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läkemedelsföretaget

Medarbetarna runt MSD:s 
ljusa konferensbord mun-
huggs, brister ut i förlösande 

skratt som får luften att dallra och blir 
även växelvis allvarliga.

Bakgrunden är alltigenom allvarlig. 
Förvisso har MSD Sverige, det svenska 
dotterbolaget till världens tredje störs-
ta läkemedelsföretag Merck, mäktiga 
piller i sin breda arsenal på uppemot 
90 produkter. Bland storsäljarna finns 
Remicade och Simponi mot bland an-
nat ledgångsreumatism och inflamma-
torisk tarmsjukdom och Januvia mot 
diabetes typ 2. Men försäljningen i Sve-
rige har de senaste åren varit vikande 
och 2013 års omsättning på 1,3 miljar-
der kronor innebär en minskning med 
9 procent (främst beroende på ett antal 
patentutgångar, men också på en väx-
ande parallellimport). Inte så bra med 
tanke på att femårsplanen anvisar en 
tillväxt på 5 procent per år.

Några flygande stekta sparvar är 
knappast att vänta i en bransch med en 
allt hårdare konkurrens, tuffa krav 
från TLV och stort fokus på kostnader 
i landstingen. Alltså en rejäl utmaning 
att bita i för Jacob Tellgren, som i janua-
ri tillträdde som verkställande direktör 
efter 13 år i bolaget.

Lösningen på den vikande försälj-
ningen har lett till en affärsmodell som 

skakar branschens traditionella modell 
i sina grundvalar.

Kortsiktig envägsförsäljning av pil-
ler är död. Leve långsiktig kundanpas-
sad och lösningsfokuserad dialog.

 – Det vi kan ändra på är hur pillren 
används i sjukvårdssystemet, och det 
skiljer sig markant från land till land. 
Därför måste vi släppa besattheten av 
att det enda viktiga är att försäljningen 
går upp. Samtidigt måste landstingen 
sluta stirra sig blinda på kostnads-
minskning. Då hittar vi nya möjligheter.

Därmed är det definitivt slut på rå-
försäljning där säljaren knappt ställer 
en enda fråga till kunden. Nu handlar 
det om att genom en nära och tillitsfull 
dialog hitta en lösning som utgår från 
de enskilda landstingens mål och plån-
bok. Kostnadseffektivitet för landsting-
en uppnås exempelvis genom att med-
icineringen inleds i ett tidigt skedde 
innan komplikationer eller besvär upp-
står och därmed behov för fördyrande 
behandlingar. Även om landstingen 
köper fler MSD-mediciner blir total-
kostnaden lägre och fler patienter kan 
behandlas inom budgetramarna.

– Diabetesvården i Stockholms läns 
landsting kostar 4,6 miljarder kronor 
årligen, av det är 230 miljoner läkeme-
del. Om man sätter in medicin tidigare 
kan man troligen förebygga en del sena 

En läkemedelsjätte som går    
MSD storsatsar på klinisk forskning i Sverige, har vänt upp och ned på sin organi-
sation och introducerat en affärsmodell som tar betalt för medicinens effekt i stället 
för själva pillret. Men utan en rejäl dos garv skulle nog evolutionen gå i stå.

Kortsiktig 
envägsför-

säljning av pil-
ler är död. Leve 
lång   siktig kund -
an passad och lös-
nings     foku serad 
dialog.
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komplikationer och därigenom minska 
behovet av till exempel avancerad vård 
för njurkomplikationer. Det är något 
som vi skulle kunna åta oss tillsam-
mans, säger han.

Alla glada och nöjda, inte minst pa-
tienten.

– Patienten får bättre omhänderta-
gande och bättre livskvalitet, påpekar 
Jacob Tellgren.

Kunden – inte pillret – i fokus
Fagra men knappast tomma ord. Jacob 
Tellgren har nämligen vänt upp och 
ned på den traditionella affärsmodel-
len och aspirerar på att introducera en 
affärsmodell där MSD får betalt för ef-
fekten på patienten och inte enbart för 
läkemedlen.

Låter som en revolution, men i san-
ningens namn är det snarare en evolu-
tion. MSD har redan testat den här mo-
dellen i 1,5 år, på reumatiska sjukdo-
mar. Tack vare läkemedel som Simponi 
har patienter kunnat arbeta och ha god 
livskvalitet.

– Samarbetet blev framgångsrikt. 
Nyckeln är att hitta lösningar som går 
att följa upp på ett bra sätt, säger Roland 
Fjellström, Key Account Manager Mel-
lansverige.

MSD:s nya spelregler är här för att 
stanna, menar de delar av företagsled-
ningen som är samlade runt konferens-
bordet. Detta kommer varken konkur-
renters upprördhet eller internt mot-
stånd att rucka på.

