Branded

Nummer 2 : 2006

Vässa rebuspennorna!

1:a pris. En exklusiv handblåst glasskål ur
Medartuum Art Collection 2007 signerad av
glaskonstnären Richard Rackham.

Dags igen för ännu en av Medartuums traditionella och
populära rebusar. Vi på redaktionen är rejält imponerade
över er flit och talang. Det här numrets rebus bör inte
vara särskilt svårt för era skarpa rebushjärnor.
Vi har som vanligt dukat upp med fina priser i potten.
Ditt svar vill vi ha före den 30 november 2006. Lycka till!

2:a-20:e pris. Ett Glasriket pass.
Glasriket pass - ditt förmånskort i Glasriket.
Glasriket pass ger dig förmåner som stärker upplevelserna i Glasriket.
Ett besökskort som stimulerar lusten att upptäcka. Kortet är samtidigt
laddat med en mängd rabatter och erbjudanden.
Glasriket pass gör besöket enklare och roligare. Gäller hela 2007.
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Faxa på 031-338 74 55 eller skicka in svaret på talongen.

Namn:
Apotek:
Adress:
Telefon:
E-mail:

Svarspost
411168600
416 00 Göteborg
Sverige

- ett magasin för både kropp och själ - parallellt

Ord från VD:n

Personliga kontakter är viktiga...
Expopharm är Europas största farmaceut- och apoteksmässa
och en naturlig årlig mötespunkt för företag och personer verksamma inom apoteksverksamhet. Den har även blivit en mötespunkt för företag aktiva inom den Europiska läkemedelsindustrin. Själv är jag trogen besökare sedan många år. Efter årets tre
fullspäckade dagar med både planerade och spontana möten
kan jag konstatera att det personliga mötet, människor emellan,
är ovärderligt. Att på plats kunna träffas, diskutera likheter och
olikheter, bra/dåliga idéer, trender och det dagliga företagandet,
kan aldrig ersättas av e-post eller annan skriftlig information.
Detta fick mig att tänka på vår dialog med alla er som arbetar
på apoteken runt om i Sverige. Under de senaste åren har situationen ändrats påtagligt i skuggan av strikta regler som formulerar hur vår kontakt med apotek och läkare skall genomföras.
Idag har vi på Medartuum bara en begränsad dialog mer er som
arbetar på apotek och i vården. Detta leder till ett informationsgap som tyvärr växer i takt med att allt blir mer centraliserat.
Trots begränsade möjligheter är vi angelägna om att aktivt
arbeta för att stärka och utöka relationerna med er på apoteken.
Både för er och för vår, men framför allt för patienternas skull.
Ett led i detta arbete är tidningen du nu håller i din hand. Här
vill vi presentera både trevlig, men framförallt intressant och
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En annan viktigt mötespunkt är Läkemedelskongressen i Folkets
Hus i Stockholm 23-25 oktober där vi finns representerade som
utställare. Vissa i branschen avstår från att ställa ut, men vi på
Medartuum tycker att det här är ett unikt och bra tillfälle att
kunna träffas, höra synpunkter och få förståelse för varandras
dagliga arbete. För personliga kontakter är som sagt viktiga,
hoppas vi ses där!
God läsning,
Patrik Hellström, VD
*Bästa tipset eller synpunkten premierar vi dessutom med en riktigt fin
Medartuum-glasskål (se mittuppslaget).

Parallellimporten fortsätter spara pengar för allas bästa.
Ekvationen är enkel, parallellimporterade originalpreparat
kostar mindre, vilket ger lägre utgifter för landstingen som
därigenom får pengar över till annat viktigt. Som exempelvis mer personal, vårdplatser och utrustning. I rena pengar
var parallellimportens besparingar på den direkta läkemedelsnotan hela 287 miljoner kronor 2005* och då talar vi
bara om direkta besparingar. Till det kommer parallellimportens prispressande funktion, som ytterligare sänker priserna
på läkemedel. Att fortsätta erbjuda kunden originalpreparat
men till Medartuums låga priser, det gagnar vården.
*Mätt i apotekets inköpspris, AIP. Källa: LS

Från vänster: Frauke Weis, Mats Norlén, Anna Kärnevik-Löf, Ralf Janson , Peter Johansson, Terese Mattsson, Patrik Hellström, Christina Örtorp, Karin Liljegren, Bodil Roslund.

Sök Medartuums
stipendier
Missa inte möjligheten att söka något av Medartuums
två stipendier före den 30:e november.
Stipendium 1 vänder sig till diabetessjuksköterskor som
är medlemmar i SFSD och syftar till fortbildning.
Stipendium 2 kan sökas av personer som är verksamma
eller studerande inom farmaci.

Medartuum i korthet
Medartuum är Sveriges tredje största aktör på marknaden för parallelldistribution
av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar. Vi har cirka 200 artiklar i vårt
sortiment. På huvudkontoret i Göteborg arbetar idag 10 personer. Medartuum ägs av
Munro Wholesale Medical Supplies Ltd, som sedan grundandet 1959, är en av Europas
ledande grossister inom läkemedelsbranschen.

