
6   pharma industry nr 4-22

läkemedelsföretaget

GSK – delat bolag      blev starkare bolag

Läkemedelsindustrin har en lång 
historia av förvärv och fusioner 
så det hör till ovanligheten att 

ett stort globalt bolag väljer att dela 
upp en framgångsrik verksamhet. 

– Faktum är att bolaguppdelningen 
är ett styrkebesked med målet att GSK 
inom tio år når samma omsättning som 
innan uppdelningen. För att nå dit 

kommer vi arbeta strategiskt inom tre 
fokusområden: Utvecklingen av inno-
vativa läkemedel och vaccin; produk-
tion och behandling inom onkologi, 
andningsvägar, immunoterapi, hiv och 
infektionssjukdomar och slutligen, an-
svarstagande inom kvalitetsarbete, 
hållbarhet och inkludering. En ambi-
tiös strategi som är vår styrka för att nå 

vår globala vision om en hälsosam pla-
net, för en hälsosam befolkning, säger 
Georges Dagher, Sverigechef.

En stärkt produktportfölj och posi-
tionen som attraktiv arbetsgivare ska 
hjälpa den nya organisationen att upp-
nå affärsmålen. 

– Vi siktar på en snabb utveckling 
och tillväxt de kommande åren och in-

Delat bolag blev starkare bolag när läkemedelsbolaget GSK – GlaxoSmithKline – 
delade upp verksamheten. Receptfria läkemedel har hamnat under det nybildade 
bolaget Haleon medan GSK står på egna ben som ett forskande läkemedelsbolag 
med ambitionen att hjälpa 2,5 miljarder människor, världen över.
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GSK – delat bolag      blev starkare bolag

vesterar stort inom såväl forskning och 
utveckling som rekrytering. I pipeline 
ligger många nya behandlingar där vi 
även inkluderar tidigare försummade 
terapiområden som malaria och hepatit 
B. 

När det kommer till att utveckla nya 
behandlingar och vaccin och för att un-
derlätta för en ansträngd vårdsektor 
har GSK som ambition att skapa bättre 
förutsättningar för AI och datadriven 
forskning.

– Individanpassad vård är alltmer i 
fokus och real world evidence, RWE, i 
form av datainsamling från andra käl-
lor än kontrollerade kliniska prövning-

ar, är en viktig tillgång i Sverige. Data 
som ger unika möjligheter att utvär-
dera behandlingar i verkligheten och 
som med strukturerad och samlad in-
formation kan förbättra möjligheten att 
lokalisera rätt patient, sätta in rätt be-
handling och följa upp behandlingsef-
fekt. Tyvärr finns det stora utmaningar 
med tillgång och datakompabilitet. Vi 
önskar att fler aktörer inom industrin 
gör gemensam sak med vård, forsk-

ningsvärld och politik för att lokalt sä-
kerställa legala ramverk för hantering-
en av livsviktiga hälsodata. GSK är 
gärna en bidragande part i den typen 
av korsfunktionell samverkan som kan 
göra skillnad för patienten och placera 
Sverige i framkant inom hälso- och 
sjukvård.

Motivation är en viktig del av till-
växtstrategin att vara en attraktiv ar-
betsgivare med målet att vara en plats 
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där anställda spelar en stor roll med 
personligt ansvar och utvecklingsmöj-
ligheter, samtidigt som det finns ett ar-
betsgivaransvar i form av socialt 
skyddsnät. 

– I november betalade vi till exempel 
ut extra ekonomisk ersättning till an-
ställda med lägst löner, som en följd av 
den ekonomiska oron i världen. Samti-
digt är det också viktigt att alla medar-
betare känner att de har relevanta ar-
betsuppgifter, att livet är i balans och 
att de är trygga i att vara sig själva på 
samma gång som de blir både inklude-
rade och sedda. Och för många medar-
betare, mig själv inräknat, är den vik-
tigaste motivationen att vi skapar skill-
nad för patienterna.

En affärsstrategisk del i att stärka 
GSK som forskande läkemedelsbolag 
och en tydlig partner inom hälso- och 
sjukvård är att företaget nu investerar 
stort inom forskning och utveckling 
och satsar på samverkan med forsk-
ningsvärlden.

– Forskning och utveckling spelar en 
alltmer central roll på GSK. På den 
medicinska avdelningen har bland an-
nat antalet anställda fördubblats bara 
under de två senaste åren, vilket är 
mycket glädjande, säger Anna Linnér, 
medicinsk chef. 

Genom att nyttja den nordiska orga-
nisationen lokaliserar GSK också sy-
nergier och resurser över nationsgrän-
ser, när det finns möjlighet.

