
	
	

Göteborg, 2017-10-26 

Consilium stärker sitt samarbete med Mercy Ships genom att bidra med volontärer till världens 
största sjukhusfartyg, Africa Mercy 

2015 inledde Consilium Marine & Safety AB ett samarbete med välgörenhetsorganisationen Mercy Ships. 
Nu förstärks samarbetet ytterligare genom att personal från Consilium åker till Mercy Ships sjukhusfartyg 
välgörenhetsorganisation, för volontärarbete under en månads tid.  

Mercy Ships äger och driver världens största civila sjukhusfartyg som erbjuder fri sjukvård och utbildning 
inom hälsa till några av världens fattigaste länder. Mercy Ships startade 1978 och har sedan starten hjälpt 
över 2,5 miljoner människor i fler än 70 länder. Varje år bidrar omkring 1000 volontärer till Mercy Ships 
livsviktiga arbete, allt från kirurger och sjuksköterskor, till fartygspersonal och administrativ personal.  

Consilium bidrar nu med volontärer genom att låta en av sina anställda åka till sjukhusfartyget för att 
hjälpa till i Mercy Ships arbete. Consiliums ambition är att fortsatt uppmuntra sina anställda att utan 
kostnader åka till Mercy Ships fartyg som volontärer och hjälpa till i det omfattande arbete de utför på 
plats. Många inom Consilium känner varmt för det fina arbete Mercy Ships gör och några engagerar sig 
redan idag genom att på hemmaplan aktivt bidra som volontärer med vissa administrativa uppgifter.  

Lena Cesarino som är först hos Consilium att åka till Africa Mercy som volontär, ankommer Kamerun i 
slutet av oktober och kommer vara ombord en månad. Lena kommer att arbeta som ”Operations 
Assistant” ombord, vilket innebär att hon bland annat kommer att hjälpa till i matsalen och i kaféet på olika 
sätt, samt i den övriga dagliga verksamheten, där det behövs. ”Jag har länge varit intresserad av att 
volontärarbeta men det var först när jag kom i kontakt med Mercy Ships som jag kände att jag hade hittat 
något som passade mig. Deras budskap träffade mig rakt i hjärtat. Jag beundrar hur de dels arbetar på 
plats, men också hur de utbildar sjukvårdspersonal i landet för att dessa sedan skall kunna ta över 
stafettpinnen”, berättar Lena. 

”Vi är väldigt stolta över att Lena Cesarino tar ytterligare ett steg och stärker vårt samarbete med Mercy 
Ships, något som också tar vårt samhällsansvar till nya nivåer. Vi hoppas att detta är startskottet för att 
fler personer från Consilium åker som volontärer med Mercy Ships”, säger Nicklas Bergström, VD på 
Consilium Marine & Safety AB.  

För frågor och mer information, kontakta: 
 
Malin Cardemar 
Marknadschef 
Telefon: +46 31 710 77 38 
Mobil: +46 735 95 32 51 
Malin.Cardemar@consilium.se 
www.consilium.se 
	
Om Consilium 
Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. 
Produktprogrammet omfattar bland annat brandlarm, detektion av gas, mätning av rökgaser, liksom 
navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs brandskyddssystem och automationssystem, framför allt till olje- och 
gasindustrin och energisektorn. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella 
värden och miljön. Consilium mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda 
marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga 



	
	

innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och 
därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på NASDAQ Stockholm, har 1.000 anställda och 
omsätter 1 700 MSEK. 

 

Bild Africa Mercy:  

 

	


