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Framgångarna fortsätter     
                   – fortfarande full    

När Pharma Industry senast besökte Sanofi, stod de i början av flera spännande 
lanseringar. Framgångarna fortsätter för det franska globala företaget och pipeline 
är välfylld med innovativa läkemedel. Mellan alla lanseringar tar de sig tid att 
vänskapligt utmana varandra i fysisk aktivitet – för välmåendets och gemen-
skapens skull. 
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Sanofi känner efter ett globalt CEO-byte nya friska 
vindar blåsa. Slipsen är ett minne blott och en ”Play 
to Win”-strategi har utarbetats där företaget satsar 

på att fokusera portföljen, vara innovativa i sina val av lä-
kemedel att utveckla, bli mer effektiva och förändra sättet 
företaget arbetar på.   

– Vår nya CEO, Paul Hudson, har hjälpt Sanofi att foku-
sera och är bra på att kommunicera kring de spännande 
läkemedel vi kommer kunna erbjuda patienter framöver, 

berättar Anna-Kaija Grönblad, vd och General Manager Pri-
mary Care Nordics & Baltics. 

Företaget består av fyra ”business units”: Primary Care, 
Specialty Care, Consumer Health Care som säljer OTC-läkeme-
del samt Vaccines. Kontoret i Sverige är precis i startgropar-
na att tillsammans med övriga nordiska och baltiska län-
derna samt Benelux bilda ett kluster kallat North Europe.  

Framtidens läkemedel är bland andra en BTK-hämmare 
vid multipel skleros, Venglustat inom flera olika terapiom-

  fart hos Sanofi

Laguppställning med sikte på att ha roligt på vägen till framgång.
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råden, SERD vid bröstcancer, nya behand-
lingar för hemofili samt Nivirsemab mot 
RS-virus. I pipeline finns också två olika 
vacciner mot covid-19. Just nu är det myck-
et fokus på fler indikationer för förväntade 
storsäljaren Dupixent. 

Storsäljaren tuffar på  

För två år sedan lanserades Dupixent, ett 
biologiskt läkemedel som hämmar typ-
2-inflammation. Den första godkända indi-
kationen var atopisk dermatit. I våras lades 
indikationen svår astma till, följt av nasal 
polypos och fler kommer. Det biologiska 
läkemedlet har en verkningsmekanism, 
involverad i många olika sjukdomar var-
för den på sin topp förväntas sälja för 10 
miljarder EUR per år. 

– Vi är stolta över hur Market Access, 
Medical och Commercial har jobbat till-
sammans för att visa TLV att läkemedlet är 
både kostnadseffektivt och säkert vid be-
handling av astma. Resultatet blev en rela-
tivt bred subventionstext vilket ger möjlig-
het att framgångsrikt behandla många 
svenska patienter, berättar Eeva Jansson-
Niemi, Franchise Lead Immunology.

Ovan till vänster: Eeva 

JanssonNiemi ansvarig för Dupixent 

som väntas bli en viktig del av för-

säljningssiffrorna.

Ovan till höger: Anna-Kaija 

Grönblad, vd, står för tryggt ledar-

skap under covid-pandemin.
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Andra stolta ögonblick med Dupixent är när patienter 
hör av sig och berättar att läkemedlet förändrat deras liv. 

– Jag minns särskilt en man. Han hade på grund av sitt 
svåra atopiska eksem, extrem klåda och sömnsvårigheter 
som han dämpade med alkohol, vilket ledde till att han 
förlorade både jobb och familj. Han var på väg att ta sitt liv 
när han fick prova behandling med Dupixent. Nu har han 
fått livet tillbaka, säger Eeva Jansson-Niemi. 

Sanofi under pandemin

Covid-19 har förstås inte gått obemärkt hos Sanofi. 
– Vi har pratat länge om att arbeta mer digitaliserat men 

den förändringen har gått långsamt. 
Nu har planerna blivit verklighet och vi har utvecklat 

digitala arbetssätt både internt och externt. Vården ser det 
värde vi tillför i form av kunskap och utbildningar och det-
ta erbjuder vi nu online, berättar Anna-Kaija Grönblad. 
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Eeva Jansson-Niemi fyller i: 
– Tack vare att sjukvården har fler interaktioner med 

patienter digitalt har det öppnat upp för kommunikation 
med oss den vägen också.

Logistik har varit ordet på alla läkemedelsföretags läp-
par under dessa månader och Sanofi är inget undantag. 

– Vi har alla verkligen lärt oss betydelsen av ”supply 
chain management”. Läget var akut i början då patienter 

bunkrade vissa läkemedel, men nu har vi rutiner för att 
navigera den här pandemin, säger Jon Tsai, Country Medi-
cal Lead på Sanofi Sverige.

