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COVID-bóluefnadreifing

Endursendingar  
færast á Mínar síður 

Haustið 2020 skrifaði Distica undir 
samning við heilbrigðisráðuneytið um 
að Distica myndi sjá um hýsingu og 
dreifingu á COVID-bóluefnum. Við í 
Distica erum mjög stolt af því að hafa 
fengið þetta mikilvæga og krefjandi 
verkefni og gengur bóluefnadreifingin 
mjög vel. 

Nýtt endursendingakerfi hefur verið tekið í 
notkun hjá Distica. Kerfið má nálgast í gegnum 
Mínar síður og það er nú aðgengilegt öllum þeim 
sem þar hafa aðgang. 

Kerfið mun taka við af eldra endursendingakerfi 
sem á næstunni verður tekið úr notkun. Við 
vonumst til að kerfið einfaldi endursendingaferlið 
fyrir viðskiptavini og auki þjónustustig. 

Við hvetjum alla þá sem skila þurfa vörum til 
Distica að kynna sér endursendingareglurnar 
á heimasíðu Distica og nýtt og endurbætt 
endursendingakerfi á Mínum síðum. 

Þeir sem ekki hafa sótt um aðgang að Mínum 
síðum geta gert það á:   

distica.is/umsokn-um-adgang



Hrönn Ágústsdóttir 
nýr gæðastjóri 

Þjónustukannanir Distica

Distica er á þjónustuvegferð sem 
hefur það að markmiði að bæta 
þjónustu við alla okkar viðskiptavini. 
Hluti af þessari vegferð er að senda 
reglulega út þjónustukannanir til 
viðskiptavina. 

Við erum þakklát fyrir þátttöku 
viðskiptavina og samstarfsaðila og fyrir 
allar þær ábendingar sem við fáum úr 
þessum könnunum. 

Niðurstöðurnar notum við til þess að 
gera enn betur.

Um áramótin tók Hrönn 
Ágústsdóttir við sem faglegur 
forstöðumaður Distica, Hrönn 
er lyfjafræðingur frá Háskóla 
Íslands og hefur víðtæka reynslu 
af gæðamálum. Hún hefur verið 
ábyrgðarhafi í gæðadeild Distica 
frá árinu 2015, áður var hún 
sérfræðingur í skráningardeild 
Vistor og starfaði einnig við 
skráningar, markaðsmál og 
verkefnastjórnun hjá Actavis. 

Hrönn er gift Sigurði Gísla 
Karlssyni sem starfar sem 
verkfræðingur hjá Össuri og eiga 
þau tvö börn. Helsta áhugamál 
Hrannar er útivist, sérstaklega 
brettasiglingar, fjallgöngur og 
útilegur með fjölskyldunni.

Hrönn tekur við starfinu af 
Sigurði Traustasyni sem hefur 
tekið við því verkefni að undirbúa 
Distica fyrir nýja reglugerð um 
lækningatæki sem tekur gildi síðar 
á árinu.



Skimun starfsmanna 

Jafnvægisvog FKA

Distica er framúrskarandi
fyrirtæki

Distica með gull í  
jafnlaunaúttekt PwC

Í Covid-bylgjum skimum við 
vöruhúsastarfsmenn okkar til að 
tryggja rekstraröryggi og halda uppi 
þjónustustigi í stað þess að notast 
við vaktaskiptingar eins og gert var í 
upphafi faraldursins.

Distica fékk á dögunum viðurkenningu 
Jafnvægisvogar FKA fyrir árið 2020. 

Jafnvægisvogin er hreyfiaflsverkefni Félags 
kvenna í atvinnulífinu sem unnið er í samstarfi við 
forsætisráðuneytið, Sjóvá, Deloitte, Morgunblaðið 
og Pipar\TBWA. Markmið Jafnvægisvogar FKA 
er að kynjahlutföll í framkvæmdastjórnum verði 
40/60.

Distica hlaut nýverið viðurkenningu sem 
Framúrskarandi fyrirtæki í úttekt Creditinfo. 
Distica er því í hópi 2% íslenskra fyrirtækja sem 
uppfylla ströng skilyrði greiningar Creditinfo á 
Framúrskarandi fyrirtækjum 2020. Distica hefur 
nú verið á þessum lista samfleytt síðan 2013.

Distica hlaut gullmerki í jafnlaunaúttekt PwC 
fyrir árið 2020. Gullmerkið staðfestir að Distica 
greiðir starfsmönnum, óháð kyni, sömu laun 
fyrir sambærileg störf. Jafnrétti skiptir okkur hjá 
Distica miklu máli og við erum stolt af gullinu.
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