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Vad vi gör

[1]

Förbättrar synen för att förbättra liv
Alcon hjälper människor att se världen omkring sig bättre genom avancerade produkter [2]
inom kirurgi, läkemedel och ögonvård. Vi anlitas av ögonvårdspersonal och deras patienter i
över 180 länder och når ut till 90 % av vår planet. På så sätt hjälper vi miljontals människor att
se världen omkring sig bättre genom att tillföra klarhet, färg och skönhet. På Alcon förbättrar vi
synen för att förbättra liv.

Engagemang i patienterna
Alcon fortsätter att sätta nya standarder inom ögonvård genom sitt engagemang för att
utveckla nya och innovativa produkter och tekniker och på så sätt hantera icke tillgodosedda
ögonvårdsbehov runt om i världen. Patienter är det centrala för allt vi gör och för vårt
engagemang när det gäller att hjälpa människor att se bättre. Detta märks i vår avancerade
forsknings- och utvecklingsprocess samt i våra höga standarder för tillverkning som

överskrider de grundläggande kraven.
Forsking och utveckling – Ungefär 1800 medarbetare över hela världen som bedriver
forskning och utveckling [3] för att ta fram behandlingar av synfel och ögonsjukdomar, är
Alcons engagemang när det gäller ögonhälsa oöverträffat. Under de kommande fem
åren planerar vi att investera 5 miljarder USD för att ta fram nya behandlingar av
katarakt, glaukom, åldersrelaterad makuladegeneration, näthinnesjukdomar, torra ögon,
ögoninfektioner, ögoninflammation, ögonallergier, refraktiva fel och andra problem som
förhindrar människor från att se bra. Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med
forskare och ingenjörer som vill arbeta på våra toppmoderna R&D-anläggningar [4] [5]–
se vilka lediga tjänster som finns om du är intresserad av bli en del av vårt team.
Tillverkning – Alcon är världens ledande tillverkare av ögonvårdsprodukter [2] och vi har
ungefär 14 000 individer på 26 toppmoderna tillverkningsanläggningar — på olika
platser runt om i världen. På våra anläggningar tillverkas kirurgisk utrustning och
medicintekniska produkter, läkemedelsprodukter, kontaktlinser och produkter för
linsskötsel.
Alla Alcons tillverkningsanläggningar genomför stränga produkttester och vi följer IS0 9000standarderna för alla våra produkter. [6]Se vilka lediga tjänster som finns [6] om du är
intresserad av att arbeta på en av våra tillverkningsanläggningar.

Fokus för vår verksamhet
Alcons ledande ställning bygger på banbrytande innovation och teknik som skapar nya sätt att
behandla ögonsjukdomar och synfel. Vi erbjuder ett brett urval ögonvårdsprodukter och är
indelade i tre olika organisationsenheter: Surgical, Pharma och Vision Care.
Surgical – Alcon erbjuder branschens mest fullständiga urval produkter för ögonkirurgi
och ger kirurger möjlighet att uppnå de bästa resultaten för sina patienter. Vår
produktportfölj omfattar teknik och enheter för kirurgi vid katarakt, näthinnesjukdomar,
glaukom och refraktiv kirurgi samt intraokulära linser (IOL) för att behandla katarakt och
refraktiva fel, exempelvis presbyopi och astigmatism. Dessutom erbjuder vi avancerade
viskoelastiska lösningar, kirurgska lösningar och andra engångsprodukter för
kataraktkirurgi och vitreoretinal kirurgi.
Pharma – Alcons produktportfölj med läkemedelsprodukter omfattar
behandlingsalternativ för högt ögontryck orsakat av glaukom, antiinflammatoriska och
antiinfektiva medel för behandling av bakteriella infektioner och bakteriell konjunktivit,
ögonlösningar för behandling av inflammation och smärta i samband med ögonkirurgi
samt ögoninflammation och infektion till följd av kataraktkirurgi. I produktportföljen ingår
även behandling av ögon- och näsallergi samt receptfria produkter som lindrar torra
ögon och ögonvitaminer.
Vision Care – Genom införlivandet av CIBA VISION har Alcon blivit en av de största
tillverkarna av kontaktlinser och produkter för linskötsel. Vår Vision Care-portfölj omfattar
endagslinser, månadslinser och färgförstärkande kontaktlinser för bekväm och praktisk
synkorrigering. Vi har även ett stort sortiment av produkter för linsskötsel. Dessa
omfattar allt-i-ett-linsvätskor och väteperoxidbaserade linsvätskor för rengöring,
sköljning och desinficering av kontaktlinser, återfuktande droppar som tillför ökad

komfort under dagen samt daglig proteinborttagning som avlägsnar proteinavlagringar
från linserna.

EFPIA Disclosure
Alcon Nordic A/S as a Novartis company seeks to collaborate with Healthcare Professionals
(HCPs) and Healthcare Organizations (HCOs) in the interest of patients. As an industry we
make payments or ‘transfers of value’ to Healthcare Professionals and Organizations to
compensate them for the time spent working with us.
In line with the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)
HCP/HCO Disclosure Code and its local transpositions, we are disclosing payments and other
transfers of value. We also encourage HCPs to consent to individual disclosure when not
mandated by local laws or regulations.
Bringing greater transparency to this already well-regulated relationship builds understanding
of this collaboration and addresses public concerns about interactions between the medical
community and the pharmaceutical industry.
We believe that openly communicating payments and transfers of value related to these
interactions helps foster trust with patients, HCPs, government officials and the public and
supports our commitment to high ethical business standards.
Our Disclosure Reports are:
2018:
EFPIA Report [7]
Methodological Note [8]
2017:
EFPIA Report [9]
Methodological Note [10]
2016
EFPIA Report [11]
Methodological Note [12]

Relaterade länkar
Uppdrag och värderingar [13]
Företagsansvar [14]
Vårt engagemang: att hjälpa människor att se bättre [15]

Forskningsområden och frågor under planering [3]

Med målet att erbjuda ögonvård globalt
Vår globala verksamhet omfattar toppmoderna anläggningar i över 75 länder.

Alcon Kontor
Alcon företag och forskargrupper verksamma över hela världen.
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