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Hos Sandoz finder vi nye måder at forbedre og forlænge menneskers liv på. Vi baner nye veje
for at give mennesker i hele verden bedre adgang til medicin af høj kvalitet. For at realisere
dette følger vi en integreret adgangsstrategi, der målretter vores arbejde på at forbedre
adgangen til medicin, adgangen til medicinsk information og adgangen til medicinsk
kapacitetsopbygning. Dette gør vi blandt andet ved at tilvejebringe og støtte behørig
undervisning af læger og sundhedspersonale. I 2015 nåede vores produkter ud til cirka 520
millioner patienter, og vores ambition er at nå op på 1 milliard mennesker.
Der er mindst 400 millioner mennesker i verden, der ikke har adgang til livsvigtige
sundhedstjenester, og mere end 2 milliarder har ikke råd til at købe den medicin,
de har brug for
Ud over at være nr. 1 i verden inden for biosimilære lægemidler og generiske antibiotika,
dermatologiske lægemidler og transplantationsmedicin, indtager Sandoz også globale
førerpositioner på en række områder, herunder generiske lægemidler til behandling af hjertekar-sygdomme, sygdomme i centralnervesystemet (CNS), smerter, øjenlidelser, kræft og
luftvejssygdomme samt hormonbehandlinger. Vores omfattende produktportefølje bygger på
de sidste nye teknologier, formuleringer og udstyr, herunder depot- og kombinationstabletter,
cremer og geler, smeltefilm, depotplastre, lyofiliserede produkter, implantater og inhalatorer.
Vores videnskabelige rødder stikker dybt, og vi har igennem årene udviklet mange
medicinske nyskabelser - fra den første orale penicillin i 1951 til de første biosimilære
lægemidler i Europa og USA samt nye og bedre administrationsteknikker. Vi leverer ikke bare
standardprodukter, vi tilfører værdi til sundhedssektoren i form af en række serviceydelser og
lægemidler med ekstra fordele, herunder kombinationsformuleringer. Eksempler herpå
omfatter vores app til læger og sundhedspersonale, ”Sandoz Pro”, som er udviklet af Sandoz
Canada, og den kardiovaskulære ”tre-i-én-polypille”, der blev lanceret af Sandoz Germany i
2015.
Omdrejningspunktet i vores daglige forretningsmodel er at øge adgangen til medicin, men vi
står også i spidsen for en række målrettede virksomhedsansvarsprogrammer, der skal sikre
adgang for dem, der har mest brug for det. Formålet med disse programmer er at afhjælpe
specifikke sundhedsbehov i underprivilegerede samfund, at fremme adgangen til medicinsk
information og at bidrage til kapacitetsopbygning.
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