– När man börjar med något nytt 
finns det alltid motstånd, medger Jacob 
Tellgren.

För att möjliggöra den tillitsfulla di-
alogen med landstingen som den nya 
modellen förutsätter fullbordade MSD 
en ”total makeover” i organisationen, 
en följdriktig anpassning till övertygel-
sen att inte pillret ska vara i fokus, utan 
kunden. Den traditionella organisato-
riska uppdelningen efter produkter har 
ersatts av en organisation som är spe-
gelvänd mot landets 21 landsting och 
sex sjukvårdsregioner. Det präglar hela 
företagsstrukturen och givetvis även 

Jacob Tellgren 
har nämligen 

vänt upp och ned 
på den traditionella 
affärs modellen 
och aspirerar på 
att introducera en 
affärsmodell där 
MSD får betalt för 
effekten på patien-
ten och inte enbart 
för läkemedlen.

Jacob Tellgren
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ledningsgruppen, vars stomme består 
av kundansvariga för sjukvårdsregio-
nerna – regiondirektörerna.

– Vi nöjer oss inte med att, som alla 
andra, bara prata om hur viktig kunden 
är. Vi är, vad vi vet, det enda läkeme-
delsföretaget i Sverige som organiserar 
oss helt efter kunden, framhåller Jacob 
Tellgren.

Huvudkontorets förestående flytt är 
ytterligare ett bevis på att MSD menar 
allvar med sina ambitioner till nära dia-
log med landstingen – även om kostnads-
besparing inte gör saken sämre. I mars 
2015 tar företagets 172 anställda sina pi-
naler och flyttar från industriområdet i 
förorten Sollentuna norr om Stockholm 
till klustret Stockholm Life i nybyggda 
Hagastaden. Bara 350 meter från Sveriges 
modernaste universitetssjukhus – Karo-
linska universitetssjukhuset. Bakom 
klustersatsningen står institutioner som 
Karolinska institutet, Kungliga tekniska 
högskolan och Stockholms läns lands-
ting. Visionen är att skapa ett kluster där 
akademi, sjukvård och företagande fro-
das med hjälp av varandra.

– Min absoluta övertygelse är att 
flytten kommer att innebära enormt 
mycket för oss. Även internt kommer 
vi att göra förändringar. Vår lokal kom-
mer att inbjuda till samarbete och blir 
aktivitetsbaserad, säger Jacob Tellgren.

Strategiska forskningssamarbeten
Denna oblyga strävan efter närhet 
har redan burit frukt. I slutet av ok-
tober tecknades en avsiktsförklaring 
om strategiska forskningssamarbeten 
med den framtida grannen Karolinska 
institutet.

– Avsikten är att etablera ett strate-
giskt partnerskap som fokuserar på att 
öka kunskaperna och insikterna från 
verkliga data över breda befolknings-
grupper som grund för framtida forsk-
ning, produktutveckling, ekonomiska 
modeller och ett mer kostnadseffektivt 
utnyttjande av resurserna i hälso- och 
sjukvården, säger Jacob Tellgren.

Där kommer vi raka vägen till en an-
nan av MSD Sveriges hjärtefrågor: kli-
nisk forskning. Medan andra läkeme-
delsföretag har minskat, lagt ned och 

Vi nöjer oss 
inte med att, 

som alla andra, 
bara prata om hur 
viktig kunden är. 
Vi är, vad vi vet, 
det enda läke-
medelsföretaget i 
Sverige som orga-
niserar oss helt 
efter kunden.

Från vänster: Katrin Moeschlin, Frida Montelin, Magnus Lejelöv och Roland Fjellström                                   Ovan till höger: Katrin Moeschlin
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allokerat klinisk forskning till andra 
länder går MSD mot strömmen och sat-
sar stenhårt på Sverige. 

MSD Sveriges marknadsandel är 
knappt 7 procent, men de står för 23 
procent av alla patienter i industri-
sponsrad klinisk forskning i Sverige. 
Satsningen motsvarar fem gånger de-
ras ”vikt” i koncernen. Med en omsätt-
ning på 1,3 miljarder kronor står MSD 
Sverige för mindre än 0,5 procent av 
moderbolagets sammanlagda försälj-
ning. Ändå har företaget 2,5 procent av 
koncernens kliniska forskning – och 
lika många patienter i kliniska pröv-
ningar som jättemarknaderna Frank-
rike och Storbritannien.

– Det är en hård kamp att tillskansa 
sig en så stor andel av forskningen i 
konkurrens med våra systerbolag, sä-
ger Katrin Moeschlin, chef för klinisk 
forskning.

Kampen för Sverige grundar sig på 
leveranssäkerhet. Sverige har välutbil-
dad personal och ett välfungerande 
samarbete mellan läkare och läkeme-
delsföretag, menar hon.

– Det handlar om att leverera hög 
kvalitet i tid igen och igen. Då förblir 
Sverige det land man återkommer till.

