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- ett magasin för både kropp och själ - parallellt

Medartuum
flyttar till city
Bildrör på Bok- &
Biblioteksmässan
Läkemedels
kongressen

Välkommen Joakim

Ord från VD:n

Förändring förnöjer!

Vi välkomnar Joakim Andersson, ny ekonomichef på Medartuum.
Han kommer närmast från fem intensiva år som ekonomichef på kläd
företaget Stuk Manufaktur, där han var med om utvecklingen från två buti
ker med tio anställda till sju butiker och närmare 60 personer. En spännan
de och nyttig erfarenhet, men läkemedelsbranschens struktur, analyser och
utvecklingsarbete lockade. Han har MC-kort, en passion för snabba bilar,
golf (hcp 9,2) och riktigt god mat. Men trots bytet av jobb så är garderoben
fortfarande större än medicinskåpet där hemma.

Medartuum är ett företag i ständig förändring. Vår omvärld förändras
kontinuerligt och vi måste vara dynamiska och anpassa oss. Ibland är förändringar planerade för att skapa nya och bättre förutsättningar för vår verksamhet och personal. Som när vi i augusti flyttade till mer centrala lokaler. Lokalbytet har blivit något av en nystart för oss alla. Vi är nöjda och vi trivs! Precis
som det skall vara. Nystart blir det även på andra områden i höst. Vi bjuder
på många produktlanseringar som ger stora besparingar och vårt dotterbolag
Medartuum Medical introducerar Tramadol SR för att nämna några höjdpunkter. Men något vi håller fast vid är vår tidnings blandning av matnyttigt och
underhållande innehåll, allt i god parallell anda.

Med färg på tillvaron

Nu i nya centrala
lokaler

God läsning,
Patrik Hellström,
VD

VINNARE SOMMARSPECIAL 2007
Samtliga vinnare får ett exklusivt specialdesignat
glassmycke ifrån Lena Cronström.
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Kluriga kryptot
Rätt svar: Trevlig sommar
Linda Adolfsson, Apoteket Björnen, Storgatan 33,
917 32 Dorotea.
Ingegerd Larsson, Apoteket Kärra, Kärraplatsen 16,
425 34 Hisings Kärra.
Anneli Handberg Lörup, Apoteket Dufwan, Västra
Järnvägsgatan 22, 283 32 Osby.
Eva Hopfgarten, Apoteket Hjortronet, Volgsjövägen
34, 912 32 Vilhelmina.
Gunilla Kalin, Apoteket Pionen, Gamla Riksvägen 44,
428 32 Kållered.
Rigmor Malm, Dosapoteket, Dalvägen 12, 169
56 Solna.
Lena Engberg, Apoteket Örnen, Ahllövsgatan 18-20,
732 30 Arboga.
Viviann Strandberg, Apoteket Svalan, Storgatan
28, 665 30 Kil.
Bodil Sommer-Liss, Apoteket Visenten,
Lindsnäsvägen 2, 774 41 Avesta.
Ulla-Lena Dahlin, Apoteket Östgöta Lejon,
Kungsgatan 7, 602 20 Norrköping.

Stora parallellkrysset
Rätt svar: Vågar lita på vindkraft
Anna-Karin Keysendal, Apoteket Svanen,
Romansvägen 10, 131 83 Nacka.
Maria Carlberg, Apoteket Korpen, Redbergsvägen 4,
416 65 Göteborg.
Anna Samefors, Apoteket Ryhov, Länssjukhuset, 551
85 Jönköping.
Kerstin Olsson, Apoteket Näckrosen, Torget 1, 284
31 Perstorp.
Siw Lindeborg, Apoteket Lejonet, Storgatan 5, 574
32 Vetlanda.
Britt Leroy, Apoteket Kronan, Storgatan 47, 672
30 Årjäng.
Ewa Benjaminsson, Apoteket Axet, Centrumgatan 2,
447 31 Vårgårda.
Agneta Nilsson, Apoteket Biet, Vårdcentralen,
Ringvägen 11, 430 20 Veddinge.
Agneta Grönberg, Apoteket Änge, Offerdals
hälsocentral, 830 51 Offerdal.
Kåre Apelqvist, Apoteket Älgen, Storgatan 15, 982
31 Gällivare.

Rejäla rebusen
Rätt svar: Kreativitet är att tillåta sig själv att
göra misstag. Konst är att veta vilka man ska
behålla.
Isabell Tallberg, Apoteket Vita Björn, Sturegallerian
38, 114 46 Stockholm
Solweig Hagelin, Apoteket Myran, Bruksgatan 12,
730 30 Kolsva.
Maria Karlberg, Apoteket Ytterby, Lekmannagatan 2,
442 50 Ytterby.
Elisabeth Utbult, Apoteket Kompassen,
Centrumhuset, 473 32 Henån.
Els-Magret Persson, Apoteket Ekorren,
Lasarettsgatan 37, 591 85 Motala.
Gunilla Bergdahl, Apoteket Lappugglan, Malmen,
984 32 Pajala.
Miriam Carlsson, Apoteket Vikbolandet, Bygdevägen
13, 610 24 Vikbolandet.
Janet Tenlid, Apoteket Nyponet, Postgatan 7, 562 32
Norrahammar.
Kerstin Näslund, Apoteket Karolinen, Årevägen 51,
830 13 Åre.
Gunilla Johnsson, Apoteket Gladan, Brades väg 5,
297 31 Degeberga.

