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- ett magasin för både kropp och själ - parallellt

SVENSK MATKONST

FÖR ÖGAT, KROPPEN OCH SJÄLEN

Parallellimport,
vi reder ut begreppet

Stipendiet tog
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Medartuum i korthet
Medartuum är Sveriges tredje största aktör
på marknaden för parallelldistribution av
läkemedel och läkemedelsnära förbruknings
artiklar. Vi har cirka 200 artiklar i vårt sorti
ment. På huvudkontoret i Göteborg arbetar
idag 11 personer. Medartuum ägs av Munro
Wholesale Medical Supplies Ltd, som sedan
grundandet 1959, är en av Europas ledande
grossister inom läkemedelsbranschen.
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Ord från VD:n

Monopol eller
oligopol?
Regeringens proposition att sälja ut delar av Apoteket AB:s verksamhet skapar
förutsättningar att bryta det statliga monopolet, anser Göran Hägglund i Alliansen.
Men vad blir det av alternativen? Propositionen säger att merparten av apoteken
skall förbli i Apoteket AB:s regi, resten skall säljas ut i kluster om 80-100 apotek.
Vi pratar alltså om en miljardinvestering för att kunna titulera sig Apoteksägare.
Frågan är dock om andra aktörer vill eller kan etablera sig om Apoteket AB förblir
i överlägset dominerande ställning? Tveksamt. Är det ett orimligt alternativ att
sälja ut många apotek till personalen nu när infrastrukturen skall lyftas ut till ett
separat bolag?
En privatisering baserad på den effektivitet som redan finns genom generisk substitution, transparent prissättning och välutvecklad distribution av läkemedel i
Sverige, skulle gynna såväl staten som apotekens anställda.
Välkommen till 2008 års första nummer av Medartuum Med Mera där vi bland
annat presenterar Läkemedelshandlarnas synpunkter på Apoteksmarknadsutredningens huvudbetänkande. Men vi bjuder som vanligt också på reportage på temat
konst. Den här gången tittar vi närmare på god svensk matkonst från Grythyttan
som är ett läckert framgångsrecept, med månghundraåriga anor.
God läsning
Patrik Hellström
VD

Patrik Hellström

Christina Örtorp

Mats Norlén

Joakim Andersson

Karin Liljegren

Anna Kärnevik-Löf

Frauke Weis

Sofia Nilsson

Bodil Roslund

Peter Johansson

Terese Mattsson

Medartuums stipendiat 2007
medverkar på mässa i USA
I precis i rätt ögonblick fick Anna Niklasson syn på affischen med uppmaning att söka Medartuuums stipendium på 10 000 kr. Annas ansökan gjorde henne till Medartuums stipendiat 2007 och lägger grunden till ett
synnerligen aktivt besök på världens största mässa kring mag- och tarmsjukdomar i San Diego USA, i slutet av maj.
Anna är sedan ett halvår tjänstledig från sitt arbete som farmaceut
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och fram till den
13 juni knuten på heltid till Apoteksbolaget Forsknings och Utveck
lingsavdelning. Hennes forskningsprojekt, som handlar om hur magtarmområdet på patienter som använt syrahämmande läkemedel
påverkas när behandlingen upphör, är inne i en intensiv slutfas.
Projektet skall vara färdigt den 13 juni i år. Tidigare har hon kunnat
kombinera forskningsarbetet med sin farmaceuttjänst, men nu i
slutskedet går all tid åt till forskningen. Ett viktigt delmål handlar
om ett besök på Digestive Disease Week (DDW), som är en åter
kommande kongress i USA. Den lockar ca 16 000 besökare från
olika länder och alternerar mellan fem städer i USA. Årets upp
laga hålls i San Diego 17-22 maj och DDW räknas som den mest
betydelsefulla kongressen inom mag-tarmområdet. Totalt under
kongressveckan hålls ca 900 muntliga presentationer och ca
4 000 s.k. posterpresentationer. En posterpresentation ger forskare
chans att visa upp sin forskning på en stor poster. Där förklaras
projektet kortfattat och bakgrund, metod, resultat och konklusion
redovisas. Ofta står forskarna själva på plats vid sin poster för att
få möjlighet att förklara utförligare och diskutera vidare med in
tresserade besökare. Det här formatet fungerar utmärkt för att
både knyta nya kontakter, hitta beröringspunkter mellan olika pro
jekt och skapa publicitet kring projekten, förklarar Anna. Själv har
hon nu fått klart med en helt unik möjlighet att medverka på plats
i San Diego, inte bara med en poster, utan också med en muntlig
presentation för det egna forskningsprojektet.
– Så visst handlade det om helt rätt timing, att jag fick syn på
stipendieaffischen just när jag börjat titta på möjligheten att be
söka DDW 2008.
– Jag slogs direkt av tanken, att via ett stipendium skulle jag få
en ekonomisk chans att genomföra resan. Men efter det att jag
skickat in mina korta rader om vem jag är och vad jag ville göra
med stipendiepengarna, så hörde jag inget på några månader. Så

