärpa på hjärtbegränsning

4

Skärpa på kärlmönstret

5

Skärpa på pneumotorax

6

Visualisering av kärlmönstret enligt costae

Bildkriterier som användes i VGA på det prematura spädbarnsthoraxfantomet
POÄNG

VISUALISERING AV STRUKTURER I BILDERNA

1

Skärpa på luftstrupens delning

2

Skärpa på bronkloben

3

Skärpa på hjärtbegränsning

4

Skärpa på kärlmönstret

5

Skärpa på pneumotorax

6

Visualisering av kärlmönstret enligt costae

VGA-poäng som användes för alla bildkriterier av varje radiolog

BAKGRUND
Canon har nyligen lanserat en ny trådlös direkt digital röntgendetektor (DR) som har en mindre pixelstorlek och en högre fyllnadsfaktor än tidigare detektorer. Teoretiskt resulterar en högre
fyllnadsfaktor i ökad känslighet vilket möjliggör en reducering av
stråldosen samtidigt som bildkvaliteten bibehålls i enlighet med
ALARA-principen. Dosreduktion är speciellt relevant när det
gäller prematura spädbarn som är mycket känsliga för stråldoser;
de små anatomiska strukturerna i thorax hos prematura spädbarn
kräver en hög bildkvalitet för att en diagnos ska kunna ställas.
MATERIAL OCH METODER
Undersökningen baserades på experiment med två typer av
testfantomer: Ett tekniskt CDRAD-fantom med PMMA-absorberare användes; bilderna analyserades med ett program som
gav resultaten som objektiva IQF-värden. IQF-värdet relaterar
direkt till spatiell upplösning och kontrastupplösning i bilderna.
Ett prematurt spädbarnsthoraxfantom från Gammex användes
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för anatomiska referenser och bilderna analyserades oberoende av
tre radiologer specialiserade på pediatriska thoraxundersökningar
med hjälp av Visual Grading Analysis (VGA) . VGA-resultaten
från användning av bildkriterier (Tabell 1) tilldelades en poäng
(Tabell 2) vid jämförelse med bilder som skapats med en högre
stråldos med hjälp av detektorn CXDI-5C.
De experimentella bilderna togs vid alla kombinationer av
exponeringsparametrar från 0,1 till 0,8 mAs och 50, 60 och 70
kV; alla dosmätningar kontrollerades med Monte Carlo-metoden
och analyserades tillsammans med värden på exponeringsindex
(REX).
RESULTAT
IQFinv-värdena från CDRAD-fantomet var statistiskt signifikant
högre för CXDI-70C vid alla exponeringsvärden. Följaktligen
förbättrades kontrasten och den spatiella upplösningen och känsligheten ökade med detektorn CXDI-70C.
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Utställningar
VGA-resultaten antyder förbättrad bildkvalitet och möjlighet till dosreduktion, speciellt vid lägre kV-nivåer. Liknande
skillnader mellan de två detektorerna kan ses vid 50 och 70 kV.
Programoptimering förbättrade bilderna vid högre kV även om
doseffekten också kommer att påverka bildkvaliteten.

Under tre intensiva utställningsveckor har vi träffat kunder på
Kirurgveckan i Linköping, Ortopediveckan i Kristianstad och
senast på vår hemmaplan Göteborg, där vi självklart deltog i
Röntgenveckan.

REX-värdena var i medeltal 51 % högre vid alla kV-värden
när detektorn CXDI-70C användes jämfört med CXDI-55C.
Detta indikerar att CXDI-70C hade en högre känslighet och
ger möjlighet till dosreduktion.
SLUTSATS
Optimal bildkvalitet kan bibehållas vid en lägre dosnivå med
hjälp av detektorn CXDI-70C när det gäller thoraxröntgen av
prematura spädbarn. REX-värdena är klart högre på CXDI70C vid alla kV-nivåer och motsvarar en ungefär 45 % högre
detektorkänslighet jämfört med detektorn CXDI-55C vilket
bevisas genom de vetenskapliga experimenten.

Läs om höstens kurser på
Diagnosticum på vår hemsida
www.mediel.se
MEDIEL Magasinet nr. 2/2012

Vi fick mycket uppskattning för vår nya, fräscha utställningsmonter. I Linköping visade vi vår hybridlösning för kärlkirurgi, som du kan läsa om på sidorna 8 – 9. Till Kristinstad tog
vi med den behändiga CBCT Verity, speciellt framtagen för
undersökning av extremiteter. Samma apparat fanns också med
på Röntgenveckan. Vi tog med Verity i limegrönt men den
finns att få i ytterligare 5 färger – har du sett de övriga?
Dessutom visade vi flera av Canons detektorer med olika funktionalitet och de senaste modellerna av strålskyddsförkläden
från Wiroma.
Tack för alla intressanta, givande och trevliga samtal under
utställningarna!