Efter ett antal år på Södra Gubberogatan har vi nu landat på en mer central
Göteborgsadress, Östra Larmgatan 1. Nu står skrivborden på plats, flyttlådorna
är tömda och vårt Housewarmingparty är genomfört. Där fick gästerna direkt
vid ankomst en pensel och palett i handen med uppgift att hjälpa oss skapa
två tavlor på 1x2 meter. Den ena på temat centrala Göteborg och den andra
”snurrigt” med Medartuums kringelsymbol som utgångspunkt. Efter trevande
små penseldrag i början ökade kreativiteten i bra takt under kvällen. Ett av
de två färgmättade resultaten av våra gästers gemensamma insatser kan du
beskåda på bilden här nedan, eller se i verkligheten på plats på vårt nya kontor
om du har vägarna förbi Östra Larmgatan 1.

Kort om konst
ISKONST

Jukkasjärvis Icehotel är en iskall fram
gångssaga som de flesta känner till vid
det här laget. Men här bjuds dessutom
på nya spännande konstupplevelser. Som
de gnistrande skulpturer gjorda av kristall
klar is från Torne älv som finns runt hotell
området. Den unika miljön har lockat
skickliga konstnärer från alla världens
hörn. Dessutom kan den som blir biten,
numera prova på att mejsla fram sin egen
isskulptur på plats. Allt under professionell
konstnärlig ledning. För att hålla värmen
och inspirationen uppe utlovas varm ling
ondricka. Läs mer på www.icehotel.se

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: Joakim Andersson, Frauke Weis, Mats Norlén, Anna Kärnevik-Löf, Karin Liljegren.

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




Rapport från Bok- och Biblioteksmässan

35 kändisars tankar
på konstutställning

och bildidéer visas
Årets Bok & Biblioteksmässa i Göteborg genomfördes
27-30 september. Vi gjorde ett nerslag i caféet Vinbaren vid Biblioteksscenen där konstutställningen
Bildrör – en travesti på språkrör – visades. 35 tavlor
med kändisars tankar och bildidéer, målade i olika
tekniker av konstnären Mattias Christenson.

Bakgrunden till projektet är en idé som Mattias fick för knappt
två år sedan. Under 2006 skickade han ut brev till 144 offentliga
personer inom mycket skiftande områden. Alla gavs möjlighet
att svara med en egen bildidé, som de ville se tolkad och utförd
av en konstnär. Resultatet är 35 konstverk i skiftande storlekar
och tekniker som ger ett spännande tvärsnitt av tankar, dröm
mar och mer konkreta motiv. Varje motiv visas tillsammans med
den bildidé som skickats in som grund.

faktiskt går och bär på bildidéer och ge dom chans att förverk
liga en enda av dessa. För att se vad dom valde.
– Det har varit otroligt spännande och tidskrävande att genom
föra det här projektet och utställningen. Min ambition nu, är att
hitta en förläggare som ser potentialen i att publicera motiven
och breven i bokform. Några kontakter har jag knutit här på
mässan, men vi får se vart projektet tar vägen.
Redaktionen kan konstatera att det här var en spännande och
annorlunda konstutställning som dessutom passade in bra på
bokmässan, eftersom den på ett nytt sätt berör både bilder och
det skrivna ordet. Läs mer på www.bildror.se.

På utställningen kunde man ta del av Bodil Jönsons tankar om
gränsen för det egna ansvaret, Magnus Härenstams önskan om
att bo på en husbåt, Alice Timanders frustration över att alltid
hamna i ”påfågelsfacket” eller se en stor målning baserad på
urklippta papperslappar från Stellan Skarsgård.
Utställningen var välbesökt och många blev fascinerade över
det annorlunda sättet att skapa konst.
På frågan hur han fick idén svarar Mattias,
– Jag har funderat en del kring varför man alltid själv ska be
stämma motivet på sitt verk. Jag tänkte på förr i världen när
konstnärer arbetade mer på kontrakt för att måla porträtt och
annat. Ett sätt att arbeta som knappt finns kvar. Sen funderade
jag kring det märkliga i att alla barn målar och ritar, men nästan
alla slutar med det i tonåren. Varför? Och vart tar bildidéerna
och uttrycken vägen?
Bildidéerna till motiven på övre raden har från vänster till höger kommit från Claes Eriksson, Magnus Härenstam, Bodil Jönsson, Stellan Skarsgård och Caroline Wennergren.



Så jag bestämde mig för att utforska om inte många människor

Mattias Christenson och Carl Ameln, lintotten på Kalles Kaviar-tub, framför ”sin” tavla. Carl
är idag i 60 årsåldern och beskrev i sitt brev känslan av att både vara en av Sveriges mest
kända personer ”i allas kylskåp” och samtidigt helt okänd för alla.