jag blev otroligt glad, och kanske något förvånad, när jag blev
uppringd och förstod att jag hade blivit utvald. Det här kommer
att bli en mycket spännande och innehållsrik resa, avslutar Anna.
När vi gratulerar henne och överlämnat stipendiatdiplomet får vi
ett löfte om en reserapport från resan och hennes medverkan på
DDW i San Diego i nästa nummer av Med Mera.

Heta mattrender ur
hyttans ugnar
Med Mera rapporterar vidare på temat konst, genom att utforska gränslandet mellan mat, dryck och konst.
Var görs det bättre än i brännpunkten för utvecklingen av svensk matkonst – Måltidens hus och Grythyttans
Gästgivargård i Bergslagen?

Grythyttans Gästgivaregård öppnades 1641, när aktiviteten
i järnhyttorna var som hetast. Men efter att hyttorna slock
nat slumrade bruksorten in under lång tid. En rösts övervikt i
kommunfullmäktige räddade värdshuset från rivning i bör
jan av 1970-talet, och strax efter tog en ung Carl-Jan Gran
qvist från Stockholm över driften och blåste snabbt nytt liv
i bygden. Men han nöjde sig inte med ”bara ett värdshus”.
1992 tackade han ja till att driva restaurangen i den svenska

Grythyttan by night

paviljongen på plats vid världsutställningen i Sevilla, mot löfte att
få köpa loss den fantasieggande byggnaden efteråt. Carl-Jan ville
utveckla svensk matkonst till nya höjder och insåg att det skulle
fungera utmärkt i en vacker paviljong som kombinerar det ursven
ska med internationellt modernt temperament. Idag, många år
senare är Grythyttan och Måltidens hus en gastronomisk spjut
spets. Bland annat är det en del av Örebro Universitet med utbild
ningar för exempelvis kulinariska kockar och måltidskreatörer.

Här studerar ca 450 elever per år. Måltidens hus stoltserar
också med världens mest kompletta kokboksbibliotek med över
1 000 titlar. Naturligtvis står Cajsa Wargs kokbok på plats
och i en glasmonter förvaras världens äldsta tryckta kokbok
från 1480. Stommen i biblioteket är Tore Wretmans privata
samling som auktionerades ut på Sotheby’s auktion i London
1997. En och en ropades böckerna in av delegationen från Gryt
hyttan. Själva golvet i biblioteket är gjort av gjutjärnsplattor,
som en historisk hyllning till bygden. Helena Rundqvist som
guidar runt på Måltidens hus beskriver med cirklande handrörelser
hur man de första åren tvingades smörja in järngolvet varje vecka
med olivolja för att slippa rost. Idag räcker det med någon gång per
år. Tanken att blanda in både lokala och nationella material åter
kommer. Bergslagens karakteristiska svarta skiffer återkommer på
flera ställen, i husets källare – kallad Kalastorget - blandas svenska
höganäskakelplattor med spansk keramik.

besök i den fantastiska vinkällaren. Den var en gång i tiden gäst
giveriets fängelsehåla, men idag trängs här fransoser, italienare
och sydafrikaner i buteljerad form istället. Dyringen framför an
dra har närmare 100 år på nacken och går loss på 95 000 kr, men
du bör slå till snabbt om du är sugen för det finns bara en kvar.
Sommelieren som visar runt vågar dock inte ge någon smak
garanti, men nämner att innehållet bör drickas upp inom tre
minuter efter att korken dragits ur för att kontakten med syre
inte ska fördärva smaken. Avrundar man dagen med värshusets
middag med tillhörande viner går man garanterat till sängs efter en
välkomponerad matupplevelse.
Ett besök i Grythyttan är värt resvägen, både för arkitekturens,
matens och vinets skull, även om man inte häller 95 000 kr i glaset…