Vi ses på RSNA
Den största kongressen i vår bransch är utan tvekan RSNA i
Chicago som i år genomförs för 98:e gången!
Notera 25-30 november och boka visning med Mediels säljare
för en rundvandring på den tekniska utställningen. Vi ser fram
emot att visa nyheter och intressant utrustning för bilddiagnostik hos våra utställande leverantörer. Hör av dig med ett
mail till office@mediel.se
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Sudoku
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. Senast den 15
december 2012 vill vi ha ditt svar.
OBS! Glöm inte att fylla i ditt namn och din adress.

Namn:
Adress:

1

2

Postadress:
3 45
Tel:

3
5

6 7 8 9
1 8

9
4 7

9

9
1

2

1

7

5

4

7

1 7

8
4
3
2

2

8

6

3 2

7

1 8
1

2

6

5

3 45 6 7 8 9

1 7

Fyll i de tomma rutorna så att alla siffror från
3
9
41-9
7 8 med
3 1 i5 varje
9 finns
6 2 vågrät och lodrät
rad 1 8
4 7
5
3 6 2 9 5 4 1 7 8
samt i varje låda med 9 rutor. Inga siffror ska
5 7
7 6 9
2 42
3 93
8 1 1
5 6 1presenteras
8 24
summeras. Vinnare
och rätt lösning
7 5 9 2 8 6
1 4
1 25 37
51 4 6nummer
3 9 4
2i nästa
7 8 av
67
85 Mediel
9Magasinet.
8 3 6 1 4 5 9 2 7
6 7 8 4 1 3 2 9 5
9 2 3 5 7 8 6 4 1

4

8

2 5 1 9 4 7 3 6 8
4 3 8 1 2 6 9 7 5
6 9 7 3 5 8 2 4 1

7 1 9 2
5 6 4 8
8 2 3 6
9 3 2 7
6 7 8 5

3 8
6 2
7 1 44
3 9
2 2 98

1

2

8 2 3 i Sudoku
6 4 1 87 5 9
Vinnarna
1 8
4
Bland
alla
inkomna
rätta
svar
drog
vi
2
3 dessa
2
13 su-5
7
6
3
4
3
9
8
5
1 4 5 6 2 9 7 8 3
dokuvinnare i förra numret av MedielMagasinet:
6 7 8 5 12 4 3 9 2

6
• A
 nn-Charlotte
Åhlund,
3 5 4
1Sundsvall
4 5 9 27
8 6 9 4 7 3 1 5 2
• 23Birgitta
75 6 49 7 59
4 9
8 1 Öhlund,
Jönköping
7 1 5 6 9 2 8 3 4
6
9
9 82 2 8
7 3 4 5 1
• Björn
Forsberg,1 6
5 7 3 2 6 1 4 8 9
5 1 2 38
4Kalmar
1 4 6 5 8 9 7 3

9

7
6

3 5 6 8 4
7 9 1 2 3
4 1 7 5 9
6 8 5 4 1
1 4 3 9 2

7 6

1 8
5 39 2 53
7 4 5 6
6 61 9 77

8
2
4
4 5 1 3 8 2 9

7 6
1 8
3 5
6 7

Vinnarna har gratulerats med två biobiljetter var.
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Svarspost 4103635001
431 22 Mölndal
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Lena Ritzman

Vad läser du just nu?
Sommar, sommar, sommar, en period då jag ser till att ha ett antal böcker
som jag kan tillbringa en del ledig tid med. Deckare hör sommaren till och
jag plockar gärna till mig några av de svenska författarna.
Deckarförfattare som jag alltmer uppskattar och blir glad av att läsa är: Viveca Sten,
Camilla Läckberg, Sofie Sarenbrant och jag
lägger numera gärna till Ann Rosman. Även
om det är mycket ruskigheter och otäcka
mord som ska utredas och även om jag
kommer på mig själv med att pulsen slår lite
snabbare och jag blir så där fånigt mörkrädd
så finns det alltid värme och en go känsla i
historien som gör att man mår bra när boken avslutas. Ja, en slags feel-good deckare,
om det nu är ett fack.
Vad kan jag då dela med mig till er? Varsågoda, här kommer några gobitar ur min
bokbuffé.☺
Som jag skrev lägger jag numera gärna till
deckarförfattaren Ann Rosman. Jag gillar
författarens Marstrandsdeckare, hennes sätt
att förena dåtid och nutid samt hennes förmåga att porträttera personerna i böckerna.
Senast lästa bok av Ann Rosman är ”Porto
Francos väktare”. Hennes tidigare böcker
”Fyrmästarens dotter” och ”Själakistan” har
varit deckare med historiska inslag men
denna bok är snarare en historisk roman
med deckarinslag. Porto Francos väktare
handlar om Marstrands tid som frihamn.

