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Medartuum har ny VD

Genuin Svensk
matkonst på Bjärehalvön

Vi ökar näst mest

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

John Cochrane, ny
VD på Medartuum

idag 10 personer. Medartuum ägs av Strathclyde
Pharmaceuticals Ltd.

John Cochrane är ny VD på Medartuum sedan 14 januari i år. Redan 1996 var John
med och startade Medartuum och har varit delägare och ordförande i bolagets
styrelse sedan dess.
John har stor branscherfarenhet och är väl etablerad i den europeiska läkemedelsindustrin efter att i mer än trettio år ha arbetat som VD för det skottlandsbaserade
moderbolaget Strathclyde Pharmaceuticals Ltd. Nu tillträder han alltså dessutom
som Medartuums VD.
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Omsättningen
ökade kraftigt
2008
Vi noterar glädjande att färsk statistik från IMS visar att Medartuum
var det läkemedelsföretag som hade den näst största försäljningsökningen i Sverige 2008. Endast AstraZenecas försäljningsökning
i summor räknat, var större. Även när man listar de snabbast
växande läkemedelsföretagen hamnar vi på andraplats, strax efter
Biogen Idec Ltd. Med vår omsättningsökning på drygt 50 % under
2008 till 578 miljoner kronor befäster vi platsen som en av de
största aktörerna på den svenska marknaden för parallelldistribution av läkemedel och läkemedelsnära förbrukningsartiklar.
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Kunglig matta för 90-åring
Den numera legendariska vävateljén MMF AB startades år
1919 av textilkonstnärinnan Märta Måås-Fjetterström som
drev verksamheten fram till sin död 1941.
År 2002 inledde konstväveriet en ny tradition som innebar
att en nu levande konstnär får möjlighet att formge ett
textilt konstverk som vävs i ett enda exemplar.
2002 utsågs Marie-Louise Ekman, 2003 Elis Ernst Eriksson,
2004 Jockum Nordström, 2005 Maria Miesenberger, 2006
Charlotte Gyllenhammar, 2007 Jens Fänge och 2008 Cecilia
Edefalk.
Jubileumsåret 2009, då vävateljén Märta Måås-Fjetterström
firar 90 år, gör H M Drottning Margrethe skissen för årets
textila konstverk. Drottning Margrethe beskriver själv sin
skiss som ett kustlandskap med möten mellan vatten och land.
Det unika textila konstverket i form av en matta kommer
att vävas i Båstad och premiärvisas på Märta Måås-dagen

12 juli. Mattan visas därefter för allmänheten i Båstad 13 juli – 31 augusti samt därefter på Liljevalchs konsthall 3 oktober 2009 6 januari 2010.
Läs mer på www.mmf.se

Saltstänkta bord
Någon har kallat det för Sveriges Toscana. Det kanske ligger något i det. Men vackra Bjärehalvön i nordvästra Skåne tål faktiskt att stå

på egna ben. Rådigt, värdigt och bördigt. Här vet man vikten av att samverka. Både med varandra och med jorden och havet.
Ett samspel som resulterat i genuin svensk matkonst som inspirerar och fascinerar.