Resoriblett, sublingual, 2 mg/0,5 mg, 28 st

Suboxone

Resoriblett, sublingual, 8 mg/2 mg, 28 st

Truvada

Filmdragerad tablett, 30 st

Zithromax

Filmdragerad tablett, 500 mg, 30 st

Zoton

Munsönderfallande tablett, 15 mg, 56 st

Zoton

Munsönderfallande tablett, 15 mg, 98 st

Zoton

Munsönderfallande tablett, 30 mg, 56 st

Zoton

Munsönderfallande tablett, 30 mg, 98 st

Creon forte

Enterokapsel, hård, 100 st

Zyprexa® Velotab

Frystorkad tablett, 10 mg, 28 st

Fosavance

Tablett, 70 mg/2800 IE, 12 st

Zyprexa® Velotab

Frystorkad tablett, 20 mg, 28 st

Neulasta®

Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta,
6 mg, 1 x 0,6 ml

Nya förpackningsstorlekar

Prometax

Kapsel, hård, 1,5 mg, 112 st

Prograf

Kapsel, hård, 1 mg, 50 st

Prometax

Kapsel, hård, 3 mg, 112 st

Prograf

Kapsel, hård, 5 mg, 50 st

Prometax

Kapsel, hård, 4,5 mg, 112 st

Prometax

Kapsel, hård, 6 mg, 112 st

Reductil

Kapsel, hård, 10 mg, 28 st

Reductil

Kapsel, hård, 10 mg, 98 st

Reductil

Kapsel, hård, 15 mg, 28 st

Reductil

Kapsel, hård, 15 mg, 98 st

Reminyl

Depotkapsel, hård, 16 mg, 84 st

Läkemedelskongressen 2007
med tema: Läkemedel och
livsstil
Läkemedel och livsstil är namnet på Läkemedelskongressen
2007 den 22-24 oktober på Stockholm City Conference Cen
ter. Här kan besökarna ta del av symposier, workshops och de
senaste vetenskapliga läkemedelsrönen. Med andra ord en na
turlig samlingsplats för alla oss i läkemedelsbranschen varför
vi kommer att ha en monter på plats. Medartuums monter
nummer är 5 i hall C och du är varmt välkommen att komma
och titta in i montern, prata med oss och kanske till och med
delta i vår mässtävling. Välkomna!



Suboxone

LJUSKONST
Ledande ljusdesigners från olika delar av
världen bjuds varje år in till Alingsås. Under
en veckas workshop tillsammans med
internationella studenter ger de var sin
stadsmiljö en unik ljussättning som sedan
kan beskådas under hela oktober månad.
Arrangemanget är årligen återkommande,
så hinner du inte dit i år är det klokt att
boka in ett besök 2008.
Läs mer på www.alingsas.se

Är det dina
10.000 :- ?
Missa inte att före den 30
november söka Medartuums
Stipendium för personer som
är verksamma inom eller studerar
farmaci. Syftet är att främja
vidareutbildning, forskning,
studieresor eller liknande inom
farmaciområdet. Sök själv eller
tipsa en kollega. Mer informa
tion och ansökningsblankett
hittar du på www.medartuum.se
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Tramadol Retard Medartuum Depottablett, 100 mg, 20 st
Tramadol Retard Medartuum Depottablett, 100 mg, 100 st
Tramadol Retard Medartuum Depottablett, 150 mg, 20 st
Tramadol Retard Medartuum Depottablett, 150 mg, 100 st
Tramadol Retard Medartuum Depottablett, 200 mg, 20 st
Tramadol Retard Medartuum Depottablett, 200 mg, 100 st

Medartuum
stödjer
Rosa Bandet
Varje dag insjuknar 15-20 kvinnor i bröst
cancer. En sjukdom som i många fall går
att behandla, men där ytterligare forsk
ning är avgörande. Medartuum stödjer
Rosa Bandets arbete med att samla
in pengar till Svensk bröst
cancerforskning.

HUNDKONST

Kort om konst

Under hösten har vi följande nyheter
att presentera:

Tablett, 10 mg, 100 st

Kort om konst

Produktnyheter
från Medartuum
hösten 2007

Ritalin

Lars Vilks rondellhundsteckning har rört om
i både politiska och religiösa kretsar men om
hundens konstnärliga kvaliteter och bety
delse talas det mindre. Konstnärens ovilja att
göra en s.k. ”pudel” har dock varit tydlig...



Branded

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

Tävla och en vinn en ros!
I det här numret har vi satt ihop en ny lagom klurig rebus till alla våra
duktiga och flitiga rebuslösare. Priset vi lockar med den här gången är 20
vinnare som får varsitt signerat och numrerat konsttryck av akvarellen
”The Sound of a Red Red Rose” ur Bildrörskollektionen (se mittuppslaget).
Motivet är målat av Mattias Christenson fritt efter en bildidé från sånger
skan Caroline Wennergren. Upplagan på konsttryck är 200 ex. och formatet
45x60 cm.
Ditt svar vill vi ha före den 30 november 2007.

Medartuum AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 Göteborg
Tel. 031-337 57 00, Fax. 031-338 74 55, goteborg@medartuum.se, www.medartuum.se
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(Citat: William Shakespeare)

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

