Hej!
Runt 2004 fick jag veta av min syster att hon hade Alfa-1antitrypsinbrist
och hon fick då veta att vi systrar också bör testa oss. Då frågade jag en
läkare på min vårdcentral om att ta ett prov på detta och fick då svaret att
de tog det provet på mig när jag föddes då den informationen han hittade
på nätet stod det att det provet togs på alla nyfödda mellan 72–75. Jag
nöjde mig med det svaret.
2015 skadade jag bröstbenet och revbenen. När detta röntgades,
upptäckte läkarna att jag hade tecken på KOL. Jag frågade läkaren om
det var något jag behövde kolla upp ytterligare men hon tyckte att
eftersom jag inte längre rökte så behövde jag inte tänka på detta. Jag
kunde inte riktigt släppa det och jag hade en känsla av att jag nog bör
kolla min ALFA-1 ändå men fick inte tummen ur. När jag i januari 2018
var sjukskriven för utbrändhet och trötthet så fick jag tagit tag i att fråga
den läkaren jag hade då om att ta ett prov på Alfa-1 antitrypsin nivån och
det visade sig att det var väldigt lågt vilket Hannan bekräftade på
årsmötet förra året.
Jag skrev en egenremis till Sahlgrenska då Borås inte svarade på
läkarens remis. I september fick jag tid till Sahlgrenska för kontroller och
då tog de prover för gen typningen och det visade sig att jag är zz. Och
nu har jag fått lite nya mediciner så nu hoppas jag på att kunna träna
mer igen och drömmen är att jag ska klara att ta mig runt
Göteborgsvarvet en gång till.
Jag är driven i min personlighet och har alltid tyckt om att lära mig nya
saker och engagera mig i det som jag har för händerna. Det är dessa
egenskaper som har gjort att jag fått den karriär jag haft på Autoliv och
också de som har bidragit till min roll i fackstyrelsen. Jag är nu
nominerad till Ordförande efter 1 år som sammankallande då jag under
detta året fått in fler till styrelsen och även sett till att vi fått fler
Arbetsmiljöombud som både är engagerade i sina roller och känner att
de kan göra skillnad.

Med detta så hoppas jag att kunna få chansen att ta mig an jobbet inom
styrelsen både för att utmana mig själv men också för att kunna göra
skillnad inom vad jag tycker är viktigt. Så nu ser jag fram emot att
engagera mig i både stort som smått.
Väl mött, Med vänlig hälsning Annika Warm