Fördelarna med satsningen kan inte 
underskattas. Först och främst innebär 
den kliniska forskningen att svenska 
patienter får tidigare tillgång till nya 
behandlingar. Men inhemsk forskning 
innebär också ofta snabbare registre-
ring och lansering, något som är guld 
värt i den hårdnande konkurrensen 
där varje dags försprång betyder stora 
pengar. Dessutom är forskning mum-
ma för landstingen som får starkare 
kompetens och attraktionskraft. Knap-
past en nackdel när affärsmodellen ska 
vinna mark.

Så det självklara i vår krassa verklig-
het. Det ligger nära till hands att ha till-
lit till ett preparat som man själv eller 
ens kollega varit med om att utveckla.

Ändå är det inte därför som Katrin 
Moeschlin skiner upp.

– Jag har varit 21 år i branschen. Det 
som är mest fantastiskt är att respon-
sen från patienter och deras anhöriga 
är så överväldigande. Några kan säga 

Medan 
andra läke-

medelsföretag har 
minskat, lagt ned 
och allokerat kli-
nisk forskning till 
andra länder går 
MSD mot ström-
men och satsar 
stenhårt på 
Sverige.

Till vänster: Jessica Stenberg                                
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”utan er forskning hade jag inte levt”. 
Sådana kommentarer gör att man kän-
ner att man kan göra skillnad på jobbet, 
säger hon.

De kan lätta på förlåten på ett av de 
45 pågående forskningsprojekten som 
kan göra skillnad. Nästa år kommer 
förhoppningsvis ett nytt läkemedel 
mot malignt melanom att kunna lanse-
ras, den aktiva substansen prövas nu 
mot mer än 25 typer av cancer. Det är 
redan godkänt i USA och nu står Eu-
ropa på tur.

– Det kan revolutionera cancerbe-
handlingen på ett sätt som vi inte sett 
tidigare. Håller produkten vad studi-
erna lovar kan cancer bli en kronisk, 
men behandlingsbar sjukdom, säger 
Jacob Tellgren.

MSD-jobb är en upptäcktsresa
En helt annan fråga än chansen att över-
leva cancer, är vad som krävs för att 
klara sig och trivas som anställd i MSD.

- Att jobba i MSD är att jobba i ett life 
science-företag med globalt inflytande. 
Många tittar på Sverige som ett land 
som vågar utmana etablerade sanning-
ar. Att jobba för oss är som att glida in 
i framtiden och vara med om en upp-
täcktsresa. Det är mycket stimulerande, 
men det kan också kännas jobbigt att 
trampa en stig som ingen har gått. För 
den som har en stor vilja att satsa vän-
tar en ljus framtid. Framtiden är ljus-
rosa, säger Jacob Tellgren och anspelar 
på sin och Jessica Stenbergs färgval av 
kläder.

Frida Montelin, Account Representa-
tive i södra Sverige, vågar sig på en 
kravprofil:

– Man måste vara förändringsbenä-
gen, beredd att dela med sig av sin ny-
fikenhet och gärna ha erfarenhet från 
andra branscher. Samtidigt ha förstå-
else för vår bransch.

– Det som sammansvetsar oss är att 
vi är innovativa. Man får prova sina 

vingar, utmana sig själv och tänka nytt, 
säger Magnus Lejelöv, regiondirektör 
Sydöstra sjukvårdsregionen.

– Om man tror att vi redan har alla 
lösningar för att vi är så stora då kom-
mer man att vantrivas. För hos oss om-
kullkastar vi och ifrågasätter många 
gamla lösningar. Men vi behöver inte 
bara innovatörer, lite omvårdnad och 
trygghetsnarkomani passar bra i mix-
en, säger Jessica Stenberg, marknadsdi-
rektör.

En förändringsprocess är krävande. 
Givetvis blir det glädjande när en lös-
ning visa sig fungera i verkligheten. 
Men det finns alltid motsträviga dagar 
då det mesta ter sig hopplöst och även 
det stora amerikanska moderbolaget 
kan uppfattas som byråkratiskt.

– Därför är det viktigt att skratta så 
mycket som vi gör. Vi skrattar hela ti-
den, både hos kunden och på kontoret. 
Vi bör kanske inrätta ett skrattrum, sä-
ger Frida Montelin.

Ett förslag som ingen på MSD skrat-
tar åt.

EYAL SHARON KRAFFT

MSD (MERCK I USA OCH KANADA)

Antalet anställda: 172 i Stockholm, 
76 000 i dotterbolag i över 140 länder.

Säte: Huvudkontoret för Sverige flyt-
tar till Stockholm i mars. Koncernens 
huvudkontor finns i New Jersey, USA.
Huvudinriktning: Diabetes, onkologi 
och immunologi med många nya läke-
medel i pipeline. 




