
 

 

Novartis Danmark får ny ledergruppe 

 

 

Fra venstre: Pia Krogsgaard Villadsen, André Klitte, Lise Warming, Ann-Marie Olsson, Enno Hoffmann-Dose, Kristine 

Graversen, Frederik Knud Nielsen, Mille Keller Holst, Maja Zdravkovic Hugod, Uffe Mark Hansen, Peter Drøidal og Mads Norn 

Thomsen. 

 

16. januar 2023 

Novartis er i gang med en transformation, der skal forenkle organisationen verden over og her i 

Danmark. Virksomheden samler sine to enheder, pharma og onkologi, i én enhed under navnet 

”Innovative Medicines”, der fokuserer på nye innovative lægemidler inden for Novartis’ 

kerneområder for at skabe værdi for patienterne.  

I Danmark er den nye organisation nu på plads, og Novartis har fra januar 2023 fået ny 

ledergruppe. Den skal Peter Drøidal, som også er formand i Lif, stå i spidsen for.  

”Vi har fået en ny lederguppe med stor diversitet, der sammen med vores dygtige medarbejdere 

skal udvikle vores nye organisation. Vi har mulighederne for at træffe hurtigere beslutninger, 

arbejde agilt og få vores lægemidler hurtigere ud til patienterne i Danmark. Det har jeg høje 



forventninger til”, siger Peter Drøidal, Country Manager for Novartis Danmark og Island, og 

uddyber:  

”Novartis vil i Norden fremover være mere landefokuseret. Det giver os mulighed for hurtigere at 

tilpasse os behovene i det danske sundhedsvæsen og hos danske patienter og blive en endnu 

bedre samarbejdspartner”, siger han. 

Den nye ledergruppe: 

• Peter Drøidal, som også er formand i Lif, fortsætter som Country Manager for Novartis 

Danmark & Island. Peter har arbejdet i Novartis i 15 år i forskellige nordiske og danske 

roller inden for det kommercielle område samt market access og public affairs. 

 

• Mille Keller Holst skal lede Novartis Danmarks marketingteam. Mille har arbejdet i 

Novartis i lidt over 1 år og har en bred baggrund fra sundhedsindustrien i politiske, 

market access og kommercielle roller.  

 

• Frederik Knud Nielsen er sat i spidsen for et nyt partnerskabsteam, som skal udvikle 

løsninger med sundhedsvæsenet, der skaber værdi for patienterne. Han har arbejdet i 

Novartis i knapt 20 år, særligt med klinisk forskning og offentlig-private partnerskaber. 

 

• Maja Zdravkovic Hugod skal lede et nyt team af healthcare managers. Maja er 

uddannet læge og har arbejdet 9 år i Novartis i forskellige roller og terapiområder. 

 

• Enno Hoffmann-Dose fortsætter med politisk interessevaretagelse som Public Affairs 

Direktør. Enno er pt. også formand for Lif’s Public Affairs Forum og har tidligere arbejdet 

i bl.a. Lundbeckfonden og Centraladministrationen.  

 

• Mads Norn Thomsen skal lede et Business Excellence & Execution team, der skal 

optimere arbejdet med Novartis’ kerneområder. Mads har arbejdet i Novartis siden 2011 

og har bred erfaring fra kommercielle og strategiske roller i Danmark og Norden. 

 

• Pia Krogsgaard Villadsen forsætter sit arbejde med at få Novartis’ nye lægemidler ud 

til patienterne som Value & Access Director. Pia har arbejdet i Novartis i mere end 30 år, 

bl.a. i lederstillinger inden for salg, marketing, forretningsudvikling og market access.  

 

• Lise Warming skal lede et team af medicinske eksperter. Lise har arbejdet i Novartis i 

14 år i medicinske roller med stigende ansvar. Hun er uddannet læge og har mange års 

erfaring med klinisk arbejde og klinisk forskning. 

 

• Uffe Mark Hansen er chefjurist for Novartis i Danmark og Island. Uffe har mange års 

erfaring som advokat i life science-industrien i Danmark og udlandet og har bl.a. arbejdet 

som advokat hos Novo Nordisk og Bech-Bruun Advokatfirma. 

 

• Ann-Marie Olsson får det samlede ansvar for kommunikation og patient engagement, 

herunder samarbejde med patientforeninger. Hun har bl.a. erfaring fra 

sundhedsvæsenet, Dansk Industri og Slotsholmen.  

 



• Kristine Graversen er ansvarlig for People & Organisation i Norge og interim i 

Danmark. Hun har arbejdet i Novartis siden 2012 i forskellige roller og divisioner.  

 

• André Klitte bliver ansvarlig for Finance i Danmark og Norge. André har bred erfaring 

fra forskellige financestillinger i Novartis, senest Nordic Franchise Finance Head. 

 

Novartis vil i de kommende år fokusere på fem terapiområder; hjertekar, immunologi, 

neuroscience, solide tumorer og hematologi. 

For yderligere information, kontakt: 

 

Ann-Marie Olsson, Head of Communications and Patient Engagement, Novartis Danmark  

Telefon: +45 2892 9853/ Ann-Marie.Olsson@novartis.com 

 

 


