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Helsedirektøren
Han dobler både topp- og bunnlinjer, trakterer
instrumenter både til medisinsk og underholdende
bruk og får kick som rockevokalist.

HILDE ORELD

tvil om at Grefberg både er økonom, humorist og opptatt
av operasjoner av både medisinsk og forretningsmessig slag.

Huden er sommerbrun. Skjorten er kritthvit.
Krøllene er viltre og ansiktsuttrykket skifter fra alvorlig og
seriøst til leken gutteaktig sjarm i takt med hva han snakker om.
Erik Grefberg vokste opp i Bærum med to søstre, som er
blitt henholdsvis lege og psykolog, og ressurssterke foreldre.
– Men det var turbulent. Mine foreldre hadde nok med seg
selv og sitt ekteskap. Det var mye dramatikk som preget oss
som barn. Derfor ble jeg tidlig selvstendig og har selv måttet
ta ansvar for egen lykke og fremgang.
Grefberg flytter seg ukomfortabelt på stolen. Og stemmen
er alvorlig når han fortsetter:
– Jeg er veldig opptatt av å leve og ha det bra. Ikke nødvendigvis å være lykkelig hele tiden, men å være fornøyd. Derfor
velger jeg bevisst bort mennesker som ikke gir meg noe positivt.
Jeg er positiv og løsningsorientert. Pessimister er ikke min greie,
sier han, i et langt mindre alvorlig toneleie enn han startet.
– Det er kick som gir meg lykke. Derfor jakter jeg på kick.
Og kickene kan være alt fra at folk i min familie eller mitt
team får til noe, til å stå på scenen å spille foran et ellevilt
publikum.

– Selv om jeg er opptatt av å jakte på kick, som
det å stå på scenen, har jeg alltid vært ekstremt målrettet. Jeg
har aldri mistet målene mine av syne, påstår businessrockeren.
– Hva slags mål snakker du om?
– Jeg har som mål å lede selskaper med en stor kompleksitet og med en så stor omsetning at det blir som å drive et
slags skip. Når jeg forlater skipet skal mine fotavtrykk og mitt
tankegods leve videre, sier han ubeskjedent.

Grefberg var 13 år da han skjønte at han hadde
et musikalsk talent. Han lærte seg å spille gitar, og nå er han
usikker på hvilke instrumenter han ikke behersker. Han
skriver tekster og musikk selv, og spiller alle instrumentene
på innspillingen, enten det er trommer, bass, gitar, keyboard
eller munnspill. Og han er vokalist.
– Som underholdningsartist er jeg god. Som musiker og
låtskriver er jeg et godt stykke på vei, sier mannen som også
er frontfigur i coverbandet Glimmer Twins, et business-rockeband med investorer og ledere som utelukkende spiller
Rolling Stones-låter. På scenen ser de ut som de er på vei til
et styremøte, med nystrøkne skjorter, dress, slips og blankpussede sko. Og Grefberg er den villeste av alle. Hoftevrikkene
hans ville gjort Elvis Presley misunnelig, og han hopper som
Jahn Teigen gjorde i sine glansdager.
På hjemmesiden er dette forklaringen på hvorfor valget
falt på nettopp Rolling Stones og ikke coverversjoner av
andre artister: «Glimmer Twins er et franchiseband som
distribuerer musikk utviklet av Rolling Stones. Bandet definerte dette musikksegmentet som sitt satsningsområde
fordi markedsundersøkelser før etableringen indikerte at
musikken er fengende og godt etterspurt av et bredt og
kjøpesterkt publikum. På utøversiden kreves begrensede
investeringer innen kompetanseutvikling, instrumenter og
øvrige anleggsmidler for å levere solide musikkopplevelser
av høy kvalitet. Glimmer Twins er dermed en svært kostnadseffektiv musikalsk operasjon.» Det levner altså ingen

