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Organisationsförändringar inom Teknisk Service på Fresenius Medical Care Sverige 

 

Bästa kund, 

 

Stefan Laiti, vår mångåriga medarbetare och Affärsområdeschef för Teknisk Service har 

slutat sin anställning hos oss den 2021-03-31. Vi önskar Stefan all lycka till på sin nya tjänst 

på Läkemedelsverket och vill passa på att tacka honom för alla hans insatser hos oss under 

de närmare 26 år som han arbetat på FMC. 

 

Vi har också under vintern rekryterat 2 st nya medarbetare inom Teknisk Service: 

 

• Roger Andersson: Roger kommer med en mycket lång och gedigen erfarenhet av 

dialys, både från industrin och nu senast även från medicinteknisk avdelning inom 

Region Blekinge. Roger kommer arbeta hemifrån vilket gör att vi har bättre 

geografisk täckning för södra Sverige. 

• Anders Lindström: Anders kommer med lång erfarenhet från industriella 

automationsanläggningar. Anders kommer också arbeta utifrån sitt hem utanför 

Norrköping. 

 

På grund av den nu pågående pandemin och tillhörande reserestriktioner så innebär det att 

vi har vissa svårigheter att utbilda samtliga nyanställda tekniker i önskvärd takt. Det är dock 

vår ambition att delvis komma tillrätta med det under början av juni månad, för att därefter 

förhoppningsvis snart vara i en bättre position med ökande vaccinationstäckning och mindre 

reserestriktioner.  

 

Det är samtidigt väldigt roligt att meddela att från 2021-05-31 så kommer Niklas Blomberg 

att tillträda som ny Affärsområdeschef Teknisk Service. Niklas har också en gedigen 



 

Page 2/2 

bakgrund som medicintekniker i vården samt som avdelningschef på medicinsk teknik på 

Södersjukhuset. Han kommer att öka på kompetensen inom IT området med bland annat 

systemförvaltningskunskaper och kundorienterad IT-leverans, vilket passar väldigt bra då 

digitaliseringen inom vårdsektorn har ökat takten betydligt i spåren av pandemin. 

 

Vi hälsar förstås samtliga hjärtligt välkomna till oss på Fresenius Medical Care Sverige och 

hoppas att ni kan träffa våra nya medarbetare fysiskt/digitalt inom en snar framtid. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Fredrik Gustafsson 

Verkställande direktör 

 


