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Ord från VD:n

Vem vågar utmana apoteket?
För exakt 10 år sedan bröt Medartuum ny mark genom att börja
parallellimportera läkemedel till Sverige. Under dessa år har importen av läkemedel vuxit från 0 till 12 % av den totala läkemedelsförsäljningen. Parallellimporten och införandet av generisk
substitution på apoteken har varit de i särklass största förändringarna inom läkemedels- och apotekssverige. Besparingarna
2006 landade på ca en miljard kronor. Det är oerhört viktigt att
apoteksutredningen om den framtida apoteksmarknaden hittar
lösningar som gör det möjligt att fortsätta hämta hem dessa
vinster för kunder och landstingen.
Den svenska apoteksmarknaden står nu inför stora förändringar. Den borgerliga regeringen har tydligt markerat att de har för
avsikt att omreglera apoteksmonopolet och har tillsatt en utredning för hur det skall kunna genomföras. I mitten på februari
presenterade Konkurrensverket en läsvärd rapport med många

kloka tankar kring omregleringen av Apoteksmarknaden. Just
konkurrensen är en intressant fråga, för vem vågar utamana ett
företag med 40 års försprång?
Världsekonomin är på stark återhämtning, forskningen gör
framsteg, globaliseringen snurrar på och regeringsskiften skapar nya villkor. Men på Cuba förblir det mesta oförändrat. När
Castro tog makten upphörde utvecklingen och landet blev allt
mer isolerat. José, den lokale apotekaren kan inte ta del av läkemedelsbranschens utveckling, knappt ens erbjuda sådant som
fanns att tillgå för 50 år sedan. Läs mer i Med Meras reportage
från Cuba.

God läsning,
Patrik Hellström, VD

Medartuum AB
Södra Gubberogatan 8
416 63 Göteborg
Tel. 031-337 57 00
Fax: 031-338 74 55
goteborg@medartuum.se
www.medartuum.se
Ansvarig utgivare: Christina Örtorp
Form och grafisk produktion: Branded
Foton i detta nummer: Mattias Christenson
Texter: Mattias Christenson, Tommy Kullberg
Tryck: Handelstryckeriet

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 11 personer. Medartuum
ägs av Munro Wholesale Medical Supplies Ltd,
som sedan grundandet 1959, är en av Europas
ledande grossister inom läkemedelsbranschen.

Från vänster: Frauke Weis, Mats Norlén, Anna Kärnevik-Löf, Ralf Janson , Karin Liljegren.

Från vänster: Peter Johansson, Terese Mattsson, Patrik Hellström, Christina Örtorp, Bodil Roslund, Sofia Nilsson.



Reseberättelse från Medartuums Stipendiat

Back from Downunder
Min resa började egentligen redan då jag tog min receptarie
examen, 2003. Jag hade fått mersmak för studier och tänkte
plugga igen, men först ville jag jobba ett tag som receptarie.
Efter två års arbete var det så dags att läsa farmacie magisterexamen, kanske i Göteborg, eller Uppsala. Eller varför inte åka
utomlands? Det vore onekligen både lärorikt och inspirerande,
men också förenat med mängder av praktiska arrangemang,
inte minst finansiering… Valet föll på Australien och Sydneys
universitet som har hög status internationellt. Naturläkemedels
området kändes intressant, kanske för att det är ett ämne som
jag studerat mycket lite. Kurserna innehöll bland annat farmakologi, kemi, botanik samt läran om traditionell kinesisk medicin. Alternativ medicin är mer utbredd och erkänd i Australien
än här i Sverige. Det kändes roligt att få stilla min nyfikenhet
och mina fördomar om ett område som inte tillhör den traditionella skolmedicinen.

Terminen gick fort och jag var godkänd i alla kurser och återvände hem till Göteborg i Juli. Nu har jag varit hemma ett
tag, skrivit en magisteruppsats i farmaci (på engelska) och är
just nu igång med att söka nytt arbete. Gärna med försäljning
inom läkemedelsindustrin, ingenting känns omöjligt. Jag vill
tacka Medartuum för det ekonomiska bidraget till en av mina
bästa upplevelser hittills. Terminen i Sydney var otroligt lyckad
och ett minne jag alltid kommer ha med mig.
Hälsningar

Helen Dahl

Trots studielån med bidrag behövde reskassan fyllas på, så jag
sökte olika stipendier. Efter många avslag fick jag ett telefonsamtal som förklarade att jag var utvald till Medartuums stipendiat! Gissa om jag blev glad. Överlämningen med härlig lunch,
blommor och diplom, gjorde också gott för självkänslan inför
avfärden.
Det gick snabbt att komma in i livet i Sydney. Nog för att
boendet var trångt och studierna väldigt tuffa, jag har nog
aldrig lagt ner så mycket tid på att studera som jag gjorde där.
Men det fanns också tid för att upptäcka den underbara staden
Sydney och alla människor från olika delar av världen.

