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ARBETSPLATSER OCH LYCKADE PROJEKT

PÅ JOBBET

Stor formuleringsglädje på apotekartätt läkemedelsföretag
TEXT:  SAMUEL LAGERCRANTZ    FOTO: OLA HEDIN

På det Uppsalabaserade företaget 
Orexo förfinas formuleringar av 
redan kända läkemedel.

När Marie Westerberg började 
på Orexo i början av 2000-talet 

var hon den sjunde personen som anställ-
des. Idag arbetar mer än 100 personer i  
bolaget, varav hälften i Sverige och hälften 
i USA.

– Det var förstås helt annorlunda då. Då 
fick man göra många olika arbetsuppgifter 
och verkligen hjälpa varandra med allt, 
säger hon.

Men hon konstaterar att bolaget fort-
farande är så pass litet att de anställda är 
delaktiga och har en överblick över hela 
verksamheten. Tidigare har hon bland an-
nat arbetat inom Pharmacia-koncernen.

– På stora företag är allt så specialiserat. 
Där sitter var och en endast med sin egen 
lilla del. Så är det inte här, säger hon.

SVENSK FARMACI TRÄFFAR henne och kollegan 
Petter Weréen i Orexos lokaler i Uppsala Bu-
siness Park som finns i samma område där 
Pharmacia låg en gång i tiden. Idag finns 
där över 80 olika företag, varav många ver-
kar just inom läkemedelssektorn. Lokalerna 
passar bra för läkemedelsutveckling då de 
från början var avsedda för just det.

Både Marie Westerberg och Petter Weréen 
är apotekare, men har vitt skilda arbets-
uppgifter. Marie arbetar med farmaceutisk 
dokumentation och Petter är ansvarig för 
inköp och outsourcing. På företaget finns 
apotekare på så gott som varje avdelning, 
berättar de. Bolagets grundare var också två 
apotekare och en läkare.

Orexos affärsidé är att ta fram nya bättre 
formuleringar av redan godkända läkeme-
del. Sedan bolaget bildades 1995, då under 
namnet Diabact, har fyra nya produkter 
utvecklats fram till godkännande och lan-
sering.

– Många läkemedelsföretag har bråttom 
ut på marknaden när de har tagit fram en 

ny aktiv substans och då är läkemedelsfor-
muleringen ofta lågt prioriterad. Därför 
finns det ett antal olika sätt att förbättra 
redan godkända läkemedel, säger Orexos vd 
Nikolaj Sørensen.

Förbättrad läkemedelsformulering kan 
exempelvis ske genom ökad biotillgänglig-
het så att en mindre mängd aktiv substans 

ger samma effekt. Med en ny och mer kost-
nadseffektiv formulering kan också priset 
pressas. Även smak kan ha stor betydelse.

Nikolaj Sørensen exemplifierar med fö-
retagets mest sålda läkemedel Zubsolv som 

ges för behandling av opioidberoen-
de och används i stor utsträckning i 
USA där problemet med beroende av 
opioider blivit mycket omfattande.

– Vi har tagit fram en formule-
ring med hög biotillgänglighet så 
att 30 procent lägre dos ger samma 
medicinska effekt som originalläke-
medlet. Vi har också arbetat mycket 
med smakmaskering då den aktiva 

substansen smakar illa vilket är ett problem 
för patienterna eftersom läkemedlet tas 
sublingualt.

Många läkemedelsföretag har bråttom 
ut på marknaden när de har tagit fram 
en ny aktiv substans och då är  
formuleringen ofta lågt prioriterad. 
NIKOLAJ SØRENSEN, VD, OREXO

DIALOG PÅ LABBET
Marie Westerberg, ovan, är ofta på labbet och 
diskuterar med personalen. Nikolaj Sørensen, 
till vänster, är vd och Petter Weréen, till höger, 
ansvarar för inköp och outsourcing på Orexo.
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ÅR 2013 STARTADE Orexo ett amerikanskt 
dotterbolag eftersom Zubsolv har sin största 
marknad i USA. Den amerikanska delen 
av företaget arbetar med för-
säljning och marknadsföring. 
Forskning och utveckling sker 
däremot i Sverige. Men även 
om det forskas mycket inom 
bolaget är det också mycket 
som behöver läggas ut på 
leverantörer. 

Då Petter Weréen ansvarar 
för bolagets outsourcing reser han mycket 
för att ta reda på vilka leverantörer som är 
bäst lämpade för olika tjänster. Det handlar 
om allt från att upphandla stora kliniska 
prövningar och hitta kontraktstillverkare 
till att köpa mindre tjänster från små forsk-

ningsföretag.
Förutom att ta ställning till vilka leve-

rantörer som ska anlitas är det viktigt för 
honom att 
underhålla 
relationerna 
med befintliga 
samarbetspart-
ners. 

– Eftersom vi 
är en liten spe-
lare är relatio-

nen till leverantörer väldigt betydelsefull för 
oss. Vi kan då nå våra mål med andra sätt än 
med stora inköpssummor, säger han.

Petter Weréen berättar att han inför 
lanseringen av Zubsolv i USA hade hittat 
ett amerikanskt förpackningsföretag som 

Orexo gärna ville jobba med eftersom före-
taget tidigare hade arbetat med liknande 
produkter. 

Men då förpackningsföretaget normalt 
tar uppdrag från de stora läkemedelsjättar-
na kanske det inte skulle vara så intressant 
att arbeta med Orexo som har betydligt 
mindre volymer än dessa. Det gick att 
komma runt genom att vara en strategiskt 
viktig samarbetspartner.

– Vi hade bestämt att läkemedlet skulle 
serialiseras ända ner till individuell tablett 
i blistret för att vara maximalt spårbart. För 
kontraktsföretaget blev det då spännande 
att arbeta med oss eftersom det blev en 
chans att visa sig kunnig inom den teknik 
som krävs för serialisering och där myndig-
heterna sedan dess har ökat kraven, säger 
Petter Weréen.

FÖR MARIE WESTERBERG har formulerings- 
utveckling gått som en röd tråd genom hela 
arbetslivet ända sedan hon disputerade 
inom galenisk farmaci. Hon har arbetat på 
labb och som sektionschef på Pharmacia. 
Nu arbetar hon mest med dokumentation, 
men säger att det är en stor fördel att hon 
tidigare har stått på labb.

– Även om den tekniska utvecklingen har 
gått framåt sedan jag arbetade i laborato-
rium vet jag ändå med min bakgrund vilka 
frågor jag ska ställa till personalen som 
arbetar praktiskt med formuleringsutveck-
ling. Vi har en ständig dialog.

På frågan om vad hon tycker är roligast 
med sitt jobb svarar hon just formuleringar 
– men nu pratar hon om ord och inte om 
läkemedel.

– När vi dokumenterar gäller det att for-
mulera sig så att myndigheterna förstår vad 
vi menar. Det gäller oavsett om det är inför 
ett läkemedelsgodkännande eller en rapport 
som vi arbetar med. Det är en utmaning 
att kommunicera om det vi gör och när vi 
hittar en fiffig formulering är det riktigt 
kul, säger hon.

Eftersom vi är en liten spelare 
är relationen till leverantörer 
väldigt betydelsefull för oss.
PETTER WERÉEN, INKÖPSANSVARIG, OREXO 