– Vi har för närvarande ett femtontal 
kliniska studier på gång och arbetar 
nordiskt, vilket ger ökade möjligheter. 
Att kvalitetssäkra på ett bättre sätt och 
lokalt samverka med forsknings- och 
sjukvårdssektorn kan ge innovativa 
lösningar snabbare och säkrare. Det är 
viktigt att så många som möjligt kan 
vara med redan från början då det inte 
sällan är mer frågan om ett race än en 
stilla promenad, säger Terhi Hirvonen, 
nordisk chef för kliniska prövningar.

Ambitionerna att utveckla pipeline 
och kliniska studier har bidragit till att 
GSK i dag arbetar just både snabbare 
och mer effektivt inom forskning och 
utveckling, där ”snabbare” handlar om 
mer effektiv accelererad utveckling av 
nya behandlingar och vaccin, med bi-
behållen säkerhetsprofil.

– De senaste fem åren har vi fått 13 
godkännande och vi har i dag ett 60-tal 
substanser med utvecklingspotential i 

– Vi siktar på en snabb utveckling och tillväxt de kommande åren, 
säger Georges Dagher, Sverigechef på GSK.

Nedan: 
– AI och maskininlärning kan hitta, och genetiskt validera, vilka patienter 
som ska ingå i studier, berättar Anna Linnér, medicinsk chef.
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pipeline. En stor skillnad är att vi nu 
med hjälp av AI och maskininlärning 
kan hitta, och genetiskt validera, vilka 
patienter som ska ingå i studier vilket 
har bidragit till att fler studier når fas 
III. GSK initierar även flera projekt som 
involverar real world data, det ger uni-
ka möjligheter att utvärdera behand-
lingar i verkligheten och möjliggöra 
individanpassad vård, säger Anna Lin-
nér. 

GSK har en intern innovationshubb 
där medarbetare fokuserar på att ge-
mensamt lösa utmaningar och problem 
och där alla får vara med och bidra.

– Patientperspektivet är ständigt i 
fokus och att GSK i dagarna, för åtton-
de året i rad, rankas överst i indexet 
”Access to medicines” är ett kvitto på 
att vi gör skillnad. Det görs med hjälp 
av våra fantastiska medarbetare som är 
innovativa, flexibla och inkluderande, 
säger Anna Linnér. 

Ett annat område som är högaktu-
ellt, inte bara i industrin, är hållbarhet 
och GSK var tidigt ute med ansvarsta-
gande på området när organisationen 
redan 2010 satte ambitiösa klimatmål 
som ska uppnås till år 2030. 

– Den globala visionen, en hälsosam 
planet för en hälsosam befolkning, 
innebär att vi måste ta vårt ansvar 
inom hållbarhetsfrågor. På lokal nivå 
finns en hållbarhetsgrupp som på alla 
plan arbetar med dessa frågor; från 
produktutveckling och produktion till 
organisationen och personalens indi-
viduella ansvar. Hållbarhetsområdet är 
brett och om vi som företag ska göra 
skillnad på riktigt behöver vi se till hel-
hetsbilden, säger Maria Ericsson, chef 
för kommunikation, external affairs, 
marketaccess och ansvarig för hållbar-
hetsgruppen i Sverige. 

På Dow Jones hållbarhetsindex för 
läkemedelsbranschen har GSK länge 
varit etta, en position företaget har som 
ambition att behålla. Ett konkret exem-
pel är området luftvägar där man är 
ledande. Drivgasinhalatorer, en be-
handling med negativt klimatavtryck, 
ersätts successivt med mer klimatsmar-
ta alternativ, vilket med miljoner inha-
latorer i världen minskar klimatpåver-
kan. 

Inom ramen för hållbarhetsarbetet 
ryms även personalens välbefinnande 
med möjlighet till jämlika och goda ar-
betsvillkor, personalpåverkan och att 

– Det är viktigt att så många som möjligt kan vara med redan från början då det inte 
sällan är mer frågan om ett race än en stilla promenad, anser Terhi Hirvonen, nordisk 
chef för kliniska prövningar.

Nedan: 
– Om vi som företag ska göra skillnad på riktigt behöver se till helhetsbilden, menar Maria 
Ericsson, chef för kommunikation, external affairs, marketaccess och 
ansvarig för hållbarhetsgruppen i Sverige.
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vara en hållbar arbetsplats. Lokalt för-
söker GSK i största mån tillhandahålla 
bättre miljöval för medarbetare i form 
av växtbaserade livsmedel, eldriven bil-
park och minska användning av plast i 
vardagen och på global nivå ska hu-
vudfabriken i Belgien inom kort drivas 
med enbart förnybar el.