Sofia ny på Medartuum!
Ny hos oss i Medartuum-teamet sedan början på oktober förra
året är Sofia Nilsson. Hon kommer att förstärka företaget på en
rad administrativa områden. Sofia kommer ursprungligen från
Kalmar men hamnade i Göteborg när hon gjorde sitt fjärde år
på en marknadsföringsutbildning här. Hon trivdes så bra med
staden att hon blev kvar. Ett smakprov på hennes röst får du när
du ringer till oss, eftersom det i de flesta fall är hon som svarar.


Rapport från Cuba - världens andra apoteksmonopol

Salsa, en cubansk

aspirin och Mojito
Havets rytm håller Havanna igång. Vågorna rullar outtröttliga mot Malecón, stadens 17 km långa paradgata,
samlingsplats och vågbrytare. Men det är inte bara havet som pulserar i Havanna, det trummas, spelas och
sjungs i varje gathörn, rytmiskt och bitterljuvt, precis som staden själv.

Cuba är förutom Sverige och Nordkorea, det enda land
i världen som har kvar apoteksmonopol. Den cubanska
staten kan idag garantera ett utbud på drygt 800 olika
läkemedel, varav ca 600 tillverkas i landet. På Cuba säljs
nästan bara generiska produkter. Ett av huvudskälen är att
handelsblockader från USA gör det svårt att importera nya
märkesmediciner. Så man satsar hårt på både egen produktion av läkemedel och läkemedelsforskning. Men även där

Mojito

är man beroende av import av de flesta råvaror, vilket också
Havanna vittnar om praktfulla dagar, med ståtliga palats,
försvåras av handelsblockader. I mitten av 90-talet, efter
piazzor och prunkande palmer. Men idag är det mesta
Sovjetunionens upplösning, rådde det extra stor medicini staden otroligt fattigt, slitet och eftersatt även om man
brist på Cuba. Då började
så sakteliga börjat restauman istället fokusera på
rera och underhålla sin stad i
att utveckla egna natur
takt med vad ekonomin til�alternativ till många kelåter. Mitt i Havannas gamla
miska läkemedel och det är
stadskärna ligger det anrika
en satsning som fortsätter.
och vackra apoteket Taquechel (se omslagsbilden) som
De röda huvudvärks
säljer natur- och homeo
tabletterna
fungerade
patiska produkter som skafaktiskt
utmärkt.
Hade jag
pats och tillverkats på Cuba.
inte fått fatt på dem hade
Inredning går i kolonial stil
det nog gått bra med en
med mörkt trä och prydliga
annan god receptfri ”nahyllrader med vackra porslins
turmedicin” med cubanskt
krus. Ett besök här är både en
Det finns gott om apotek i Havanna, men hyllorna är knappast välfyllda.
ursprung – Mojito.
upplevelse och en skarp kontrast mot att besöka ett vanligt apotek där jag går in för att
köpa huvudvärkstabletter. Att hitta ett apotek är inte svårt,
de ligger tätt i Havanna. Men de få mediciner som finns till
försäljning här ligger glest på hyllorna. Att det råder fotoförbud på Apotek, blir jag bryskt informerad om när min
kamera just smällt av en snabb interiörbild. Jag betalar ca 10
kr för blisterkartan med röda piller och får den i handen utan
vare sig förpackning eller närmare doseringsanvisningar.

Blanda vitt rörsocker med limejuice i ett dricksglas.
En rejäl näve myntastjälkar läggs i innan vit rom
(Havanna Club – såklart), kolsyrat mineralvatten
och is tillsätts. Njut med sugrör, gärna till Salsa!



Produktnyheter
från Medartuum
våren 2007
Under våren har vi följande nyheter att
presentera:
Enbrel

Pulver och vätska, 50 mg, 4 st

Exelon

Kapsel, hård, 1,5 mg, 112 st

Keppra

Oral lösning, 100 mg/ml, 300 ml, 100ml

Lipitor

Filmdragerad tablett, 80 mg, 98 st

Seroquel

Filmdragerad tablett, 100 mg, 100 st

Xagrid

Kapsel, hård, 0,5 mg, 100 st

Zithromax

Filmdragerad tablett, 500 mg, 30 st

Åter i lager
Aricept

Filmdragerad tablett, 5 mg, 98 st

Taxotere

Koncentrat och v ätska till infusionsvätska, lösning 80 mg, Injektionsflaskor, 		
80mg/2ml + 6 ml		

Ny förpackning
Filmdragerad tablett, 600 mg, 90 st

Neurontin

Filmdragerad tablett, 800 mg, 90 st

Kort om konst

Neurontin



BERG-FÄRG
I Valle de Vinãles på västra Cuba målade
den Cubanske konstnären Leoviglidio
Gonzãlez bergsmålningen ”Mural de la
Prehistoria” mellan åren 1959 – 1962.
Den är 180 m bred och 120 m hög och
skildrar på ett naivistiskt sätt jordens
utvecklingshistoria. Färgen på målningen
behöver förbättras vart tredje år.