Tiden är sent 1700-tal; kapare, smugglare
och mördare härjar ostört. Historien skildrar
också kvinnors villkor på 1700-talet och om
en tid när staten godkände sjöröveri. Boken
är spännande, välskriven och snabbläst.
Porto Francos väktare – du följer en intressant historisk roman där dåtid och nutid
förenas.
Förutom ”sommardeckarna” läser jag gärna
böcker som kan öka min kunskap och
förståelse för bl.a. andra kulturer och olika
livsöden. En bok som jag starkt rekommenderar är ”Morgon i Jenin” av Susan Abulhawa. Författaren föddes i Kuwait 1970 av
palestinska föräldrar på flykt från Israel efter
sexdagarskriget. 2001 var Susan Abulhawa
med om att grunda organisationen Playgrounds for Palestine, en organisation som
kämpar för palestinska barns rätt att leka på
ockuperad mark.
”Morgon i Jenin” är författarens debutroman.
I boken åskådliggörs mänskliga perspektiv
på svåra politiska konflikter och människans
behov av trygghet och ett hemland. ”Morgon
i Jenin” en bok som du inte släpper taget om
förrän sista raden och då finns den fortfarande med dig.

Lena Ritzman
Röntgensjuksköterska/lärare, Lunds
universitet/Helsingborgs lasarett

Slutligen vill jag lyfta fram ”Det goda värdskapet” av Jan Gunnarsson och Olle Blohm.
Du liksom jag arbetar med möten av människor. Patienter som kommer till oss på
röntgenavdelningen med olika bakgrunder
och erfarenheter. Alla är de beroende av vår
förmåga att göra mötet så bra att trots smärta
och oro för undersökning/intervention och
diagnos minnas dig som gav henne eller honom ett gott och respektfullt möte och gärna
vilja möta dig igen.
Boken ger många exempel på vardagssituationer, aha-upplevelser men också tankeställare
som kan hjälpa oss att bli bättre värdar. En
humoristisk, personlig och varm bok som
inspirerar och öppnar upp för reflektion av
gamla invanda mönster för att tänka nytt.
Vill du veta mer titta in på www.vardskap.se

MEDARBETAREN Eric Carlson, Ekonomichef Mediel, Mölndal.
Eric Carlson är ekonomichef på Mediel sedan augusti 2009. Dessförinnan
har Eric en karriär som ekonomichef,
business controller och internrevisionschef i betydande företag. Efter civilekonomexamen började Eric i Crawford
Door, därefter Cardo Pump och sedan
Global Refund innan det blev dags
för jobbet på Mediel. Befattningen på
Mediel innebär ansvar för ekonomisk
rapportering, HR och företagets ekonomi - och administrativa rutiner, exempelvis anbuds och orderprocesserna.

Från att ha arbetat med rapportering
i börsnoterade företag med ständiga
deadlines tycker Eric att arbetet på
Mediel är mer hanterbart och långtifrån så stressigt. Eric tycker att det är
mycket positivt att han nu får tid för
ett mer kvalitetsinriktat arbete än han
hade i sina tidigare befattningar.
- Det finns tid för fokusering på arbetsuppgifterna och det är inspirerande, säger Eric. Han uppskattar också mycket
den teamanda och den kunskap som
finns i företaget.

- Mediel är en välskött verksamhet.
Det är ju insidan som räknas…
Privat har Eric ett stort intresse för att
göra livet litet lättare för människor.
Han sysslar alltså med uppfinningar
av olika slag. Senaste patentet gäller
ett genialiskt redskap för förtöjning av
fritidsbåtar, båtshaken Hook & Moor.
För övrigt är det åt familjen som Eric
ägnar sitt intresse, hustru och tre pojkar varav den yngste nu är 18. Ibland
men allt för sällan finns tid för segling
eller golf.