&

Hotell Skansen, Båstad

&

pinfärska primörer

Båstad blåser upp sig till nästan tiodubbel storlek under tennisveckorna men är annars en synnerligen trivsam och småskalig
stad vid Bjärehalvöns fäste. Hotell Skansen i direkt anslutning till
tennisbanorna har byggts ut och blivit ännu större. Eget kallbadhus på pålar i havet, avstressande SPA och restaurangen som
blivit utsedd till silverkrog av “Sveriges bästa bord” fyra år på
raken. Och det ska medges, maten håller världsklass. En kvalitet
som sätts på tuffa prov under tennisveckorna enligt kökschefen
Görgen Jönsson. Då arbetar 40 kockar i köket för att serva alla
svenska och internationella gäster. Många av råvarorna är närproducerade och kycklingen vi avnjuter är makalöst mör, men så
har den också vuxit upp i Torekov bara ett par kilometer bort.
Rymliga kycklingrum
Vad gör man när man ärver ett lantbruk som man inte vill driva
vidare? Peo Ingmarsson i Torekov valde att satsa på uppfödning av
fåglar. Experimenterandet började med tolv gäss köpta på annons.
Med fokus på att skapa en bra miljö för fåglarna satsade man på
bättre föda i form av närodlad majs och dubbel så stor yta för
kycklingarna att röra sig på. Resultatet blev vad vi svenskar lärde oss
kalla majskyckling. Idag heter det Bjärekyckling för att tydligare
signalera ursprunget. Med ca 1,5 % av den svenska marknaden är
man en liten men ansvarstagande producent. Nedlagda lador eller
svinstallar i närområdet byggs om för uppfödning av kyckling. Tio
anläggningar sköts av de gamla lantbrukarna och sex av Bjärefågels egen personal. Det har inneburit en möjlighet för många
äldre lantbrukare att bo kvar på gården istället för att tvingas sälja
till sommargäster. Levande landskap får man på köpet.
Fångstlycka
I slutet av mars är potatissådden i full gång. Bäcksvarta åkrar med
runda kupade åsar som glittrar i vårsolen späckas omsorgsfullt
med knölar. Varje potatisbonde har sitt hemliga recept på hur den
bästa potatisen skördas lagom till midsommar.
Hyr man en fiskebåt i Kattvik kan man själv testa fångstlyckan
här. Ett par ryck så glittrar kanske en grönskimrande makrill på

kroken för den lycklige. Om inte finns räddningen att köpa i
fiskehuset i Torekov. Mot en solvarm vägg på uteserveringen smakar
det nästan som egenfångat. Hamnen är Torekovs samlingsplats
och läckra menyer för finsmakare erbjuds på såväl Café Tora,
G. Swenssons krog som Hamnkrogen.
Vi drar vidare
Heberleins i Förslöv är ett familjerökeri utav guds nåde. Inga små
rökskåp utan ett tiotal små rum där man varje morgon tänder
eldar rakt på golvet. På metallställningar hängs skinkor och korvar
för att under ett par dagar dra till sig den karakteristiska röksmaken.
Manuellt arbete och aspspån ska det vara hävdar Nisse Heberlein
bestämt. Det som inte går ut till landets delikatessdiskar säljer
man i den egna butiken, bara en dryg rökpuff bort. På Café Killeröd
strax utanför Förslöv serveras försäljningssuccén Carl Johan
Bernadottes Tryffeltårta och en makalös utsikt över Kattegatt. En
avkopplande och delikat avslutning på en matresa i en region som
är väl värd ett kulinariskt besök.

Produktnyheter
våren 2009
Arcoxia

Filmdragerad tablett 60 mg, 95 st

Arcoxia

Filmdragerad tablett 90 mg, 95 st

Baraclude

Filmdragerad tablett 0,5 mg, 30 st

Copegus

Filmdragerad tablett 200 mg, 168 st

Lamictal

Löslig tablett 50 mg, 56 st

Lamictal

Löslig tablett 100 mg, 56 st

Lamictal

Löslig tablett 200 mg, 60 st

Tauxib

Filmdragerad tablett 60 mg, 95 st

Tauxib

Filmdragerad tablett 90 mg, 95 st
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1000 METER KONST I HUDDINGE
En riktigt lång utställning visas upp i Huddinge den 26
september i år. För tolfte året i rad visas 1000 meter
konst upp mellan Huddinge Centrum och Fullersta Bio
Konsthall. Då får 100 yrkesverksamma konstnärer och
amatörer chans att visa upp sina verk.

Rebusrekord i jul
Rebusen i vårt julutskick resulterade i ett nytt fantastiskt
svarsrekord. 634 svar! Tack, vi är mycket imponerade av er flitiga
och kluriga läsare.
De tio som drogs som vinnare var:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Kristina Maxe, Apoteket Örnen, Rimbo
Margaretha Tärnström, Apoteket Nordstjärnan, Göteborg
Kristina Ölmeby, Apoteket Kronan, Kungsbacka
Lillian Näslund, Apoteket Doppingen, Lidingö
Åsa Bergman, Apoteket Lusten, Deje
Katarina Hallgren-Carlander, Apoteket Måsen, Uddevalla
Maj-Britt Lindberg, Skeppsapoteket, Hisings Backa
Anna-Karin Caesar, Apoteket vid Visby Lasarett, Visby
Anna Rasmussen, Apoteket Vågen, Bjärred
Sofie Angantyr, Apoteket Måsen, Malmö

Missa nu inte att vässa pennorna i rebusen på sista sidan.
Vi ser fram mot ett nytt rekord.

