ledelse & strategi

Kemien
skal være i orden
”Hvis du ikke har øje for det lange perspektiv, så risikerer du, at toget suser
forbi dig.” Sådan lyder det fra Ulla Grove Krogsgaard Thomsen, der som adm.
direktør i Novo Nordisk Pharmatech både har ansvar for at træffe beslutninger,
der skaber resultater nu og her, og sætter retningen for de næste 10 år.
A F :
S Ø R E N
W I L L E M O E S
P O U L S E N
F O T O :
M A R I E
B E N T Z O N

Interviewet er kun få minutter
gammelt, da Ulla Grove Krogsgaard
Thomsen både tryllebinder og
udfordrer Dansk Erhvervs udsendte.
Det sker, da hun på flydende
kemisk og med smittende begejstring
forklarer, hvad Novo Nordisk
Pharmatech laver.
”Vi arbejder blandt andet med
tekniske råvarer, der indgår i
produktionen af biologiske lægemidler. Der er tale om vækstfaktorer
til cellemedie-fremstilling, procesenzymer samt geler, der bruges til
oprensning af proteiner. Vores vækststrategi understøtter reagenser til
opskalering af produktionsprocesser
inden for fremtidens medicin såsom
stamceller, genterapi og
mRNA-vacciner.”
”Vores mission er at tilsikre, at der
kan produceres den bedst mulige
medicin. Det gør vi ved at lave
forbedrede produkter, som er
fremstillet i højeste farmaceutiske
kvalitet,” uddyber hun.
Virksomheden, der er datterselskab
og storleverandør til Novo Nordisk,
har også en mission om at øge den
del af forretningen, der ligger uden
for Novo-familien – det vil sige salget
til den globale pharmaog biopharmaindustri.
Det er Ulla Grove Krogsgaard Thomsen,
der som adm. direktør står i spidsen
for at føre den mission ud i livet.
Redskaberne, der skal hjælpe hende
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med at lykkes, er blandt andet en PhD i
farmaceutisk kemi og 25 års erfaring
fra Novo Nordisk, forklarer hun:
”Det er vigtigt at have den faglige
indsigt som leder i life-sciencebranchen, fordi det giver muligheder
for at have visionerne for produkterne,
forstå den nødvendige teknologi og
stille de kritiske spørgsmål. Kunsten
er så at finde balancen mellem detaljen
og helikopteren, men det synes jeg, at
jeg gennem mine efterhånden 22 år
som leder har lært.”
Tillid som grundelement
For at lykkes som leder, er det dog
ikke nok at have styr på de kemiske

processer. Man skal også kunne skabe
den rette kemi med medarbejderne.
Det ved Ulla Grove Krogsgaard
Thomsen, som kort inde i sin
Novo-karriere blev leder, da hun blev
sat i spidsen for protein-strategien hos
Novo Nordisk. Et projekt, der sikrede
en transformation i forskningen hos
Novo Nordisk fra at arbejde med små
molekyler til at arbejde med proteiner.
Strategien har ført til nogle af de
succesprodukter som Novo Nordisk i
disse år lancerer. Det var en kæmpe
forandringsproces, som i den grad
lærte Ulla Grove Krogsgaard Thomsen
noget om ledelse.
”Jeg lærte virkelig, hvor vigtigt det

”Det giver bare en bedre dynamik,
når der er balance. Vi er ret godt på
vej i Novo Nordisk Pharmatech”
a d m . d i r e k t ø r, U l l a G r o v e K r o g s g a a r d T h o m s e n ,
No v o No r d i s k P h a r m a t e c h

er at skabe visioner og sætte retningen
for medarbejderne og give dem frihed og
ansvar, men samtidig hele tiden være der
for dem – især når tingene bliver svære.
Jeg fik selv vist enorm stor tillid, og det
prøver jeg virkelig også selv at udvise.”
Lykkes man som leder med at udvise
tillid og uddelegere ansvar, så får man
også den nødvendige respekt og tillid
igen, og så er medarbejderne med
ombord, forklarer hun:
”Uden tillid er det bare rigtig, rigtig
svært at skabe resultater.”

Blå bog:
Ulla Grove
Krogsgaard
Thomsen
•

Farmaceut med
Ph.d i Lægemiddelmetabolisme og
strukturkemi.

•

Startede hos Novo
Nordisk i 1997.

•

R&D indtil 2008
med ansvar
for Protein
Engineering.

•

Product supply
indtil 2021 med
ansvar for Biopharm
API produktion.

•

Startede i Novo
Nordisk Pharmatech
i 2021.

•

Gift med Mads,
har tilsammen fire
børn.

•

Bor på landet og
elsker at cykle og gå
i haven.

Den interessante modgang
I dag – flere leder-år senere – nyder hun
stadig at være leder. Hun trives under
ansvar og elsker at se gnisten og stoltheden
i medarbejdernes øjne, når det hele kører
og alting lykkes:
”Det giver et rush og kan simpelthen
give mig gåsehud.”
Det værste som leder er omvendt, når
man sammen med medarbejderne har
gjort alt for at lykkes, og alligevel misser
målet.
”Så forsvinder tilliden udefra, og det,
synes jeg, er virkelig svært. Især når man
ved, at alle har gjort, hvad de kunne,” siger
hun.
Det er dog også i modgang, at ledergerningen bliver mest interessant. Det er
nemlig her, du lærer mest, og hvor du for
alvor bliver testet i din evne til at holde
fast i værdierne om respekt og tillid,
forklarer hun og giver et eksempel:
”Vi skulle på et tidspunkt i Novo
Nordisk øge produktiviteten markant. Det
kunne være en hård og trist opgave, men
vi valgte i stedet at give medarbejderne
mulighed, tid og ansvar for at lave
optimeringer, og vi stillede blot et krav om,
at det skulle være en positiv businesscase.
Vi endte med at lave optimeringer, der
over tre år sparede 25 millioner
kroner. Det kunne vi, fordi vi satte
Magasinet 2 ∙ 2022
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