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På Sandoz hittar vi nya sätt att förbättra och förlänga människors liv. Vi skapar nya metoder
som ger människor i hela världen tillgång till högkvalitativa läkemedel. För att nå våra mål
arbetar vi enligt en integrerad strategi med fokus på att förbättra tillgången till läkemedel,
medicinsk information och kapacitetsbyggande inom den medicinska sektorn. I denna strategi
ingår insatser för att erbjuda och främja utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal. Under
2015 hade cirka 520 miljoner patienter tillgång till våra produkter och vår målsättning är att nå
1 miljard människor.
Minst 400 miljoner människor världen över har inte tillgång till grundläggande
hälso- och sjukvård, och fler än 2 miljarder människor har inte råd att köpa de
läkemedel som de behöver.
Utöver vår världsledande position inom biosimilarer, generiska antibiotika, dermatologiska
läkemedel och transplantationsläkemedel tillhör Sandoz de främsta inom områden som
kardiovaskulära generika, behandling riktad mot centrala nervsystemet (CNS-läkemedel),
smärtlindring samt oftalmologiska, onkologiska, respiratoriska och hormonella preparat. Vår
mångsidiga portfölj stöds av en rad avancerade tekniska nyheter, formuleringar och
produkter, bland andra depottabletter och MUPS-tabletter (Multiple Unit Pellet System),
krämer och geler, munsönderfallande film, depotplåster, frystorkade produkter, implantat och
inhalatorer. Företaget har djupa rötter i den vetenskap som har lett fram till många medicinska
upptäckter, allt från det första orala penicillinet 1951 till de första biosimilarerna i Europa och
USA. Nya administreringsmetoder ger tydliga fördelar jämfört med andra alternativ på
marknaden. Vi erbjuder inte bara standardprodukter utan bidrar med ytterligare nytta till hälsooch sjukvårdssystemet genom en rad stödtjänster och läkemedel med mervärde, till exempel
kombinationsformuleringar. Exempel på sådana produkter är appen ”Sandoz Pro” för hälsooch sjukvårdspersonal som har utvecklats av vårt kanadensiska dotterbolag och polypillret
”tre-i-en” mot hjärt-kärlsjukdomar som lanserades 2015 av Sandoz Tyskland.
Förbättrad tillgång till läkemedel är grunden för vår dagliga verksamhet, men vi har också en
rad olika riktade program för ansvarsfullt företagande för att säkra tillgången för de som
behöver det allra mest. Programmen är utformade för att möta specifika hälso- och
sjukvårdsbehov i mindre gynnade områden, främja tillgången till medicinsk information och
bidra till att bygga kapacitet.
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