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Från en person anställd 2011, till 90 medarbetare under 2020. Familjeägda och 
forskningsdrivna Chiesi satsar, tack vare fina resultat, just nu mycket på sitt nor-
diska bolag. Med fullt fokus på affären vill Chiesi arbeta hållbart på alla fronter. 
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hållbarhet som fokus
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Chiesis globala huvudkontor finns i italienska Parma 
och därifrån styrs bolaget som omfattar 6.000 an-
ställda. Terapiområdena är respiratoriska sjukdo-

mar, neonatologi, sällsynta sjukdomar och specialistvård. 
Familjen Chiesi, representerade av flera generationer med 
bröderna Paolo och Alberto i spetsen, finns i allra högsta 
grad närvarande i företaget och drivs av att föra forsk-
ningen framåt, erbjuda läkemedel som höjer patientens 
livskvalitet samt att verksamheten också ska ge tillbaka 
till samhälle och planet.

– Vi har i dag 13 läkemedel på marknaden i Norden. De 
allra flesta är egna produkter men Chiesi tillåter oss även 
att ta in andra produkter när vi anser att det behövs för att 
möta patienternas behov, förklarar Olav Fromm, nordisk 
vd på Chiesi.

Anknytningen till Sverige är stark delvis på grund av 
att ett av företagets läkemedel har sitt ursprung i svensk 
forskning. Läkemedlet Curosurf används inom neonatal-
vården och hjälper för tidigt födda barns lungor att fun gera 
normalt. För över 30 år sedan hade en forskargrupp vid 
Karolinska Institutet fått positiva resultat vid behandling 
av för tidigt födda barn med surfaktant utvecklat från 
grislungor. Forskarna var övertygande om den livräddande 
potentialen i sitt läkemedel och sökte finansiärer. De var i 
kontakt med Pharmacia, som dock trodde att potentialen 
var för låg för detta läkemedel. Istället fick forskarna på 
omvägar kontakt med Paolo Chiesi som är ansvarig för 
forskning och utveckling vid företaget. Chiesi såg möjlig-
heterna och tog läkemedlet till marknaden. I dag, 30 år se-
nare, finns fortfarande ett nära samarbete med forskare vid 
KI. 

– Curosurf är så nära ett mirakelläkemedel man kan 
komma, eftersom en enda dos kan rädda ett helt liv. I dag 
har 5 miljoner för tidigt födda barn behandlats och cirka 1 
miljon liv räddats vilket vi är mycket stolta över. Paolo Chie-
si blev i våras promoverad till hedersdoktor vid KI för sitt 
bidrag till forskningen, berättar Olav Fromm.

I Sverige finns även ett forskningsteam för biotechpro-
dukter. Främst inom sällsynta sjukdomar men man stöttar 
även övriga terapiområden. Forskargruppen på 15 personer 
kommer att flytta in på Karolinska Institutets campus och 
rekryterar under 2020 fler personer, ett resultat av att Chie-
si ser verksamheten som viktig och vill satsa på den. 

– För många inom Chiesi känns det som att komma hem 
när vi flyttar in i de nya lokalerna på campus, så stark är 
anknytningen till KI tack vare Curosurf. Dessutom skapas 
där just nu en spännande miljö med framstående medicinsk 
akademisk forskning, närhet till Karolinska Sjukhuset samt 
de andra forskande bolag som finns på KI:s campus. Vi ser 
att det kommer att bli ett lyft för oss, säger Nina Herne som 
är Head of Biotech Research & Product Development.

Hållbarhet på riktigt 
Sedan juni 2019 är Chiesi certifierat som ett ”B-Corp”, och 
man har i Italien bytt bolagsform till ett så kallat ”benefit 
corporation”.

– Chiesi är det största globala läkemedelsföretag att kva-
lificera sig som ett B-Corp och det är ett resultat av vårt 
arbete för hållbarhet på alla fronter. Det är ett nytt sätt att 
göra business. Istället för att vara bäst i världen vill vi vara 
bäst för världen, berättar Viktoria Petrell som är HR-chef.

Inom Chiesi jobbar man med ”de fyra P:na”
Patients – Forskning som ska komma patienterna till 
gagn i form av förbättrad livskvalitet. Det kan också vara 
initiativ som ligger utanför forskningens ramar. Maria 
Messerer, medicinsk chef, är ansvarig för projektet ”Help 
a Little” som är ett samarbetsprojekt med Svenska Prema-
turförbundet. 

