
Systematisk inddragelse 

Ambitionen om at inddrage medar-
bejdere og kommunikere i øjenhøj-
de kommer også til udtryk i AbbVies 
organisering. Årlige møder med alle 
medarbejdere, inddragelse i de strate-
giske femårsplaner, teamfilosofien som 
grundlag for arbejdsorganiseringen og 
muligheden for at involvere sig i Great 
Place To Work-arbejdet understreger, at 
AbbVie også på det strukturelle plan un-
derstøtter medarbejdernes muligheder 
for at give feedback til ledelsen og invol-
vere sig i virksomhedens udvikling.
De månedlige en-til-en samtaler mel-
lem medarbejder og leder bruges også 
til sparring omkring ideer og tanker.

All Employee dag 
2-3 gange om året samles AbbVies medar-
bejdere til All Employee dag Dagen 
fokuserer på nye AbbVie-initiativer, virk-
somhedens retning og fremdrift. Det er 
vigtigt for os, at dagen bliver brugt til 
direkte feedback fra medarbejderen 
omkring strategiske fokusområder, 
konkrete projekter eller til at få besva-
ret spørgsmål, som bliver rejst af medar-
bejdere, brandteams eller ledelse.

Vi kommer langt omkring og har behandlet 
emner som Enneagram-træning, ar-
bejdsglæde, hvordan gør vi møder min-
deværdige, og virksomhedens strate-
giske 5-års plan. Fælles for alle møderne 
er, at de er både informerende, in-
volverende og idéskabende. Her får 
alle mulighed for at beskæftige sig med 
emner der rækker udover den enkeltes 
almindelige hverdag, men som har be-
tydning for AbbVie som organisation.  

En ledelse, der udfordrer status quo

Alle ledere hos AbbVie gennemgår i 
2016 et lederudviklingsforløb, kaldet 
”Ledelse i bevægelse”. Navnet kom-
mer af at AbbVies ledere skal kunne 
navigere i en omverden, der hele tiden 
bevæger sig/forandrer sig, og det går 
hurtigere og hurtigere. I forbindelse 
med dette forløb, har ledelsen i AbbVie 
bedt en ekstern konsulent, om at sende 
et spørgeskema til alle medarbejdere 
hos AbbVie, så de anonymt kan invol-
vere ledelsen i,  hvad god eller dårlig 
ledelse er. Målet med undersøgelsen 
er, at ledelsen vil arbejde med, hvad 
de kan gøre bedre. Dette er i tråd med 
den opfattelse, der længe har været hos 
medarbejderne hos AbbVie om vores 
ledelse.

”Alle vores ledere er godt opdraget, ” 
siger Deolinda, når talen falder på medar-
bejdernes mulighed for at involvere og 
engagere sig. ”De lytter og giver plads 
til, at vi kan føre ideer og tanker ud i liv-
et. Vores ledelse ved, at de ikke selv har 
de bedste løsninger på alt,” siger hun.
Synspunktet bliver bakket op af, Birgitte 
Holst Andersen, Innovation Manager i 
AbbVie:
”Hvis en medarbejder har noget på 
hjertet, rækker man bare hånden op 
– sådan er det i vores kultur. Alle har 
direkte adgang til alle lederne, og det 
bliver værdsat, når vi byder ind med 
ideer, udfordrende synspunkter eller 
perspektiver,” siger Birgitte.

Som et resultat af vores organisa-
tionsændringer i oktober 2015, øn-
skede vi at høre fra alle i organisationen, 
hvordan de havde oplevet de ændring-
er, som vi alle var blevet berørt af, og 
hvorledes vi kom videre, for fortsat at 
gøre AbbVie til Danmarks Bedste Ar-
bejdsplads.

Alle medarbejdere blev derfor indkaldt 
til dialogmøder i grupper af ca. 8, så det 
var et forum, hvor alle havde mulighed 
for at bidrage med deres holdning. 

Agendaen stillede en række spørgsmål 
til, hvordan man hver især havde oplev-
et organisationsændringerne, hvad der 
skulle være fokus på fremover og om 
der var helt konkrete forslag til, hvad 
ledelsen skulle ændre på.

Det blev til en række åbenhjertige 
møder, hvor alle bidrog aktivt. Alle syn-
tes, at ledelsen havde håndteret organi-
sationsændringen på en yderst profes-
sionel måde, både overfor de opsagte, 
men hvor der også var fokus på at invol-
vere os andre i hele processen. De fleste 
følte, at der var et behov for, at vi som 
organisation har fokus på at få os sam-
let igen, men af helt konkrete forslag 
var der meget få, hvilket er et udtryk for, 
at vi i store træk gør det rigtige.

Møderne er blevet fulgt op med et fre-
dagsmorgenmøde, hvor vores GM, 
Christina, skitserede de 3 hovedpunk-
ter, som havde været den røde tråd på 
møderne, og valgte at gå i detaljerne 
om det ene af punkterne. Der vil i rest-
en af 2016 være fokus på alle 3 hoved-
punkter fra vores dialogmøder.

