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Novartis Sverige AB
Postadress: Box 1218, 164 28 Kista
Besöksadress: Torshamnsgatan 48, plan 9, 164 40 Kista
Tel. Vx 08-732 32 00 Fax 08-732 32 01

Kontakta oss
* Kommentar

* Förnamn

* Efternamn

Adress

Ort

* E-post

[3]

Telefonnummer

SKICKA

Jag accepterar de användarvillkor [4], integritetsskydd [5] och cookiepolicy [6] som gäller på
denna webbplats.

Fråga om våra läkemedel

[7]

Har du frågor eller synpunkter om Novartis läkemedel är du välkommen att kontakta oss. Vi
står till tjänst både för dig som arbetar inom vården och för dig som är patient eller anhörig. Vi
som arbetar med Medicinsk Information har medicinsk/farmakologisk utbildning och vi har stor
erfarenhet av att svara på frågor om Novartis läkemedel.
Observera att vi inte ger råd om behandling eller information om sjukdomstillstånd. Behöver
du individuell rådgivning ska du ta kontakt med sjukvårdsrådgivningen eller din läkare.
Kontakta oss
Du är välkommen att skriva till oss. Vi går igenom inkommande meddelanden flera gånger per
dag. Observera att vi inte använder din e-postadress till något annat än att svara dig. Vi
strävar efter att svarar alla inom två arbetsdagar. Komplicerade frågor kan givetvis ta lite
längre tid.
Telefon: 08 - 732 32 00 (växelnummer, be att få tala med "medicinsk information" så kopplas
du rätt). Telefontider: 09.00 - 15.00.
eller

Skriv din fråga här och skicka den till oss. Vi återkommer så snart vi kan. Glöm inte att ange
ditt namn och din mailadress!

Fråga om läkemedel

[8]

* Fråga/synpunkt

* Ärende

- Välj ett alternativ -

▾

* Jag kontaktar er i egenskap av
- Välj ett alternativ -

▾
* Förnamn

* Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

* E-post
Telefonnummer

SKICKA

Fält markerade med * måste vara ifyllda. Jag accepterar de användarvillkor [4], integritetsskydd
[5] och cookiepolicy

[6]

som gäller på denna webbplats.

Färdbeskrivning

[9]

Vårt kontor ligger i Kista.
Besöksadress: Torshamnsgatan 48, plan 9, 164 40 Kista
Postadress: Box 1218, 164 28 Kista
Image not found or type unknown

Fax nummer: +46 (0)8 732 3201

[10]
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/ +46 (0)8 732 3200
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Färdbeskrivning
Novartis svenska huvudkontor ligger i Kista, norr om Stockholm.
Med kollektivtrafik från Stockholm kommer man till Novartis med tunnelbanans blå linje mot
Akalla (avstigning vid Kista) eller med pendeltåg mot Märsta (avstigning vid Helenelund). På
SL:s hemsida hittar du mer information om avgångar och restider till Torshamnsgatan 48 i
Kista, www.sl.se [11].
Med bil från Stockholm Central kör du E4:an norrut för att ta avfart 171.
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