– Med din smartphone kan du ta kort på barntillbehör, 
exempelvis barnvagnar, du har hemma och vill skänka. 
Denna information om tillgängliga gåvor kommer sedan 
kuratorerna på prematuravdelningen på Karolinska Sjuk-
huset tillhanda. När de träffar en behövande familj kan de 
matcha behoven mot de saker som människor vill skänka. 
Det kan handla om nyanlända familjer eller familjer där 
det är en ansträngning för ekonomin att en förälder är bor-
ta flera månader i sträck från jobbet, säger Maria. Föräld-
rarna som får barntillbehör blir väldigt tacksamma, och 
även de som skänker saker ser detta som ett viktigt och 
givande projekt.

Viktoria Petrell belyser gärna Chiesis 
arbete för hållbarhet på alla fronter.

Längst till höger: Chiesi satsar just nu mycket på sin 
nordiska organisation, tack vare fina 

resultat, berättar Olav Fromm.
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Chiesi har i dag 13 produkter på den nordiska marknaden och 
omsätter cirka 40 miljoner euro, berättar Maria Messerer.

18   pharma industry nr 1-20
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Chiesi är en nybliven men engagerad medlem i LIF och 
driver även tillsammans med sju andra läkemedelsföretag 
tillgänglighetsfrågor för patienter med ovanliga sjukdomar 
att få ta del av behandlingar som finns i dag. 

– Inom Kommissionen för innovativa särläkemedel ser 
vi till att lyfta frågor kring finansiering, utvärdering och 
användning av läkemedel avsedda för patienter som är 
drabbade av sällsynta sjukdomar. Kommissionen träffar re-
levanta beslutsfattare inom sjukvården, både på politisk och 
tjänstemannanivå. Kommissionen arbetar också för att det 
inte ska vara någon skillnad i tillgängligheten till dessa lä-
kemedel beroende på var i landet patienten bor, förklarar 
Patrick Svarvar som är Business Unit Director Special Care 
and Rare Diseases på Chiesi.  

Nina Herne fyller på: 
– För att utveckla hållbara läkemedel måste vi vara noga 

med att alltid sätta patienten i centrum. Vi måste tänka till 
och göra rätt från början, fråga oss vad de mest behöver och 
vad som gör mest nytta för dem. Våra nya läkemedel måste 
fungera över tid och vara användbara, förklarar hon. 

People – Att skapa en hållbar organisation för att medarbe-
tare ska må bra och trivas samt ha utvecklingsmöjligheter. 
Företaget välkomnar att anställda byter positioner samt 
rör på sig geografiskt. Målet på sikt är att två tredjedelar 
av alla rekryteringar på bolaget ska vara interna. Ett bevis 
på att man är på rätt väg är att Chiesi i Sverige nyligen blev 
utsedd till Great Place To Work (GPTW) 2019.

Planet – För att säkerställa att patienter med astma och 
KOL får tillgång till de behandlingar de behöver har Chiesi 
investerat 50 miljoner euro på att ta fram en ny generation 
sprayinhalatorer som har en lägre klimatpåverkan. Nu tar 
företaget ytterligare ett steg vidare och satsar 300 miljoner 
euro på detta utvecklingsprojekt. Inom företaget flyger man 
mindre och har fler videomöten. Målet är att vara klimat-
neutrala till år 2035. 

Forskningsteamets flytt till KI har också genomsyrats av 
ett hållbarhetstänk. 

– Vi har sett till hållbarheten på flera fronter. I de nya 
lokalerna har vi behållit den befintliga utrustningen när vi 
kunnat som till exempel laboratoriebänkar, dragskåp och 
vaskar. Vi jobbar för att i det nya labbet vara mer rädda om 
vattenförbrukningen. Alla möbler som köpts in har en håll-
barhetscertifiering och målet är att allt avfall från kontors-
delen ska återvinnas. Karolinska är dessutom placerat så 
att de flesta kommer kunna ta sig till jobbet genom att cyk-
la eller åka kommunalt, berättar Nina Herne.   

Partnership – Högre och högre krav ställs på de leverantö-
rer som företaget väljer. Man vill inspirera leverantörer till 
att göra sitt bästa genom att diskutera hållbarhet med dem. 

