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Som en världsledande aktör inom utveckling och marknadsföring av generiska läkemedel har
Sandoz ett brett utbud av produkter som finns tillgängliga inom ett stort geografiskt område,
och dessutom en mängd olika mervärdestjänster för kunder och patienter. Vi har en
omfattande portfölj som täcker in alla de främsta terapiområdena, vilket ger betydande
besparingar och ökad tillgång till hälso- och sjukvård.
Utöver vår världsledande position inom biosimilarer, generiska antibiotika, dermatologiska
läkemedel och transplantationsläkemedel tillhör vi de främsta inom områden som
kardiovaskulära generika, behandling riktad mot centrala nervsystemet (CNS-läkemedel),
smärtlindring samt oftalmologiska, onkologiska, respiratoriska och hormonella preparat.
Själva spjutspetsen i vår mångsidiga portfölj, som omfattar cirka 1 000 molekyler, är dels vår
världsledande position inom biosimilarer, som är den allra senaste tekniken som används för
nya läkemedel utan patentskydd, och dels antibiotika, som utgör grunden i hälso- och
sjukvårdssystem världen över.
Sandoz är banbrytande och världsledande inom biosimilarer, dvs. godkända biologiska
läkemedel som är jämförbara med befintliga biologiska läkemedel vad gäller kvalitet, säkerhet
och effekt och som skapar välbehövlig konkurrens på detta område, som är ett av de
viktigaste inom den moderna medicinen. Som världsledande inom generiska antibiotika har vi
också en annan mycket viktig uppgift, nämligen att säkra hållbarheten i globala hälso- och
sjukvårdssystem. Antibiotika är själva grundpelaren i dagens hälso- och sjukvård. Utöver att
behandla en rad olika infektionssjukdomar är antibiotikan helt avgörande för att kunna
garantera patientsäkerheten vid medicinska ingrepp på sjukhus, till exempel transplantationer.
Tack vare vårt breda utbud kan vi bidra till betydande och löpande besparingar för patienter
och kunder, vilket säkrar hållbarheten i hälso- och sjukvårdssystem som är under hårt
ekonomiskt tryck, och även frigör resurser för finansiering av nya läkemedel. Våra produkter,
som säljs i över 160 länder, når fler än 500 miljoner patienter och vår målsättning är att nå en
miljard människor.

Sandoz producerar inte bara traditionella generiska läkemedel. Vi erbjuder även många olika
metoder för administrering av läkemedel. Dessa omfattar:
Inhalerbara läkemedel – för behandling av astma och KOL, där komplexa läkemedel
kombineras med avancerade medicintekniska produkter

Injicerbara läkemedel – icke-biologiska läkemedel som ges via injektion, vilket följer en
parenteral administreringsväg. Dessa är grundläggande inom den moderna
sjukhusvården och de vanligaste metoderna är intrakutan, subkutan, intramuskulär och
intravenös injektion.
Orala läkemedel i fast form – tabletter eller kapslar med förlängd eller långsam
frisättning
Oral film – särskilt god effekt för patienter som behöver snabbverkande behandling eller
som har svårt att svälja orala beredningar
Depotplåster – ett innovativt alternativ för kontrollerad läkemedelstillförsel genom
huden och ut i blodomloppet
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