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Svenska Bristol-Myers Squibb har sitt huvudkontor på 
två våningsplan högt upp i kontorskomplexet Solna 
Strand i Stockholms norra utkant. Här träffar vi sex 

medarbetare en måndagsmorgon. Snart ska de starta ar-
betsveckan med en internutbildning om vikten av att ha 

en holistisk syn på yrkeslivet. Men före det samlas de för 
den morgontidiga intervjustunden med Pharma Industry. 

Av Bristol-Myers Squibbs 24.000 anställda världen över 
finns 200 i Norden och av dessa 100 i Sverige, som är bola-
gets nordiska referensland. Bristol-Myers Squibb växer glo-

Med 37 substanser under utveckling och forskningsinvesteringar på motsvarande 
en fjärdedel av vinsten gör Bristol-Myers Squibb skäl för att kalla sig ett forsk-
ningsintensivt bolag.
– Vårt fokus är behandlingar som verkligen kan förändra livet för patienter med 
allvarliga sjukdomar, säger Amir Hefni, landschef för Bristol-Myers Squibb Sverige.
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Innovativ partner 
med fokus på allvarliga sjukdomar 

balt, vilket bland annat märks på antalet anställda, och till-
växttakten i Sverige är ännu något snabbare än genomsnit-
tet i bolaget som helhet. 

– Sextio procent av de vi anställt under de senaste 16 
månaderna kommer från andra branscher. Det bidrar till 
att vi får tillskott av kunskap, erfarenheter och idéer som 
gör oss ännu mer innovativa, säger Basudha Bhattarai, HR 
Business Partner.

– Vi satsar också medvetet på att anställa människor i alla 
åldrar. Just nu arbetar fyra generationer sida vid sida hos oss!

Landchefen Amir Hefni har arbetat inom Bristol-Myers 
Squibb sedan 2008, först i Storbritannien och USA och se-
dan augusti 2015 som landschef i Sverige. 

Bristol-Myers Squibb 
växer globalt, vilket 

bland annat märks på antalet 
anställda, och tillväxttakten 
i Sverige är ännu något 
snabbare än genomsnittet 
i bolaget som helhet.
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– Vi arbetar för att utveckla Bristol-Myers Squibbs posi-
tion i Sverige som ett innovativt nav, säger han. 

Immunonkologi viktigt fokusområde
Bland Bristol-Myers Squibbs produkter finns många mogna 
läkemedel och bolaget satsar nu hårt på forskning och ut-
veckling för att få fram nya innovativa läkemedel och kom-
binationsbehandlingar. Av det senaste verksamhetsårets 
omsättning på 19,4 miljarder US-dollar, återinvesterades 
omkring 25 procent i forskning.

– Det är jag stolt över. Och att vi fokuserar vår forskning 
på allvarliga sjukdomar som ännu saknar tillräckligt effek-
tiva behandlingar, säger Amir Hefni.

Över hälften av forskningspengarna satsas inom områ-
det immunonkologi. Cancerläkemedel är av tradition ett av 
Bristol-Myers Squibbs viktigaste fokusområden – bolaget 
har produkter som är godkända för behandling av sam-
manlagt 32 tumörtyper. Företagets arsenal av onkologiska 
läkemedel utökas nu med allt fler substanser som verkar 
via signalvägar i immunsystemet. Några finns redan på 
marknaden, till exempel de monoklonala antikropparna 
Opdivo (nivolumab) och Yervoy (ipilimumab). Hittills har 
Bristol-Myers Squibb fått godkännande av immunonkolo-
giska behandlingar för sex olika diagnoser. I pipeline har 

Sid 54 ovan till vänster: Nicholas Backman 
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företaget ytterligare ett 10-tal lovande immunonkologiska 
substanser.

Amir Hefni har stora förväntningar på vad de immunon-
kologiska behandlingar som företaget utvecklar kommer 
att betyda för patienterna.

– Jag hoppas att vi kommer att kunna bidra till att för-
vandla cancer till en kronisk sjukdom som man kan leva 
med, säger han.

Anna Åleskog, medicinsk chef, framhåller att betydande 
framsteg i den riktningen redan gjorts när det gäller vissa 
cancersjukdomar:

– Immunonkologiska läkemedel som monoterapi har re-
dan visat förlängd överlevnad vid flera olika typer av can-
cer, som melanom, lungcancer och njurcancer. Men det 
finns fortfarande ett stort behov av mer effektiva behand-
lingar. Genom att kombinera olika typer av immunonkolo-
giska läkemedel som påverkar immunförsvaret på olika sätt 
så hoppas vi kunna nå ännu längre, säger hon. 

– Vi har byggt ett brett forskningsprogram som inklude-
rar över 225 kliniska studier. Dessa studier utvärderar ef-
fekten av olika rationella kombinationer, såsom immunon-
kologiska läkemedel kombinerat med andra immunonko-
logiska läkemedel respektive immunonkologiska läkeme-
del i kombination med cytostatika eller strålning. Många 
läkemedel har vi i vår egen pipeline, men vi samarbetar 
även med andra företag.