Vision för framtiden
Trots detta tummar man inte på de finansiella målen. Sna-
rare tvärtom, ser Chiesi sitt hållbarhetsarbete som en garant 
för att ökade konkurrensfördelar. 

Jämlikhet inom tillgången på särläkemedel är en 
fråga som Chiesi driver, berättar Patrick Svarvar.
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– Vi vill rekrytera och behålla de bästa talangerna. Alla 
vill känna sig stolta över det de gör, säger Viktoria Petrell. 

Ambitiösa hållbarhetsmål matchas också av ambitiösa 
finansiella mål. ”100-ambitionen” ska vara verklighet år 
2024 och innebär 100 procents engagemang, förtroende och 
stöd till medarbetare och i förlängningen en omsättning på 
100 miljoner euro samt 100 anställda. I dag omsätter den 
nordiska verksamheten omkring 40 miljoner euro om man 
räknar in parallellimporterade läkemedel. 

Tack vare den entreprenörsanda som finns i företagets 
DNA har man goda möjligheter att lyckas. Omkring 21 pro-
cent av omsättningen investerar Chiesi tillbaka i bolagets 
forskning. Även förvärv av läkemedel finns med i företagets 
strategi. Lamzede, en rekombinant version av enzymet alfa-
mannosidas, kom med i portföljen när Chiesi 2013 köpte 
och integrerade Sverigebaserade företaget Zymenex. Det 

öppnade upp för en portfölj av behandlingar för en ny pa-
tientgrupp. Lamzede var det första läkemedlet för patienter 
med lysosomala sjukdomar.

– Chiesi är mycket intresserade av forskning och att flyt-
ta gränser och det kan exemplifieras med att Chiesi var först 
med att få EMA-godkännande för en genterapibehandling 
och var även först med godkännande för en stamcellsbe-
handling, berättar Patrick Svarvar. 

Hårt jobb har gett resultat
Det ska sägas att inte alla inom Chiesi från början trodde 
på idén att etablera sig i Norden. 

– Fem valutor, fem läkemedelsverk, olika språk och re-
lativt små marknader låg i vågskålen emot. Det har varit 
hårt jobb för oss att tillsammans övertyga ledning och sty-
relse att det varit värt att investera. Därför har det varit 

Chiesis lokaler ligger centralt i Stockholm.
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betydelsefulla och stolta ögonblick när vi på senare tid fått 
mer resurser och investeringar i verksamheten, säger Olav 
Fromm. 

Under nästa år växer Chiesi ytterligare med ett tiotal nya 
positioner då fler ansvarsområden tas över från moderbo-
laget i Italien, bland annat inom logistik och försäljning. 
Detta innebär således att man kommer vara ett komplett 
läkemedelsbolag på plats i Norden. 

Stolta var också hela nordiska organisationen i septem-
ber 2017 när de samlats i Parma tillsammans med familjen 
Chiesi för att fira lanseringen av Trimbow – inhalations-
steroid och långverkande beta2-agonist och långverkan-
de muskarin-antagonist vid måttlig till svår kronisk ob-
struktiv lungsjukdom. Chiesi Norden var först i världen att 
lansera Trimbow i Danmark. Samma dag hade man fått veta 
att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslu-

tat om subventionering för produkten. Olav kunde då med 
alla nordiska kollegor, kollegor i Parma samt familjen Chie-
si på plats avslöja nyheten och samtidigt tacka alla för deras 
bidrag till lanseringen. 

– Jag har inte jobbat på ett företag tidigare där man sam-
arbetar så nära med ledningen på huvudkontoret. Vi får 
direkt feedback på våra strategier, säger Patrick Svarvar. 
Att bibehålla den ”familjära känslan” är en av utmaning-
arna med en växande organisation. 

KATARINA FORNANDER, frilansjournalist
Foto: SÖREN ANDERSSON

FAKTA CHIESI: 
Familjeägt läkemedelsföretag. Grundades för över 80 år se-
dan i Parma, Italien. 
Global omsättning: 1,8 miljarder euro 2018.
Globalt antal anställda: ca 6 000 personer.
Chiesis omsättning i Norden: 32 miljoner euro 2018 om man 
räknar med parallellimporterade läkemedel. Målet för om-
sättningen 2019 är 42 miljoner euro.
Nordiska bolaget antal anställda: 70 personer med planer 
för ytterligare 20 personer 2020.