Kanske vill du själv delta? Det går bra att ansöka
genom att gå in på http://www.huddinge.se/Kulturoch-fritid/Kultur/Konst/Anmalan-1000m-konst-2007/
Sista anmälningsdag är 28 augusti.

Rapport från

Digestive Disease
Week i San Diego
Jag blev både förvånad och glad när jag fick stipendium från
Medartuum. Det gav mig möjlighet att delta i Digestive disease
week (DDW) under en intensiv vecka 2008 i soliga San Diego.
Denna DDW-kongress är en årlig kongress och den största inom
mag- tarmområdet med ca 16 000 deltagare. Deltagarna kommer
från hela världen och kongressen vänder sig framför allt till magtarmspecialister och andra intresserade inom området. San Diego

I mitt avhandlingsarbete har jag fokuserat på syrahämmande
läkemedel och användningen av dessa. Den här kongressen gav
mig värdefulla möjligheter att knyta nya kontakter och diskutera
med andra som forskar inom samma område. Dessutom fick jag
chans att inför ca 500 deltagare muntligt presentera en del av min
forskning som handlar om vad vilka dyspeptiska symptom som
kan uppkomma efter utsättning av syrahämmande läkemedel.
Något nervöst ska erkännas, men samtidigt otroligt givande. Efter
presentationen får andra deltagare möjlighet att ställa frågor och
ge kommentarer på vad de hört. Presentationen gick bra och det
blev en mängd intressanta frågor och diskussioner efteråt.
Resan har givit mig en nyttig inblick i forskarvärlden samt en kick
att jobba för att få fortsätta forska inom mag- tarmområdet. Jag
vill verkligen rekommendera andra att ta steget och åka på den
här typen av kongresser inom ett område man är intresserad av.
Jag vill även passa på att framföra ett stort tack till Medartuum
för stipendiet och därmed möjligheten att få åka!

Congress center där kongressen hölls är vackert placerad intill
hamnen, downtown i San Diego. Det är en gigantisk kongress
såväl till innehåll, yta som antal deltagare. Exempelvis hölls 925
muntliga presentationer och visades hela 4 225 posters, där forskare
gavs chans att på en stor poster beskriva sitt forskarprojekt och
personligen förklara och diskutera kring det.

Varma hälsningar
Anna Niklasson
Medartuums stipendiat 2007

Regeringsbeslut kan fördyra med en halv miljard kronor
Parallellimporten av läkemedel är idag en etablerad och väl fungerande
marknad. Den gör idag besparingar till svenska vården på en halv
miljard kronor. Pengar som kan användas till vård för fler och andra viktiga insatser. Den förhandlingsmodell på patenterade läkemedel som
nu föreslås i propositionen för omregleringen av apoteksmarknaden

från regeringen riskerar att rasera allt detta genom att slå ut
parallellimportörer, vilket leder till sämre konkurrens och därmed högre läkemedelspriser. Från branschorganisationen
Läkemedelshandlarna efterlyses därför en ordentlig konsekvensanalys för att undvika att besparingar går förlorade.

För tydlighetens skull vill vi bara nämna att plasten som
tidningen skickas i är fullt miljögodkänd.

Lös rebusen och vinn
linnehanddukar!
Tävlingsdags! 10 st set med två st linnehanddukar, “Schackrutan”
från Märta Måås-Fjetterström (50 x 70 cm) i 100 % lin ligger i
prispotten denna gång. För att kunna bli en av de lyckliga vinnarna
gäller det som vanligt att klura ut rebusen. Fyll i ditt svar och
posta/faxa till oss före den 31/5. Vinnarna meddelas personligen
och presenteras som vanligt på vår hemsida www.medartuum.se.

Citat: En viss Persson.

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

Telefon:
E-mail:

Svarspost
411168600
410 03 Göteborg
Sverige

Branded

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