En kreativ lösning finns i ”Smakernas teater”, en teatersalong där
scenen rymmer flera kompletta kök som kan sänkas ner helt i golvet.
Här sker utbildning, men lokalen fungerar också som tävlingsplats
för kocktävlingar och är bokningsbar för privata arrangemang. Målti
dens hus producerar också egen mat och dryck som hjortronviner och
alkoholfria alternativen blåbärs- och lingondryck, helt utan tillsatser. I Måltidens hus butik säljs även lokala ostrariteten Bredsjö
Blå, en synnerligen läcker blåmögelost från fårmjölk, till det blyg
samma priset 450 kr/kilo.
Vid övernattning på Grythyttans Gästgiveri bör man inte missa ett

Äppelsoppa (á la Cajsa Warg)
Skala äpplen, skär dem i skivor och lägg dem strax i
vatten, så rodna de icke, låt dem sedan koka med
ett stycke kanel, och när de äro väl mosade, så
riv dem genom durkslag, späd sedan med vatten
att soppan bliver lagom tjock, låt henne litet koka
och giv henne smak med vin och socker; russin och
korinter böra ock läggas uti, men de måste koka för
sig själva, eljes svärta de soppan; när hon anrättas,
så läggas rostade brödskivor däruti och strös socker
och kanel över.

Kortfakta
Måltidens hus butik och turistbyrå
är öppen vardagar kl. 10.00-16.00
och lör-sön kl. 10.30-15.00. Stängt
julafton, juldagen, nyårsafton och
nyårsdagen. Guidade visningar av
Måltidens hus kl 11.00 och 13.00 på
lörd. och sönd. hela året, utom under
perioden 23 jun 2008 - 10 aug 2008.
Telefon: 0591-340 60
info@maltidenshus.com
Läs mer på respektive hemsida:
www.maltidenshus.com
www.grythyttan.com

Produktnyheter
våren 2008

KORT OM KONST

Mat på duken
När vi pratar om mat och konst, är det nästan oundvikligt att

ACOMPLIA

Filmdragerad tablett, 20 mg, 28 st

inte nämna mannen som tidigt kombinerat dessa uttryck.

ACOMPLIA

Filmdragerad tablett, 20 mg, 98 st

Italienaren Giuseppe Arcimboldo (1527-1593) målade

Blopresid
Comp Forte

Tablett, 16 mg /12,5 mg, 98 st

Enbrel®

Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta,
25 mg, 4 x 25 mg

Enbrel®

Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta
50 mg, 4 x 50 mg

GONAL-f®

Injektionsvätska, lösning, förfylld
injektionspenna, 900 IE/1,5 ml,
1 x 1,5 ml

Herceptin®

Pulver till koncentrat till infusionvätska,
lösning, 150 mg, 1 injektionsflaska

Menopur

Pulver och vätska till injektionsvätska,
lösning, 10 st

Puregon®

Injektionsvätska, lösning, cylinderampull
900 IE/1,08 ml, 1x 900 IE

Raptiva®

Pulver och vätska till injektionsvätska,
lösning, 100 mg/ml, 4 st (I+II)

Tambocor

Tablett, 100 mg, 90 st

Xalatan

Ögondroppar, lösning 50 mikrogram/ml
3 x 2,5 ml

många fantasifulla porträtt uppbyggda av bland annat
frukter och grönsaker. Fantasifull och aptitretande konst
som fascinerat i många sekel. Som kuriosa kan nämnas att
några av hans konstverk togs som krigsbyte av svenskarna
i trettioåriga kriget. Kanske var de krigströtta och svältfödda
soldaterna hungriga på lite kulturell spis.

Zyprexa® Velotab Frystorkad tablett, 15 mg, 28 st
Zyprexa®

PI
•
•
•
•
•
•

Dragerad tablett, 7,5 mg, 56 st

Vad är parallellimport/parallelldistribution?

Parallellimporterade läkemedel är originalläkemedel som importeras från ett EU-land där priserna är lägre än i Sverige.
I dag finns cirka 250 sådana läkemedel på den svenska marknaden.
Parallellhandeln står för cirka 12 procent av läkemedelsmarknaden i Sverige.
Företag som vill parallellimportera läkemedel måste godkännas av Läkemedelsverket (LV).
Varje läkemedel måste godkännas av LV eller dess europeiska motsvarighet EMEA.
Parallellimportens grund är Romfördraget och EU:s inre marknad med fri rörlighet för varor och tjänster.