For ti år siden fikk Grefberg ansvaret for Philips
Healthcare i Norge. I løpet av tre år doblet han omsetningen
til det medisinske utstyrsfirmaet, hvilket resulterte i at han
ble hanket inn som sjef for hele Skandinavia i det samme
selskapet. Grefberg flyttet fra kone og datter i Asker for å lede
200 ansatte i Stockholm. Oppdraget var å løfte omsetningen
til rundt 1 milliard kroner. Det klarte han med glans. Ingen
nordmann har kommet lenger i Philips-systemet enn ham
siden Einar Kloster gjorde karriere samme sted på 80-tallet.
– Jeg klarte å snu en skandinavisk organisasjon med dårlig
lønnsomhet til å bli den organisasjonen med høyest lønnsomhet pr. hode i hele Europa. Det har de ikke klart å kopiere i
etterkant.
Skulle han fortsette å klatre i karrierestigen hos Philips,
måtte han i så fall flytte lenger ut i verden. Det passet svært
dårlig med Grefbergs familieliv.
– Før jeg takket ja til jobben i Stockholm, snakket jeg med
min kone. Jeg lovet å ikke pendle i mer enn tre år. Og det løftet
holdt jeg, sier han og setter opp et forelsket pappa-fjes. Kona
og datteren på 17 er på hytta på Sørlandet, pappa Grefberg er
tydelig ivrig etter å komme etter.
Rett etter jobben i Philips var Grefberg på
plass som daglig leder i Teres Medical Norge. Han søkte
jobben og fikk den. «Flaks», sier Grefberg, selv om jobben
langt fra var noen dans på roser. Selskapet, som består av
private helseklinikker i Norge, Sverige og Danmark, hadde
tapt penger i flere år. Det var mer enn nok å ta tak i for mannen som er utdannet marinbiolog fra California og økonom
fra Boston University. Egentlig fordi fiskeoppdrett boomet
på den tiden, men da Grefberg var ferdig studert, var det
ikke plass til ham i den bransjen. Det var snarere oppsigelser
enn nyansettelser som sto på de fleste selskapenes agenda.

Det var mye dramatikk som
preget oss som barn

Erik Grefberg
 Alder: 51.
 Sivilstand: Gift, en datter på
17 år.
 Stilling: Daglig leder for Teres
Medical Norge.
 Aktuell: Aleris har kjøpt Teres
Medical Group, og Konkurransetilsynet behandler fortsatt
saken.
 Bakgrunn: Marinbiolog og
økonom. Direktør for Philips
Healthcare Scandinavia, daglig leder i Ergomekanikk, internasjonal direktør i Handicare,
salgs- og markedsdirektør i
Norway Seafoods, daglig leder
i Matraco og salgssjef for det
tyske markedet til Skiguard.
 Stortingets talerstol blir
din. Hvilken sak tar du
opp? Halalslakting bør forbys
umiddelbart, selv om det er et
politisk ukorrekt standpunkt.
 Hva bør Norge bruke mindre penger på? På forretninger og prosjekter som ikke er
bærekraftige. Politikere som
ikke ser lenger enn partipolitikken sin har brukt for mye pen-

ger på industri og forretninger
som ikke har livets rett. Det er
å blottlegge inkompetanse og
spille politisk mynt på skattebetalernes bekostning.
 Hva er din dårligste investering? Den tiden jeg har investert i mennesker som viste seg
ikke å ha de riktige verdiene og
holdningene, er nok de dårligste
investeringene jeg har gjort.
 En bok du gjerne vil lese
om igjen? Har lest «En bønn
for Owen Meany» av John
Irving og «Beatles» av Lars
Saabye Christensen flere ganger. Nå vil jeg lese «The Dirt»
- boken om Mötley Crew igjen.
En herlig dekadent historie fra
virkeligheten.
 Hvor drømmer du om å
reise? Jeg har nettopp gjennomført drømmereisen min; en
tur tilbake til California sammen
med min kone og datter, slik at
de skulle få innsyn i noe av det
California, hvor jeg studerte,
har å tilby. Jeg har reist verden
rundt og sett mye. Jeg har faktisk ikke flere reisedrømmer.

– Ble du ansatt som ryddegutt i Teres?
– Det var ganske kaotisk, ja. Spesielt tapte Teres mye penger i Danmark og Sverige. Norge står for 80 prosent av omsetningen i Teres-gruppen. Nesten hele ledelsen ble fjernet,
og da Åse Aulie Michelet kom inn som administrerende for
Teres Medical Group i 2012, jobbet vi meget godt sammen om
å snu nabolandene. Jeg har ansvaret for å legge opp driften,
Åse har det overordnede og juridiske ansvaret for gruppen.
Nå tjener vi penger i alle land.

Etter at Grefberg ble ansatt, har EBITDA
i Norge økt fra rundt 25 millioner kroner til cirka 54 millioner kroner.
– Hva er hemmeligheten?
– I Norge måtte vi lage en felles plattform for alle klinikkene vi har kjøpt opp. Det har gitt enorme synergieffekter.
Og selv om vi tapte noen anbudsrunder med det offentlige
for fjoråret og omsetningen gikk ned med 40 millioner
kroner, beholdt vi det samme resultatet. Kostnadskontroll
er stikkordet.

– Hva gjorde dere i Sverige og Danmark?

BUSINESS-ROCKEREN: Erik Grefberg gir alt på scenen. Glimmer Twins spiller for mange tusen hvert år, og Grefberg får lykke-kick.
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