AbbVie Emdrupvej 28C, 2016, Fotograf: Katrin Björk.
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Fokusområder ved tidligere 
All-Employee-dage 

Enneagram-træning – sådan kan den enkelte medarbejder 
og teamet bruge filosofien bag enneagrammet. 
Arbejdsglæde – Hvad er arbejdsglæde, og hvordan sikrer vi 
arbejdsglæde i vores dagligdag?
Great Place to Work – hvordan fastholder vi momentum og 
sikrer, at vi også i de kommende år udvikler de positive tiltag, 
som er blevet skabt gennem vores Great Place To Work invol-
vering?
Hvordan gør vi møder mindeværdige – hvilke greb kan vi 
benytte for at gøre vores møde med hinanden og vores om-
verden mere mindeværdige. Hvilke redskaber har vi, og hvor-
dan kan de raffineres?
Strategisk 5-års plan – hvordan påvirker ændringer i det 
omkringliggende samfund vores måde at organisere os på?

AbbVie Emdrupvej 28C, 2016, Fotograf: Katrin Björk.

Brand Team -
Brandteamet er endnu et eksempel 
på, hvordan AbbVie grundlæggende 
tror på, at empowerment af den enkelte 
medarbejder og involvering i at sætte 
retningen for AbbVies strategi giver det 
bedste forretningsresultat. Der er et 
brandteam for alle de sygdomsområder, 
som virksomheden producerer medicin 
til - seks i alt. 

I brandteamet samles alle væsentlige 
kompetencer – fx marketing, medical, 
patient relation, market access, pro-
dukt eksperter, projektkoordinatorer og 
brand team-ledelse. 

En stærk teamkultur er ikke noget, der 
opstår af sig selv. Der skal konstant ar-
bejdes for sagen. 

Hvert team sætter tid af til at fokusere 
på optimering af team-processerne og 
samarbejdet. Eksterne konsulenter bliv-
er inviteret indenfor og sammen med 
teamet sikres, at dynamikker, processer 
og kultur bliver udviklet og forbedret. so
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drives i overensstemmelse med sine 
værdier og etiske kodeks. Disse ko-
deks trænes hvert år gennem e-learn-
ing, moduler der er obligatoriske for 
alle. Oplever en medarbejder noget, 
som han/hun mener ikke er i overens-
stemmelse med vores værdier eller 
uforeneligt med vores virksomhedskul-
tur, er det medarbejderens ansvar at 
tage næste skridt til, at det ændres. Hvis 
det ikke er muligt for medarbejderen 
selv at ændre dette, skal nærmeste 
leder underrettes om sagen med hen-
blik på at finde en løsning.

AbbVie har en global Whistleblower 
ordning som medarbejderne kan hen-
vende sig til, hvis de ikke oplever at den 
lokale ledelse tager problemet alvorligt.

General Manager, Management-teamet 
og de øvrige ledere i AbbVie Danmark 
har til opgave at udvise en korrekt etisk 
adfærd, der viser, at de lever op til virk-
somhedens værdier. Den ønskede ad-
færd evalueres årligt med nærmeste 
leder.

Utilfredsstillende arbejds-
situationer og konfliktløsning

I forhold til at komme med forslag og æn-
dre ting, der ikke fungerer optimalt, eller 
udfordre eller appellere beslutninger, er 
der forskellige muligheder.

• Hvis en medarbejder har en klage, et 
ønske eller et spørgsmål i forbindelse 
med sit job, skal han/hun først tale 
med den direkte leder eller den rele-
vante leder/medarbejder om problem-
stillingen

• Hvis medarbejderen ikke er tilfreds 
med udfaldet af samtalen, ikke kan 
involvere sin direkte leder i problem-
stillingen, eller ikke synes han/hun 
er blevet hørt, kan han/hun gå til HR 
afdelingen eller bringe problem-
stillingen op på næste ledelsesniveau. 
I sidste instans kan medarbejderen 
forelægge AbbVies General Manager 
sin kritik.

Etisk adfærd

Alle medarbejdere har et medansvar for 
at gøre AbbVie Danmark til den bedste 
arbejdsplads, og sikre at virksomheden

AbbVie Emdrupvej 28C, 2016, Fotograf: Katrin Björk.

Great Place To Work-Teamet er 
medarbejdernes ambassadører

GPTW-Teamet arbejder med de ting, som medarbej-
derne synes er vigtige for den fælles arbejdsplads. Det 
er ofte emner identificeret gennem den årlige delta-
gelse i Great Place to Work-undersøgelsen.
Alle er velkomne til at henvende sig til GPTW teamet, 
hvis der er emner, som bør tages op. Man inviteres til 
at give sit bud i forslagskassen på intranettet. Forslag 
og betragtninger bliver altid bragt op på møder i arbe-
jdsgruppen. 
Møderne er åbne for alle, så man er også velkommen 
til at deltage. Great Place To Work-Teamet holder hele 
AbbVie opdateret, om hvad der arbejdes med, og 
man kan finde dato, agenda og referat fra møderne på 
intranettet.

EHS-teamet - 
Environment, Health og Safety

Som led i AbbVies bestræbelser på at udvikle og 
forbedre arbejdsforholdene i AbbVie har virksom-
heden etableret en EHS-arbejdsgruppe, som sikrer at 
forholdene omkring Environment, Health og Safety 
er noget ledelse og medarbejderne forholder sig til. 

EHS-gruppen har eksempelvis fokus på aktivi-
teter omkring: førstehjælp, sikker adfærd i trafikken, 
brandøvelser, sundhedstjek for alle, samt arbejdsplads-
vurdering (APV)