– Vi har minskat koldioxidutsläppen 
med 34 procent och vattenförbrukning-
en med 53 procent sedan år 2010. Det 
som pågår nu är en långsiktig omställ-
ning där det i dag är lättare att göra rätt 
från början, när nya behandlingar och 
vaccin tas fram. Ekodesign innebär att 
tänka hållbart redan från början och in-
kludera miljöpåverkan i hela produk-
tionscykeln; från forskning och utveck-
ling till produktion och distribution. Vi 
anser därför att hållbarhetskriterier 
kan och bör ingå i offentliga upphand-
lingar framgent och bara inom GSK 
ställer vi i dag krav på till exempel ex-
terna distributörer att enbart använda 
eldrivna fordon, säger Erica Carlsson, 
affärsområdeschef för vaccin och med-
lem i hållbarhetsgruppen.

Inom hållbarhetsarbetet ryms även 
vaccinationsprogram i tredje världen, 
där tar GSK i dag fram vaccin som god-
känns i särskilt utsatta utvecklingslän-
der med stora behov. 

– Malaria är till exempel en av de 
främsta dödsorsakerna i världen hos 
barn och genom att utveckla, och till-
handahålla, regionalt godkända vaccin 
bidrar vi konkret till en hälsosam pla-
net och en hälsosam befolkning. Per-
sonligen känns det bra att arbeta på ett 
bolag som tar hållbarhetsfrågor på 
största allvar och konkret arbetar för 
att nå de mål som satts upp. Det gör att 
jag kan se mina barn i ögonen, säger 
Erica Carlsson.

Med en global organisation kan 
medarbetare röra sig mellan såväl olika 
roller som över landsgränser, något 
som kan skapa nya möjligheter för både 
individen och GSK.

– Jag började på kontoret i Syrien och 
har arbetat inom GSK i över 17 år. När 
jag tvingades lämna hemlandet och 
flytta till Sverige visste jag att GSK Sve-
rige kunde erbjuda mig chansen att 
söka nya möjligheter. Utmärkande från 
början var att jag anställdes på mina 
meriter och att GSK ser möjligheter 
bortom språk och annan bakgrund. Det 
bidrog till att när allting annat kändes 

läkemedelsföretaget

– Personligen känns det bra att arbeta på ett bolag som tar hållbarhetsfrågor på största allvar, 
säger Erica Carlsson, affärsområdeschef för vaccin och medlem i hållbarhets gruppen.

Nedan: 
– Efter 17 år har jag varit med om förändringar förr och det här är den största och mest ambi-
tiösa hittills, säger George Farah, produktchef på GSK.
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nytt, blev arbetsplatsen med bekanta 
värderingar och prioriteringar ”hem-
ma”, säger George Farah, produktchef.

Gemenskap och inkludering är fak-
torer som signalerar en positiv arbets-
miljö, något som absolut var avgörande 
i samband med bolagsuppdelningen.

– Efter 17 år har jag varit med om 
förändringar förr och det här är den 
största och mest ambitiösa hittills. 
Medarbetarna har fått vara med på 
hela resan, från första beskeden till 
lansering av ny strategi och, ny logga 
och i dag känns organisationen ännu 
starkare. Det känns att GSK är en mo-
dern och inkluderande arbetsgivare 
med förtroende för sina medarbetare. 
Alla har ett individuellt ansvar, på 
samma gång känner du dig hörd och 

välkomnad. Förändring kan vara 
skrämmande, men vi växer med en 
tydlig riktning och motivation, vilket 
känns tryggt. Personligen ser jag fram 
emot de kommande åren med många 
nya produkter och godkännanden 
samt satsningen på forskning, utveck-
ling och innovation. Det är en arbets-
plats där jag trivs väldigt bra och både 
kan och vill fortsätta växa.

Sverigechefen George Dagher ler 
när han avslutningsvis får möjlighet att 
sammanfatta framtiden.

– Det finns inget som gör mig mer 
stolt och motiverad än att arbeta på ett 
biofarmabolag som gör verklig skillnad 
och nu utvecklas i rask takt med ett 
tydligt syfte, att ta hand om människ-
or. Vi har både ambitionen och möjlig-

heterna att nå en ledande position i 
Sverige, och övriga Norden, inom 
forskning, utveckling, behandling och 
vaccin samtidigt som vi fortsatt ut-
vecklar hållbarhets- och inkluderings-
frågor och att vara en attraktiv arbets-
givare för medarbetarna. Tillsammans 
bygger vi en dynamisk organisation för 
att nå våra mål, en ambitiös och tydlig 
riktning som motiverar oss alla att göra 
det bästa vi kan för att förbättra hälsan 
för miljontals svenskar, avslutar Geor-
ges Dagher. 

Text: ANDERS ÅKER
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