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Som verdensledende innen utvikling og tilførsel av generiske legemidler, tilbyr Sandoz
produkter på bred basis, både geografisk og i forhold til portefølje, og vi yter også en rekke
verdiskapende tjenester til kunder og pasienter. Vi tilbyr en bred portefølje som dekker alle de
største behandlingsområdene. Dette gir betydelige innsparinger og bedre tilgang til
helsetjenester.
I tillegg til at vi er rangert som nr. 1 i verden innen biotilsvarende legemidler og generiske
antibiotika, dermatologi og legemidler brukt ved transplantasjoner, har vi også en ledende
posisjon verden over på områder som omfatter behandling av alt fra generelle
kardiovaskulære tilstander, lidelser i sentralnervesystemet (CNS), smerter og oftalmologi, til
onkologi, luftveislidelser og hormonbehandling.
Vår verdensledende posisjon rydder veien for den brede porteføljen vår på ca. 1000
molekyler, både innenfor biotilsvarende legemidler, som er siste nytt innen nyskapende,
upatenterte legemidler, og antibiotika, som danner grunnlaget for helsetjenester verden over.
Sandoz er banebrytende og verdensledende innen biotilsvarende legemidler – som er
godkjent biologisk behandling, der kvaliteten, sikkerheten og effekten kan sammenlignes med
eksisterende biologisk behandling, og som bringer nødvendig konkurranse inn i dette svært
viktige området innenfor moderne medisin. Vi er også verdensledende innen generisk
antibiotika, og spiller en viktig rolle når det gjelder å opprettholde bærekraften innenfor globale
helsetjenester. Antibiotika er hjørnesteinen i dagens helsevesen. I tillegg til å behandle en hel
rekke infeksjonssykdommer, er antibiotika avgjørende for å garantere pasientsikkerheten
under kirurgiske inngrep på sykehus, for eksempel ved transplantasjoner.
Det brede utvalget vårt resulterer i betydelige og kontinuerlige innsparinger for pasienter og
betalere. Dette bidrar igjen til å sørge for bærekraftige helsetjenester i møtet med sterkt
pressede budsjetter, samtidig som det frigjør midler til nyskapende legemidler. Produktene
våre, som selges i mer enn 160 land, når frem til mer enn 500 millioner pasienter, og vi har
ambisjoner om å nå én milliard.

Hos Sandoz lager vi mye mer enn bare tradisjonelle generiske legemidler. Sandoz tilbyr en
rekke metoder for tilførsel av legemidler. Disse omfatter:
Inhalerbare – brukes i behandlingen av astma og kols, og kombinerer sammensatte
legemidler med avansert medisinsk utstyr
Injiserbare – ikke-biologiske legemidler som tas via injeksjon, og som følger en

parenteral administrasjonsvei. Dette er hjørnesteinen i all moderne sykehusbehandling,
og omfatter vanligvis intradermal, subkutan, intramuskulær og intravenøs bruk.
Perorale tabletter – tabletter eller kapsler; kan være langtidsvirkende eller depottabletter
Perorale tynne filmer – særlig effektive for pasienter som har behov for hurtigvirkende
behandling eller som har vanskelig for å svelge perorale legemidler
Depotplaster – et nyskapende alternativ for kontrollert tilførsel av legemiddel gjennom
huden og inn i blodomløpet.
Footnotes:
*Blir vanligvis levert i injiserbar form.
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