Vårt
stöd
fortsätter
Även i år satsar Medartuum
på stöd till Cancerfonden och
Rosa bandets viktiga arbete och
forskning. Alla resurser behövs
i kampen mot bröstcancer som
är den vanligaste cancerformen
bland kvinnor i Sverige.
7 000 diagnoser ställs varje
år, vilket innebär att 15 till 20
kvinnor per dag får diagnosen
bröstcancer. Läs gärna mer på
www.rosabandet.se

Kort om konst

Medartuum AB
Södra Gubberogatan 8
416 63 Göteborg
Tel. 031-337 57 00
Fax: 031-338 74 55
goteborg@medartuum.se
www.medartuum.se

angelägen läsning för dig och dina kollegor. Men vi vill också
gärna få in dina synpunkter eller tips kring sådant som rör läkemedelsbranschen. Smått eller stort som du vill förmedla, eller tycker vi kan ta upp i kommande nummer. Dina åsikter och
tankar är viktiga, så skicka dina synpunkter före den 28 februari
2007 så vi hinner få med dem i nästa nummer av Medartuum
Med Mera.*

Parallellimport
gagnar vården

NYA BILLYKOMPISAR

Vi noterar att IKEA ger sig ut i konstsvängen
med 6.000 screentryckta numrerade ex var
av 6 erkända konstnärers verk för 1.695:per styck. Satsningen lär knappt bli nån
”hyllvärmare”…

Ansökningshandlingar och
mer information finner du
på www.medartuum.se
eller ring för mer
information,
tel. 031-337 57 00.

Medartuum Art Collection 2007

Ett glasklart steg
in i hetluften
Ca 1150°C är temperaturen som krävs för att tämja det hårda glaset och göra det fogligt. Richard Rackham
har arbetat med glas i närmare 30 år. Efter att ha sett hans alster kändes det som ett naturligt val att låta
honom ta nästa steg i vår konstsatsning Medartuum Art Collection.
Det hela började hemma i England, på landets motsvarighet
till Konstfack. Richards glaslärare var själv utbildad i
Orrefors och Richard inspirerades. Flyttlasset gick till Sverige
och det ”rena svenska glaset”. Efter ett lärorikt år på
Orrefors förverkligades drömmen om eget. Hellre ljus västkust än Småländskt mörker… Alltså ligger hans hytta sedan
25 år, ”Eldoluft”, i Båstad. Med åren har beställningsarbeten
och utmärkelser blivit många och idag är han dessutom ordförande i Glasakademin.
Richard har i drygt tolv år arbetat med att utveckla färgningstekniker i glas. Det handlar om att kunna kontrollera
och utnyttja transparens och färgblandningar. Ungefär som
måleri när man arbetar i tunna skikt. Rött är en av de absolut svåraste färgerna i glasets värld. Klarrött är för det första extremt komplicerat och dyrt att framställa. Dessutom
är egenskaperna hos röda respektive gula glastoner ytterst
känsliga. Det handlar bland annat om hur mycket värme
glaset ”suger åt sig” i ugnen och hur snabbt det blir stumt
under bearbetningen. Arbetar man med stora former måste
man dessutom bearbeta föremålet i flera omgångar. Då gäller det att ha full kontroll på sitt material för att göra alla
moment i rätt ordning och takt.

– Arbetet med att formge unika glasskålar till Medartuum
Art Collection har varit spännande och krävt att jag har
experimenterat lite extra med glasets möjligheter för att få
fram rätt känsla, förklarar Richard. Han fortsätter, jag bestämde mig tidigt för att försöka fånga livligheten i ”medartuum-kringlan”. Det kändes som en utmaning att föra in
den i glasets tredimensionella värld. Genom att dessutom
blanda färgat och transparent glas ville jag få fram en stilren
men samtidigt spännande kontrast. En dubbelhet som på
ett bra sätt knyter an till det parallella, som ju är ett centralt
begrepp och därför viktigt att få med, även i det konstnärliga uttrycket.
Vi är stolta över att kunna presentera de första verken i
Medartuum Art Collection 2007. Medartuums glasskålar
signerade Richard Rackham. Kom gärna och titta på dem i
vår mässmonter på Läkemedelskongressen, Folkets hus i
Stockholm den 23 – 25 oktober. Du har också chans att
vinna en av de exklusiva skålarna i vår enkla tävling i montern. Du är varmt välkommen!

LITE GLASFAKTA:
Glas är en oorganisk smältprodukt, som
vid avsvalning blir hård och spröd utan
att kristallisera. Glas började tillverkas
flera tusen år f. Kr. Glas kan bearbetas på
många olika sätt, bl.a. genom slipning,
gjutning, fusning (sammansmältning),
blyinfattning, målning, pressning och
blåsning. Att blåsa glas började man med
ca 100 år f. Kr. och glasblåsarpipan ser
likadan ut idag som då.