Besparingar genom parallellimport
Cirka 1 miljard kronor om året = Lönen för 3 360 sjuksköterskor eller vårdkostnaderna för
2 361 funktionshindrade personer.

Läkemedelshandlarnas synpunkter på
Apoteksmarknadsutredningens
huvudbetänkande
Genom dagens prissättningsmodell för receptbelagda läkemedel
och den utbytesreform som genomfördes 2002 bidrar den svenska
parallellimporten av läkemedel med runt en miljard kronor i
besparingar varje år. Parallellimporten är också den enda möjlig
heten till prispress på receptbelagda läkemedel med aktivt patent,
något som Apoteksmarknadsutredningen glädjande nog har tagit
fasta på i sitt huvudbetänkande. I betänkandet konstateras att
parallellimporten har en betydelsefull roll som prispressare och
att parallellimporten ska ges goda förutsättningar att fortsätta
utvecklas. Enligt utredningens beräkningar kommer parallell
importen att öka med så mycket som 20 procent första året
efter omregleringen och 10 procent året därpå.
Läkemedelshandlarna är naturligtvis glada över att utredningen
har insett parallellimportens roll och betydelse på den svenska
läkemedelsmarknaden.

Besparingar måste föras vidare till samhälle
och patient

lång leveranstid som krävs för att uppfylla tillgänglighets
kravet.

Slå vakt om transparens och mångfald
Ett transparent system för prissättning av läkemedel är ytterli
gare en grundförutsättning för en fungerande parallellimport.
Dagens prissättningsmodell för receptbelagda läkemedel är
sannolikt en av de mest effektiva och transparenta i världen.
Detta gör att det finns en stark konkurrens och prispress mellan
alla läkemedelsleverantörer och som därigenom sparar stora
summor vilket direkt kommer samhället och patienterna till
godo. Ett system som Läkemedelshandlarna upplever fungerar
mycket bra.
Alla läkemedelsbolag konkurrerar alltså på lika villkor på en
öppen marknad. Läkemedelshandlarna anser att denna mång
fald bör bevaras och att åtgärder för att garantera en sund mix
av små och stora aktörer på marknaden bör genomföras.

Tillhandahållandeskyldigheten och det obligatoriska utbytet, där
apoteken är ålagda att alltid byta ut ett läkemedel när det finns
ett billigare tillgängligt alternativ, är en av grundförutsättning
arna för en framgångsrik parallellimport och därmed också en
av grundförutsättningarna för stora samhälliga besparingar. I
betänkandet föreslås att det obligatoriska utbytet ska vara kvar.
För att tillgänglighetsbegreppet inte ska kunna misstolkas
föreslår Läkemedelshandlarna att det fastställs att alla apotek
vid orderläggning är skyldiga att köpa in läkemedel från den
grossist som kan leverera det billigaste alternativet. Detta
är nödvändigt inte minst eftersom utredaren inte vill införa
någon leveransskyldighet för framtidens grossister. Det är
också av stor vikt att det definieras vilka kvantiteter och hur

Detta är Läkemedelshandlarna
Läkemedelshandlarna består av tio medlemsföretag som arbetar med parallellimport av läkemedel.
Föreningen bildades 1998 och har som mål att främja utvecklingen av ett transparent och icke-diskriminerande regelverk för parallellimport av läkemedel.

Branded

Eventuell retur till:
Medartuum AB
Östra Larmgatan 1
411 07 Göteborg

Vinn och servera vin med stil!
Tävlingsdags! 3 st eleganta vinkaraffer av märket ”Decant-Air”
ligger i prispotten denna gång. För att kunna bli en av de lyckliga
vinnarna gäller det som vanligt att klura ut rebusen. Som ledtråd
kan nämnas att det här finns viss anknytning till mat. Fyll i ditt
svar och posta/faxa till oss före den 31/5. Vinnarna meddelas
personligen och presenteras som vanligt på vår hemsida.

(Franskt ordspråk)

Faxa in ditt rebussvar på 031-338 74 55 eller skicka in talongen.
Rebussvar:
Namn:
Apotek:
Adress:

Telefon:
E-mail:

Svarspost
411168600
416 00 Göteborg
Sverige