Sverige lämpar sig för tidiga prövningar
Bristol-Myers Squibb har för närvarande 33 pågående kli-
niska studier i Sverige, majoriteten inom immunonkologi, 
men även inom tre andra fokusområden: kardiovaskulära 
sjukdomar, immunologiska sjukdomar (bland annat SLE) 
samt fibrotiska tillstånd (bland annat icke-alkoholorsakad 
fettlever). 

Även om lilla Sverige inte drar till sig prövningar lika 
lätt som länder med mångdubbelt större befolkningar, ham-
nar allt fler studier här. En konkurrensfördel är, säger Anna 
Åleskog, att det är lätt att få data av god kvalitet i svenska 
studier och vårdpersonalen har stor erfarenhet av att ar-
beta med studier.  

Cancerläkemedel är av 
tradition ett av Bristol-

Myers Squibbs viktigaste 
fokusområden – bolaget har 
produkter som är godkända 
för behandling av samman -
lagt 32 tumörtyper.

läkemedelsföretaget

Annica Holmberg
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LIFe-time.se är en mediekanal för nyheter, 
fördjupning och omvärldsbevakning inom 
läkemedelsrelaterade hälso- och sjukvårds-
frågor. Varje dag utkommer webbtidningen 
med nya artiklar och notiser som håller dig 
uppdaterad på nyheter, fakta och perspektiv. 
Du kan även välja att kostnadsfritt prenume-
rera på vårt nyhetsbrev eller läsa vårt magasin 
som utkommer några gånger per år.  

Vad du tycker att vi ska skriva om på  
LIFe-time.se? 
Tipsa oss på info@life-time.se! 

LIFe-time.se ges ut av LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

Läkemedelsindustriföreningens Service AB, LIF    Box 17608, SE -118 92 Stockholm    Tel +46 8 462 37 00    E-mail info@lif.se    www.lif.se    www.fass.se

LIF201708

Läs mer på LIFe-time.se

”Europa  
måste stärka 
innovation och 
utveckling”

”Dags för  
permanent  
Life Science-
kansli”

Samverkan centralt för framtidens sjukvård
Sverige är en av världens ledande forskningsnationer. Men vi 
lever i en värld i förändring och hårdnande konkurrens. För att 
klara framtida utmaningar krävs närmare samverkan mellan 
akademin, sjukvården och företagen. Men hur skapas bättre  
förutsättningar för samverkan? 
VÅRDKVALITET

Stora medicinska genombrott på gånga 
Den medicinska utvecklingen sker just nu snabbt och medicinska 
genombrott och helt nya behandlingsprinciper är på gång inom 
ett stort antal sjukdomar. Det visar en omfattande rapport som 
tagits fram av den europeiska branschorganisationen Efpia,  
och som presenterades på ett LIF-seminarium i Almedalen.  
Nu behövs en diskussion om hur sjukvården och samhället  
ska förbereda sig för dessa innovationer.
FORSKNING

KrönikaLedare

Anders Blanck  
VD LIF

Christofer Fjellner 
Europaparlamentariker (M)
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Eva Löfkvist, nordisk chef för kliniska prövningar, fram-
håller att Sverige håller sig särskilt väl framme i konkur-
rensen när det gäller tidiga prövningsfaser. 

– Sverige anses som ett bra land för fas 1-studier, säger 
Eva Löfkvist. 

– Svenska läkare och annan hälso- och sjukvårdsperso-
nal är erfarna och kunniga och ser även ett behov av tidiga 
kliniska studier. Det gäller också våra myndigheter, som är 
viktiga partner och rådgivare. Tidiga studier ses som en 
möjlighet för patienter som inte kan behandlas på andra 
sätt att ändå få pröva något.

Partnerskap och samarbete är nyckelbegrepp
Partnerskap och samarbete är centrala begrepp när företrä-
dare för Bristol-Myers Squibb presenterar sitt företag och 
dess filosofi. På sin internationella webbplats framhåller 
bolaget till exempel att samarbete kan vara nyckeln till att 
få fram nästa generations cancerläkemedel och berättar om 
över 75 partnerskap med kliniskt aktiva, akademiska fors-
kare och med andra företag.

Även Bristol-Myers Squibb Sveriges medarbetare använ-
der under vårt samtal orden partnerskap och dialog i många 
olika sammanhang. 

– Vi ser oss som en partner till hälso- och sjukvården. Vi 
och vården har ett gemensamt intresse av att effektiva lä-
kemedel så fort som möjligt görs tillgängliga för patienten, 
säger den medicinska chefen Anna Åleskog.

Och Nicholas Backman, chef för Market Access, beskri-
ver en positiv utveckling av samarbetet mellan biopharma-
industrin och svenska läkemedelsmyndigheter. 

