
JAKOB TELLGREN 
NORDENCHEF  PÅ  MSD

 

I intervjuserien "I samtal med" träffar
Forska!Sverige politiker och aktörer som
arbetar för att Sverige fortsatt ska ligga i
framkant gällande forskning, utveckling och
vård. Denna gång samtalar vi med Jakob
Tellgren som är Nordenchef på MSD.   

I SAMTAL MED 

Forska!Sverige arbetar för att medicinsk forskning och
företag ska kunna utvecklas i eller flytta till Sverige 
och att medicinska framsteg snabbt ska komma be-
folkningen till del. Hur arbetar du i din nuvarande roll
med dessa frågor?  

Som en av de stora aktörerna inom den forskande läke-
medelsindustrin är det viktigt för oss att det finns en miljö att
verka inom som värdesätter forskning och innovation och
där det finns möjlighet att få betalt för det värde det skapar i
samhället. Det bygger på flera komponenter. Dels måste
det finnas en ambition från regering och riksdag, vilket det
väldigt tydligt gör i Sverige. Dels måste det finnas en
genomförandeorganisation som klarar av att hantera       

forskning och innovation och där man har tydliga instruk-
tioner om hur myndigheter ska agera och vad de ska göra.
Sverige är en gynnsam miljö på många vis men det finns
områden där det går alldeles för långsamt. En av de sak-
erna är komplexiteten i att vi har 21 autonoma regioner i
hälso- och sjukvården. Om man ska utvecklas och ta upp
ny värdefull forskning och innovation, och kunna använda
den i klinisk vardag, så kan inte 21 autonoma regioner ha
rätt att bestämma själva över vad som ska hända.

Vilken är den starkaste drivkraften för dig i ditt arbete?

Det är att jag får representera något som är helt unikt. Jag
representerar ett företag i den absoluta forskningsfronten
inom ett område som berör hundratusentals människor i
Sverige och miljoner människor över hela världen. Som gör
avgörande skillnad för människor på daglig basis och kan
göra enorm skillnad för folkhälsa. Dessutom kombineras det
med att på ett långsiktigt och transparant sätt kunna göra
bra affärer. Det vi gör berör oerhört många människor i
Sverige och Norden och vi har ett viktigt uppdrag som vi tar
på största allvar.  



I SAMTAL MED 

De statliga investeringarna i medicinsk forskning
motsvarar idag 2 öre per vårdkrona. Vad tycker du är
en lagom nivå? 

Det är svårt att svara på vad som är en lagom nivå. Det
som är viktigt är att det finns en långsiktig syn från sam-
hällets sida både från näringsliv, akademi, statsförvaltning
och regionförvaltning. Det är viktigt att man ser på life
science som ett område som förändrar liv, ger folkhälsa,
som ger möjlighet att utveckla både hälso- och sjukvården
och som ger arbetstillfällen – att man är beredd att satsa i
den riktningen. Jag tror att det framförallt handlar om att
bygga ett snabbt och gynnsamt klimat, en miljö där det är
enkelt att verka som forskare och kliniker och som industri-
representant. Om det kostar 2 eller 3 öre, det vet jag inte.

Vilka tycker du är de viktigaste frågorna som du
arbetar med just nu?

Följ oss gärna på: 

J A K O B  T E L L G R E N
N O R D E N C H E F  P Å  M S D

 

För MSD är det frågor inom immunonkologi. En fråga som
jag är särskilt engagerad i är tidig diagnos av lungcancer
och att fler patienter ska få ta del av de avgörande
forskningsframgångar som skett under de senaste åren.
Idag har vi möjligheter att behandla lungcancer, något som
vi inte ens vågade drömma om för bara några år sedan. Ett
annat område som är väldigt viktigt är att bidra till en fakta-
baserad diskussion kring vaccinationer och den ojämförbara
folkhälsoframgång som vacciner är. Sedan finns de andra
kanske lite mindre områden som är väl så stora om man
tittar på konsekvenserna av det, nämligen antibiotika-
resistens som är lite av en domedagsfråga. Det kommer
kräva fortsatt samarbete och diskussion över gränser.

"Idag har vi möjligheter att behandla
lungcancer, något som vi inte ens
vågade drömma om för bara 
några år sedan."
 

Varför är det viktigt att Sverige är en världsledande
nation när det gäller medicinsk forskning?

strax utanför Södertälje och GE:s satsning i Uppsala. Det är
båda bra exempel på hur man kan kombinera avancerad
tillverkning, forskning i absoluta toppklass och de stora
akademiska institutionerna. På MSD har vi tagit detta ett
steg längre och etablerat ett avtal mellan vår globala
forskningsdivision och Karolinska Institutet för att ta fram
hälsodata. Den här typen av samarbeten är helt avgörande
för svensk life science och det är avgörande för såväl
patienter som folkhälsan i stort. 

I slutändan måste vi ställa oss frågan: vill vi ha en okej
hälso- och sjukvård till billigast möjliga pris eller vill vi ha en
hälso- och sjukvård i absoluta toppklass till ett acceptabelt
pris? Om vi vill ha det senare, vilket jag hoppas, så medför
det också möjligheter inom forskning och högkvalitativ till-
verklig. Det ser vi exempel på  både inom AstraZeneca 
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