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Innovation, kvalitet och tillgång
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Med vår portfölj som omfattar cirka 1 000 molekyler är Sandoz världsledande inom generiska
och biosimilarläkmedel. Under 2015 hade fler än 500 miljoner patienter tillgång till våra
produkter och vår målsättning är att nå en miljard människor. Eftersom så många människor
världen över sätter sin tilltro till oss när det gäller sin hälsa har vi ett mycket stort ansvar i att
erbjuda de bästa produkterna och hitta nya sätt att ge dessa människor ökad tillgång till
läkemedel.
Hitta nya sätt att förbättra och förlänga människors liv.
Varumärket Sandoz är en kvalitetsgaranti och hälso- och sjukvårdspersonal i hela världen
betraktar det som en symbol för högkvalitativa och prisvärda läkemedel. Varumärket har sitt
ursprung i grundandet av Kern & Sandoz i Schweiz år 1886. Viktiga historiska händelser som
förknippas med varumärket Sandoz är bland andra lanseringen av Calcium Sandoz 1929, det
första orala penicillinet 1951 och 1972 års upptäckt av den immunhämmande effekten hos
ciklosporin, som idag används vid transplantationer. Biosimilarer, dvs. godkända biologiska
läkemedel som är likvärdiga med referensläkemedel vad gäller säkerhet, kvalitet och effekt, är
ett annat exempel på vår framgång inom innovation.
Biologiska läkemedel är ett revolutionerande behandlingsalternativ vid många sjukdomar,
men en ökande efterfrågan i kombination med historiskt begränsad konkurrens innebär stora
utgifter för sjukvården och försämrar tillgången för patienterna. Biosimilarer ger patienterna
ökad tillgång till biologiska läkemedel och minskar kostnaderna för sjukvården. Sandoz har
arbetat med utvecklingen av biosimilarer sedan 1996 och har ett antal helt nya produkter i
arkivet, bland andra den första biosimilaren i Europa 2006 och i USA 2015. Vi erbjuder inte
bara standardprodukter utan bidrar med ytterligare nytta till hälso- och sjukvårdssystemet
genom en rad stödtjänster och läkemedel med mervärde, till exempel
kombinationsformuleringar.
Vi är en del avNovartis tillverkningsorganisation med målsättningen att ge patienter och
kunder högkvalitativa och prisvärda produkter på ett säkert och effektivt sätt - och alltid i tid.
Genom att ha en gemensam tillverkningsorganisation kan vi ta fram viktiga generiska
läkemedel och samtidigt utveckla nya produkter.
En genomgående hög kvalitet är avgörande för att säkra en hållbar effektivitet och tillväxt. Vi
strävar efter att hela tiden förbättra våra rutiner och processer för att kunna möta och
överträffa intressenternas förväntningar.
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