– Det har skett förbättringar gällande strukturer och pro-
cesser för att utvärdera nya läkemedel. Nya behandlingar 
når patienterna mycket snabbare nu än för några år sedan, 
säger Nicholas Backman.

– Från det att vi lämnat det hälsoekonomiska underlaget 
till tandvårds- och läkemedelsförmånsverket tar det i dag 
oftast mindre än 90 dagar innan det kommer en nationell 
rekommendation. En framgångsfaktor är att båda parter 
förstått hur viktigt det är med en konstruktiv och tidig di-
alog kring nya behandlingar.

Nicholas Backman understryker också att det är viktigt 
att komma ihåg perspektivet att biopharmaindustrins fram-
steg bidrar till vårdens utveckling vilket är till gagn för 
patienter och samhälle. Han lyfter fram två exempel ur 
BMS-horisont:

– Ett exempel är introduktionen av läkemedlet Daklinza 
för behandling av hepatit C, där vi numera talar om bo-
tande behandling. Ett annat exempel är Eliquis, som bland 
annat används som strokeprevention för patienter med för-
maksflimmer och har bidragit till att fler patienter kan be-
handlas och därmed löpa mindre risk för att drabbas av 
stroke.  

Partnerskap betonas även i många av företagets aktivi-
teter för att mer generellt stimulera utveckling och innova-
tion i Sverige och världen. För att hitta fler digitala lösning-

Ovan: Åsa Askefalk

Nedan: Lotta Jolanki

läkemedelsföretaget
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Söker du ny kompetens 

till företaget eller nya 

utmaningar i din karriär? 

H&P Search & Interim är 

specialister på fasta tjänster 

och tidsbegränsade uppdrag 

inom Life Science-sektorn 

(MedTech, Läkemedel och 

BioTech). Från chefer på alla 

nivåer till högspecialiserade 

befattningar.

Kontakta oss idag.

WWW.HPSEARCH.SE

INFO@HPSEARCH.SE // 08–67810 80

Specialister på
rekrytering och
bemanning inom Life
Science i Norden
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ar som kan underlätta patientens vardag har BMS nyligen 
tecknat ett treårigt partnerskap med H2 Health Hub. Det 
är ett nätverk för entreprenörer och startup-bolag som ut-
vecklar nya, smarta verktyg och lösningar för preventiv 
vård, egenvård samt hälso- och sjukvård. Ett annat aktuellt 
exempel är satsningen på ett så kallat ”innovation race” som 
arrangerades i Uppsala i december 2016 med deltagare från 
Akademiska sjukhuset, Bristol-Myers Squibb, AbbVie och 
Microsoft. Under 52 timmar jobbade de tillsammans in-
stängda på ett hotell för att få fram idéer till nya och för-
bättrade metoder för tidig diagnos och bättre behandling 
av cancer.

– Det var fantastiskt att se allas helhjärtade engagemang, 
säger kommunikationschef Annica Holmberg.

– Efteråt kunde deltagarna tillsammans presentera tio 
bra och realistiska projekt för media, politiker och Akade-
miska sjukhusets ledningsgrupp. Det var imponerande. Vi 
har också nyligen presenterat ”innovation race” vid ett riks-
dagsseminarium. Vi hoppas att sådana här satsningar kan 
påskynda innovationsprocesserna och implementeringen 
av konkreta lösningar till nytta för patienterna.

Patienten i centrum
Annica Holmberg och hennes kollegor i rummet anser att 
ett starkt fokus på patienternas situation är ett utmärkande 
drag i kulturen på deras arbetsplats.

– Det var det som fick mig att vilja jobba här, säger An-
nica Holmberg.

– Vårt patientfokus märks inte bara i ord utan på många 
konkreta sätt. Exempelvis konsulterar vi gärna patientor-
ganisationer när vi planerar kliniska studier och vi bjuder 
gärna in patienter till olika aktiviteter. Vi försöker förstå 
hur det är att leva med de sjukdomar som vi arbetar för att 
kunna behandla.

HELENE WALLSKÄR
Foto: SÖREN ANDERSSON

Partnerskap betonas 
även i många av före-

tagets aktiviteter för att mer 
generellt stimulera utveckling 
och innovation i Sverige och 
världen.

OM BRISTOL-MYERS SQUIBB
Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som ver-
kar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel 
som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar.
Globalt huvudkontor: New York, USA.  
Nordiskt huvudkontor: Solna, Sverige. 
CEO: Giovanni Carforio.
General Manager, Norden: Pervaiz Ahmed. 
Landschef, Bristol-Myers Squibb Sverige: Amir Hefni.
Omsättning 2016: 19,4 miljarder USD, av vilket 4;9 miljarder 
USD återinvesterades i forskning och utveckling.
Antal anställda: 25.000 globalt, 100 i Sverige. 
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