Ett decennium
Medartuum!
När parallellimporten drog in i läkemedels- och apotekssverige för ett decennium sedan påbörjades en av de kraftigaste förändringarna hittills. Nu med tio års facit i form
av stora besparingar åt svenska kommuner, landsting och
skattebetalare har verksamheten blivit en naturlig del i den
svenska hälso- och sjukvården som fungerar som en sund
prispressare. All apotekspersonal har starkt bidragit till att
göra framgången möjlig, genom att byta ut till det billigaste
preparatet. Under 2006 genomfördes 13 miljoner byten till
billigast likvärdiga läkemedel. Totalt ledde det till en besparing på cirka en miljard kronor, eller 80 miljoner kronor per
månad. Sedan 2002 har apotekens byten tillsammans med
patentutgångar och prispressen på läkemedel lett till besparingar på över sju miljarder kronor. När Medartuum nu stolt
kan peta ner det tionde ljuset i födelsedagstårtan har vi alla
faktiskt all anledning att fira.

Medartuum Art Collection 2007

Konstens juveler
I nästa steg av vår konstsatsning Medartuum Art Collection tittar vi närmare på glassmycken och den
fascinerande tekniken ”glasfusing”. Vi träffar konstnärinnan Lena Cronström som kreerar unika smycken
genom att kombinera glas med metaller och olika kemiska föreningar.
Lena Cronström är uppväxt i Malmö och bor idag i Nyhamnsläge vid Kullaberg i Skåne, där hon också har sin ateljé. Lena
blev tidigt intresserad av konstens alla former. Under hela sin
uppväxt inspirerades hon av sin farbror som var en målande
konstnär. I sjuårsåldern fick hon ett stort målarskrin med ”riktiga grejer” i julklapp av sina föräldrar och har sedan dess
sysslat med färg och form. Hon började som så många
andra med akvarellmåleri men fortsatte sedan med textil
och andra former av måleri. För några år sedan kom hon
i kontakt med glaset genom en vän som är keramiker och
fastnade för ”glasfusingsens” fantastiska möjligheter.
- Det jag sysslar med för stunden är roligast, säger Lena.
Eftersom glasugnen alstrar mycket värme brukar jag normalt måla mer under de ljusa årstiderna och arbeta mer med
glaset under vinterhalvåret. Konst är inget man värker fram
direkt. Ibland kan jag vakna mitt i natten och komma på en
idé om hur ett nytt smycke ska se ut. Sedan skissar jag flera
olika förslag i akvarell, vänder och vrider och tänker igenom
idén för att se om den håller. Med hjälp av en diamant skär
jag slutligen ut glasbitar som jag lägger i flera lager. Oftast
följer jag inte mina skisser slaviskt utan använder dem som
underlag. Efter ca ett dygn i den 800-gradiga ugnen och
långsam avsvalning är smycket klart.

Det märks att Lena gillar att experimentera. Att glaset får
leva sitt eget liv, att tekniken gör så att glaset bildar unika
blåsor och färgförändringar som ger smycket sitt vackra
reflekterande ljus. Som utbildad kemist tycker hon om att
förena konstglas med metaller och metallsalter för att
se hur de reagerar tillsammans. Att ge smyckena flera
dimensioner är något hon alltid strävar efter. Det är
inte så svårt att förstå att Lena lätt hamnar i zonen
eller flow som hon kallar det.
- Att få vara så fokuserad och koncentrerad i sitt skapande att man glömmer tid och rum är helt underbart.
Jag är lyckligt lottad som får hålla på med detta på heltid.
Att få leva här och nu är
en konst i sig.
Det är med stor stolthet
och glädje vi presenterar
Lena Cronströms bidrag
till Medartuum Art Collection 2007. På sista
sidan har du möjlighet
att tävla och vinna ett av
hennes unika glassmycken. Lycka till!


Branded

Rebusdags

Priser denna gång är följande:
1-10 pris: Glassmycke av glaskonstnär Lena Cronström
(se mittuppslaget)
11-20 pris: Fem konsttryckta, signerade grafiska blad ur

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

Medartuum Art Collection.

LÅNG NÄSA I BORÅS?

Kort om konst

Dags att gnugga geniknölarna igen med lagom kluriga ord
och bilder i en Medartuum-rebus.
Viss hjälp till svaret finner du i detta nummer av tidningen…
Ditt svar vill vi ha till oss före den 31 maj. Lycka till!

Kort om Konst-redaktionen noterar att de heta
diskussionerna i Borås om den Amerikanske
konstnären Jim Dines nio meter höga staty, för
11 miljoner som förställer sagofiguren Pinocchio,
verkligen ska få permanent uppehållstillstånd i
stadens centrum, har blivit väldigt långdragna…

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

