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läkemedelsföretaget

NOVARTIS 
– en gigant med stort hjärta
Som ett av världens största företag har Novartis stora ekonomiska 
muskler. Men det finns andra och mer mjuka faktorer bakom före-
tagets imponerande pipeline av banbrytande läkemedel. 
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Först lite hårda fakta. Novartis globalt säljer för över 
460 miljarder kronor, satsar cirka 80 miljarder på 
forskning och utveckling och tjänar (rörelseresul-

tat) över 110 miljarder. En läkemedelsgigant vars börsvär-
de brukar hamna på 20 i topp-listan för världens största 
börsbolag.

– Vi har stora muskler. Det betyder att aktieägarna tror 
på oss, de gillar att vi levererar. Vi investerar flexibelt på 
allt som tillför värde för patienten, säger Niklas Karlberg, 
verkställande direktör för Novartis Pharma Sverige. 

Med 1,6 miljarder kronor i omsättning (2014) och god 
lönsamhet har verksamheten i Sverige inget att skämmas 
för. Bakom tillväxten finns en diger pipeline med 200 på-
gående kliniska projekt varav 140 har goda chanser att lan-
seras i framtiden. 

En tänkbar förklaring till denna innovationslusta är en 
uppmärksammad strukturaffär som genomfördes i mars i 
år. Novartis avyttrade både sin vaccin- och sin receptfria 
verksamhet, däribland storsäljaren Voltaren, till GlaxoSmith  
Kline. I sin tur förvärvade Novartis Glaxos onkologiska 
verksamhet. 

– Affären har tillfört renodling och fokus på innovativa 
läkemedel och gör oss starkare rustade för framtiden, säger 
Niklas Karlberg. 

Björn Paulsson och Anna-Lena Engwall
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Användbara appar
Det kan även finnas andra och mer mjuka faktorer bakom 
innovationslustan. Men först ett axplock av några nya inn-
ovationer från gänget kring konferensbordet i det öppna 
kontorslandskapet. Dessa sex medlemmar av ledningsgrup-
pen ger intryck av att vara starka individer, bubblande av 
berättariver och stolthet. 

Egentligen har läkemedlet Gilenya funnits med ett tag. 
När den lanserades 2011 innebar det ett enormt lyft för MS-
sjuka, oftast yngre människor: En tablett i stället för en 
spruta förenklar livet i grunden. Men lanseringen var ing-
en slutpunkt för produktutvecklingen. Kommunikations-
chefen Nicklas Rosendal plockar fram en mobiltelefon och 
demonstrerar en mobilapplikation som Novartis har tagit 
fram för Gilenya-patienterna, en sorts dagbok där patienten 
beskriver sina symptom, vilka sedan enkelt kan delas med 
vårdpersonalen. 

Att följa upp och uppmärksamma symptomen kan ha en 
avgörande betydelse för behandlingen av en MS-patient.

– Det är speciellt viktigt i ett land som Sverige där MS-
patienten får träffa en neurolog i snitt en gång på 18 måna-
der. Annars finns en stor risk att sjukvården missar en för-

Björn Paulsson, Anna-Lena Engwall, Niklas Karlberg, 
Anna-Karin Åman och Peter Hovstadius 
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sämring eftersom MS går i skov. Med appen kan man fånga 
upp försämringen, säger Anna-Karin Åhman, landschef Sve-
rige. 

En annan mobilapplikation är riktad till betydligt äldre 
patienter som lider av den svåra ögonsjukdomen våt AMD 
– en svår form av åldersförändring i gula fläcken som obe-
handlad successivt resulterar i blindhet. När läkemedlet 
Lucentis kom 2007 blev det en revolution. Det kunde rädda 
och till och med förbättra patientens syn. Men för att fast-
ställa en diagnos måste man ta sig till sjukvården, något 
som varken är enkelt eller stressfritt för äldre personer och 
kostsamt för sjukvården. Med appen kan man göra ett syn-
test och bespara sig onödig färd till sjukvården. 

– Vi är stolta över att ha tagit fram den här appen i Sve-
rige. Med den vill vi visa att vi tar ansvar för våra produk-
ter. Det skapar tillit till produkten, säger Niklas Karlberg.

Niklas Karlberg, Anna-Karin Åman och Peter Hovstadius
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Men Novartis begränsar inte användningen av appen, 
även konkurrenter får använda den. 

– Det är helt okej för att det är bra för patienten, säger 
han. 

Där har vi nuddat vid en hjärtefråga, ett bultande hjärta 
för patienten är en affärsprincip. Vi återkommer till det bul-
tande hjärtat men vi är på långa vägar inte klara med årets 
nyheter. Efter 20 års torka händer något stort i behandling-
en av hjärtsvikt, en sjukdom med 45 000 patienter i Sverige 
som dödar var femte av de sjuka inom fem år, mer än de 
flesta sorters cancer. 