Vaccindelen av Sanofi har haft en minst sagt hektisk vår. 
– Vi har sett en enormt ökad efterfrågan på influensavac-

cin och det saknas mängder med doser i Europa. De svens-
ka regionerna är duktiga på att beställa tidigt på året och 
de kommer att få levererat vad de beställde innan pandemin 
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slog till. Men frågan är om det kommer räcka när nu vac-
cinering av riskgrupper väntas bli vanligare, funderar Per 
Öhlén, General Manager North Europe för vacciner. 

– Samtidigt är det ingen i dagsläget som riktigt vet hur 
en massvaccination för influensa av riskgrupper ska se ut 
rent logistiskt. I normala fall kan man samla många i ett 
väntrum men det fungerar inte nu, fortsätter han. 

Sanofis personal har jobbat hemifrån och Anna-Kaija 
Grönblad väntar sig att antalet personer på plats kommer 
öka successivt, inte att alla ska vara tillbaka över en natt. 

– Vi håller regelbundet möten, även korta mer sociala 
aktiviteter, och skickar ut enkäter för att se hur personalen 
mår. De flesta mår bra i sin situation men visst kan det fin-
nas några som har problem med arbetsergonomin hemma 
eller känner sig stressad. Vi erbjuder alla som behöver stöd 
via vår sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård, berät-
tar hon. 

Ovan: Ansvarsfull lek.

Till vänster: Sverige 

kommer få de influ-

ensavaccindoser regio-

nerna beställde 

i början av året, 

enligt Per Öhlén.

Nedan: Jon Tsai 

berättar att kliniska stu-

dier bedrivs 

in-house.
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Tränar sig till gruppkänsla

Personalens hälsa och välbefinnande är något Sanofi med 
glimten i ögat satsar på. De har tagit fasta på att fysisk akti-
vitet blir mycket roligare om man gör det tillsammans och 
kan vara ett sätt att binda samman en grupp. 

Anna Fröderberg, till vardags Demand & Market Ope-
rations Manager för vacciner i norra Europa, är medlem i 
Sanofis Idrottsförening som har fokus på att alla ska kunna 
vara med och att det är gemenskapen som är det viktiga. 
Mottot lyder: ”Bara massor utav sport för alla”. Tack vare 
den välkomnande inställningen har de genomfört flera ak-
tiviteter som engagerat många medarbetare. I ett bildspel 

visar hon boulemingel, gemensamma träningspass varje 
vecka med personlig tränare – dessa har nu under covid-19 
fortsatt att genomföras fast som hemmaträning via Zoom, 
stegtävlingar och inte minst deltagande i Halvvättern. 

– Målet var att få fler att cykelpendla till jobbet. Många 
ville vara med och 25 personer deltog och slutförde loppet 
tillsammans. Jag cyklar själv fortfarande till jobbet, berät-
tar Anna. 

Personalen stannar länge på Sanofi, 40 procent har varit 
med företaget i över 10 år. 

– Genom idrottsföreningen lär vi känna varandra och 
det knyter oss tätare samman. I medarbetarundersökning-

Nedan: Att röra på sig tillsammans är något Sanofi vill uppmuntra. Till höger: Anna Fröderberg brinner för att driva idrottsföreningen.
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ar uppger många att de gillar den familjära stämningen och 
att de trivs med kollegorna. Det tror jag idrottsföreningen 
bidrar till. 

Svenska bidraget till framtidens Sanofi 

Med ökad digitalisering kan det svenska och nordiska 
tänket vara ett bidrag för att accelerera Sanofis utveckling 
globalt. 

– Svenskar och nordbor är öppna för att använda digi-
tala verktyg. Här kan vi vara en förebild, menar Anna-Kai-
ja Grönblad. 

Företaget har en klinisk prövningsenhet som det driver 
med egen personal. 

– Vi ser att vi får samma antal studier, just nu över 20 
stycken, men det är färre antal patienter per studie jämfört 
med tidigare och det beror på sjukdomarna som studeras, 
berättar Jon Tsai. 

Möjligheten att göra registerstudier och få tillgång till 
Real World Data, ibland redan före lansering, är också uni-
ka bidrag från Sanofi Sverige. 

När Pharma Industry besökte Sanofi för fem år sedan låg 
omsättningen på 560 miljoner kronor. I dagsläget når man 
upp till 1 miljard kronor och framtiden lär innebära ytter-
ligare ökad omsättning. Med deras lekfulla tävlingsinstinkt 
är allt möjligt. 

KATARINA FORNANDER, frilansjournalist
Foto: SÖREN ANDERSSON
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FAKTA
Sanofi AB
Består av fyra business units: Primary Care, Specialty 
Care, Consumer Health Care och Vaccines.
Anställda: 140 personer i Sverige, över 100 000 globalt. 
Omsättning i Sverige: Ca 1 miljard kronor under 2019. Pri-
mary Care står för ca 50% av denna, Specialty Care för ca 
30%, Consumer Health Care strax över 10% och Vaccines 
strax under 10%.
Global omsättning: 36,1 miljarder EUR under 2019.
Bildar tillsammans med övriga länder i Norden och Baltikum 
samt Benelux ett kluster som kallas North Europe. 