Produktnyheter
från Medartuum
hösten 2006
Under hösten har vi följande nyheter
att presentera:

Medartuum

Hissar

segel

Atacand

Tabletter 8 mg 98 st

Atacand

Tabletter 16 mg 98 st

Diovan Comp

Filmdragerade tabletter 160 mg/12,5 mg 98 st

Diovan Comp

Filmdragerade tabletter 160 mg/20 mg 98 st

Lipitor

Filmdragerade tabletter 20 mg 98 st

Spegelblankt hav, en dröm för de flesta. Utom för

Keppra

Filmdragerade tabletter 1000 mg 100 st

tävlingsseglare. Baggensfjärdens havsyta utanför

Remeron-S

Munsönderfallande tabletter 30 mg 96 st

Saltsjöbaden, låg just så slät denna lördagsmor-

Seroquel

Tabletter 300 mg 98 st

gon i slutet av augusti. Jag var på plats för att se

Viread

Filmdragerade tabletter 245 mg 30 st

Valtrex

Filmdragerade tabletter 500 mg 42 st

den J80-båt som Medartuum sponsrar gå en tuff

Åter i lager under hösten 2006
Enbrel

Injektionsvätska, lösning 25 mg 4 x (I+II) förfylld spruta

Rebif

Injektionsvätska, lösning 44 mkg 12 st förfylld spruta

Seloken zoc

Depottabletter 100 mg 100 st

Seloken zoc

Depottabletter 200 mg 100 st

Namnändring
Nexium 40 mg 56 resp 98 st byter namn till
Inexium

Tabletter 40 mg 98 st

Inexium

Tabletter 40 mg 56 st

Kort om konst

Detta innebär inga andra förändringar än just namnet.
Produkten är exakt densamma som tidigare – endast namn och varunummer är nya.

SE PICASSO I GÖTEBORG

Missa inte Picassoutställningen på Göteborgs konstmuseum. Figurativa verk av
spanjoren som revolutionerade konsten kan
ses fram till 3 december.
Läs mer på: www.konstmuseum.goteborg.se

fight. Men ett par timmars extra väntan på vind
och startsignal sved inte precis. Bara ytterligare en
bonusdag efter en redan soltoppad sommar.
J80 är en strikt tävlingsform för båtar med modern konstruktion. Klassreglerna i J80 är rättvisa till rimliga pengainsatser, till
skillnad från vissa andra discipliner där den tjockaste plånboken
för det mesta fixar flest pokaler. Här är det istället taktisk förmåga och teamwork inom den fyra man starka besättningen
som avgör resultatet. På båten ”Medartuum” heter kvartetten;
Mats Heidvall, Jan Svensson, Tobias Nordberg och Fredrik Hallsten. Det är deras första säsong i exakt denna sammansättning
även om tre av killarna seglat tillsammans de senaste tre åren.
Då även i USA, vilket är ytterligare en fördel för klassen J80,
eftersom det är relativt enkelt att hyra båt och tävla i andra
länder. Alla i ”team Medartuum” brinner för seglingen och lägger så mycket tid som familjer och arbetsscheman tillåter. Det
innebär träningspass varje vecka under vår och höst förutom
själva tävlingarna.
Kopplingen till vår verksamhet känns logisk med tanke på att
hälften av besättningen är läkare. Både Mats och Jan menar att
Medartuum är en perfekt sponsor att ha i ryggen, eftersom man
ser parallellimport som ett vinnande koncept.

– Att hitta den smartaste vägen från start till mål inom spelets alla regler för att göra bäst resultat, det tilltalar naturligtvis min tävlingsseglarsjäl säger Mats med ett leende.
– Skämt åsido, så är det självklart gynnsamt för landstingens
ekonomi och därmed även patienterna att vi idag har den
sunda prispress på läkemedel i Sverige som parallellimport
bidrar till.
Faktum är att det finns fler slående likheter mellan kappsegling och parallellimport. J80 handlar om att snabbast segla
en bana, som ofta består av ett antal bojar, från start till mål.
Kappseglingsregler och klassregler som finns, syftar till att
alla skall tävla på samma villkor. Är alla båtarna i tävlingen
av samma typ kallas den helt logiskt för, Entyp.

Vår verksamhet med parallellimport, bygger på att hitta bästa vägen för läkemedel från start till mål. Vi arbetar också
med ett gediget regelverk som säkerställer full trygghet hela
vägen. Och våra preparat är alltid originalpreparat, alltså vår
variant av ”Entyp”.
Själva seglingstävlingen då, hur gick det? Jodå, vinden kom
och starten gick. Det blev full fokus och febril aktivitet i varje
båt. Även om inte skummet precis yrde eller farten var maximal just denna dag, var det strid på kniven i varje moment.
Men denna lördag gick segern till båt 615 med skeppare
Tomas Movin. ”Team Medartuum” gick in på en värdig 13:e
plats av 22 båtar vilket inte speglar den totala rankingserien
där placeringen är 4:a. Men snabbast är ju en sak. I matchen
om ”snyggast båt” är bedömning solklar. Medartuumbåten
var aldrig ens hotad…