– Vi kommer med ett helt nytt läkemedel som kan mins-
ka dödligheten med 20 procent och dessutom korta ned 
sjukhusinläggningen och spara vården stora pengar. Det är 
ett paradigmskifte som kommer att göra en stor skillnad 
för patienten, säger Anna-Karin Åhman. 

Detta cardiometabola läkemedel registreras under hösten. 

Len hud för psoriasispatienter
Psoriasis är däremot inte dödlig, men de röda hudfläckarna 
kan bli en livslång pina som fjällar och kliar. Cosentyx kan 
ändra på detta, används på en bred patientpopulation (up-
pemot 40 000) och får bättre effekt än tidigare behandlingar.

– Den tar bort fläckarna och ger patienten en klar och fin 
hud. Bara det kan ge mindre sjukskrivning och starkare 
självkänsla och kanske leda till att man kan börja gå i kort-
ärmat, säger Anna-Lena Engwall, nordisk chef onkologi. 

Även Niklas Karlberg är lyrisk över Casentyx, som fick 
subvention i maj.

– Casentyx anses vara så säkert och effektivt att det kan 
bli det första biologiska läkemedlet mot psoriasis som kan 
ges utan någon föregående traditionell behandling med det 
så kallade rävgiftet Metotrexat, som varken är trevligt eller 
särskilt effektivt. 

Patienter med lungcancer orsakad av förändringar i ALK-
genen kan få ett längre och bättre liv. Det är relativt unga 
patienter som ofta aldrig tidigare rökt (eller slutat för länge 
sedan), unga människor mitt i livet som drabbats av en 
obotlig sjukdom.

– Zykadia är särskilt effektivt då det även har effekt på 
hjärnmetastaser som påverkar humöret och den intellektu-
ella förmågan. Zykadia förlänger den symtomfria perioden 
och den återstående delen av livet får högre kvalitet, säger 
Björn Paulsson, chef för den onkologiska medicinska avdel-
ningen. 

Han fortsätter:
– Vårt främsta mål inom onkologin är att bota cancern. 

Och på ett område tar vi faktiskt några första steg: inom 
kronisk myeloisk leukemi.

Läkemedlet heter Tasigna och har prövats med påtagligt 
gott resultat de senaste sju åren. Med fortsatt behandling 
kan de flesta patienter leva ett helt normalt liv. Nu är tanken 
att testa att sluta med medicineringen efter några år och, 
under kontrollerade former förstås, se vad som händer. 
Kommer Tasigna att  kunna bota kronisk myeloisk leukemi 
helt? Uppenbarligen en kittlande tanke för gänget runt 
långbordet.

En ny cancerbehandling som Novartis utvecklar i sam-
arbete med University of Pennsylvania bygger på att an-

Efter 20 års torka 
händer i höst något 

stort i behandlingen av 
hjärtsvikt.



   pharma industry nr 3-15   39

vända patientens eget immunsystem och låter nästan som 
science fiction. Och samtidigt så enkelt när Björn Paulsson 
tar till orda.

– Vi tar ut immunceller, T-celler, från patienten och till-
för med hjälp av ett inaktiverat virus en gen som kodar för 
en receptor som känner igen speciella ytstrukturer hos tu-
mörcellen. När detta ”superblod” har fått växa till sig i la-
boratoriet återförs de modifierade T-cellerna till patienten 
redo för strid.

Ett sista exempel på Novartis pipeline. Vd:n Niklas Karl-
berg är ohejdbar när han talar om Xolair, ett nytt läkemedel 
mot kronisk spontan urtikaria (nässelfeber).

– Det är en negligerad, men mycket allvarlig och smärt-
sam sjukdom utan någon bra behandling hittills. För pa-

tienterna känns livet inte särskilt kul. Vi har haft en patient 
som efter mer än 20 års lidande och testande av ett flertal 
behandling till slut fick injicerat Xolair och efter två veckor 
var han symptomfri och fått en nytändning i livet. Nu pla-
nerar han sin första resa utomlands på tio år. Det är de här 
historierna som gör att det är kul att jobba här, säger han.

Med hjärtat som utgångspunkt
Peter Hovstadius, nordisk medicinsk chef, uttrycker det som 
tycks känneteckna ledningsgruppen för företaget med de 
starka finansiella musklerna – hjärtat som utgångspunkt. 

– Jag är inte här för pengarna. Som läkare i ett innovativt 
företag med fantastisk pipeline gör jag nytta varje dag för 
stora patientgrupper. Vi existerar för patientens skull, för 

Seraphin Diouf
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att göra bra forskning för våra patienter. Gör vi bra produk-
ter kommer också pengarna. 

