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På Novartis är vi väl förberedda för en värld med en växande, åldrande befolkning och
ständigt föränderliga vårdbehov. Vi har ett tydligt uppdrag, en fokuserad strategi och en stark
kultur som förväntar oss kommer att skapa värden för vårt företag, våra aktieägare och
samhället både på kort och på lång sikt.
Att leverera bättre resultat för patienter genom vetenskapligt baserad innovation. Vi strävar
efter att leda inom växande hälsovårdsområden.

Bättre behandlingsresultat
Våra kunder efterfrågar produkter som ger klara hälsofördelar i dagligt bruk, inte bara i
kontrollerad miljö under kliniska prövningar. Vi fokuserar våra resurser på att utveckla
läkemedel och hjälpmedel som kan producera positiva verkliga utfall för patienter och
vårdgivare. Fördelarna kan vara allt från att förbättra kostnadseffektiviteten för vård av hög
kvalitet till att förlänga liv. Vi utvecklar också tjänster och teknik för att öka fördelarna med
våra läkemedel, exempelvis diagnostiska verktyg, smartphone program för att övervaka
patientens hälsa och program för att hjälpa människor till en hälsosammare livsstil.

Vetenskapligt baserad innovation
Vi anser att innovation som producerar banbrytande läkemedel och hjälpmedel kommer att
vara viktigare än någonsin i sjukvården under de kommande åren. Vi investerar i forskning
och utveckling som syftar till att utveckla områden med stora medicinska behov. Vår
produktpipeline fylls kontinuerligt på med forskning och klinisk strategi som fokuserar på
vetenskapliga framsteg före marknadspotential.

Ledande på växande hälsovårdsområden
Vi strävar efter att utveckla innovativa produkter i växande hälsovårdsområden. Vi fokuserar
på patenterade läkemedel, generiska läkemedel och ögonvård - segment där vi har
innovationskraft och global närvaro som krävs för att konkurrera effektivt. Samtidigt utökar vi
vår närvaro på tillväxtmarknaderna i Asien, Afrika och Latinamerika med snabbt växande
efterfrågan på tillgång till högkvalitativa läkemedel.
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