Han fortsätter med lika stor entusiasm:
– Under mina tre år här har samarbetet mellan den kom-

mersiella och medicinska sidan gått från att vara rådgivan-
de till att vi tar beslut sida vid sida. Det kräver kompetens-
utveckling, som kommer väl till pass, eftersom vi numera 
har en förändrad dialog med landstingen. Vi har i högre 
grad gått från den enskilda läkaren till beslutsfattaren.

Emellertid saknas inte utmaningar på Novartis stjärn-
himmel. Det kostar på att hålla i gång ett innovativt företag 
med pipeline på ett par hundra pågående kliniska studier. 
Prioriteringar av de olika projekten är en svår balansgång, 
medger Niklas Karlberg.

Samtidigt är den nedåtgående spiralen av kliniska stu-
dier i Sverige oroande, framhåller Anna-Lena Engwall.

– Det är ett bekymmer för oss. Vi har en sjukvård som är 
relativt kaotisk så det kan vara svårt för dem att prioritera 
forskning. Synd att Sverige som land tappar i konkurrensen. 
Det är en utmaning för oss att vända trenden, säger hon och 
poängterar att Novartis är läkemedelsföretaget med störs-
ta antal kliniska studier i Norden. 

Och Niklas Karlberg tillägger:

– Vår största utmaning är den externa miljön – ett cen-
tralt subventionssystem och samtidigt 21 landsting med 
olika budget och synsätt. Detta är en struktur som motver-
kar det vi vill uppnå, att föra ut nya och effektiva läkemedel. 
I Europa i dag är svenska patienter bland de som har sämst 
tillgång till nya läkemedel, säger han.

Kantinen som problemlösare
Ett innovativt företag med ständigt nya spännande pro-
dukter innebär växande organisation och nyanställningar, 
inte minst inom marknad och försäljning för att lansera 
läkemedlet mot hjärtsvikt. 

Vi existerar för patien-
tens skull, för att göra 

bra forskning för våra pa-
tienter. Gör vi bra produkter 
kommer också pengarna.
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Frågan är vilka som passar i detta innovativa företag. Ett 
företag med tämligen jämn könsfördelning, relativt hög 
medelålder (höga krav på utbildning), rätt fri klädkod (inga 
shorts), låg personalomsättning och närmast obefintlig 
sjukfrånvaro, goda träningsmöjligheter (bland annat per-
sonlig tränare, tennisbana och gym) och flexibla tekniska 
lösningar för småbarnsföräldrar. 

– Men man måste leverera, och kunna samarbeta och 
kommunicera både internt och externt. Man måste tycka 
om förändringar och ha flera strängar på sin lyra, eftersom 
vi har en platt organisation. Gillar man det har man kom-
mit rätt, säger Anna-Karin Åhman. 

Kollegorna stämmer in och kompletterar kravprofilen på 
drömmedarbetaren: en person med entreprenörsanda och 
gott om kämpaglöd, passion och uthållighet. En läraktig per-
son som har lätt att engagera sig och få saker och ting gjorda. 

Så har Novartis ytterligare ett hemligt vapen som främ-
jar den höga innovationstakten, vilket vi upptäcker på väg 
ut till vänster om entrén: Kantinen. Förutom lunch, frukost 
och middag kan man köpa färdig mat att ta med hem. En-
ligt samstämmiga uppgifter är maten fantastisk. 

– Kantinen är mycket viktig. Vår enda kaffemaskin finns 
där så den blir en naturlig mötesplats både formellt och 

informellt. Två minuter vid kaffemaskinen kan lösa knutar 
som en timmes möte inte gör, säger Peter Hovstadius med 
Nicklas Rosendal instämmande bredvid. 

Sedan uppslukas de av det småputtriga lunchsorlet. 

EYAL SHARON KRAFFT
Foto: SÖREN ANDERSSON

Peter Hovstadius och Nicklas Rosendal

NOVARTIS 
ANTALET ANSTÄLLDA: 200 anställda i Täby norr om Stock-
holm, över 130 000 runt om i världen. Huvudkontoret ligger i 
Basel, Schweiz. 
SIFFOR: Novartis Pharma Sverige omsätter runt 1,6 miljarder 
SEK och har, enligt egna uppgifter, god lönsamhet. Globalt 
uppgår omsättningen till över 460 miljarder kronor (57 996 
miljoner USD), investeringen i utveckling och forskning till 80 
miljarder (cirka 10 miljarder USD) och vinsten (rörelseresultat) 
till över 110 miljarder (14 616 miljoner USD). 




