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Bilaga 
Pressmeddelande / Internationella MS-dagen 30.5.2018 
 

Internationella MS-dagen samordnas i Finland av Finlands Neuroförbund rf och stöds av Biogen, Merck, 
Novartis, Roche och Sanofi Genzyme.  

BIOGEN – bättre behandlingsresultat för MS-patienter 

Biogen är en ledande tillverkare av läkemedel som används för behandling av MS. Drygt en tredjedel av alla 
MS-patienter i världen använder våra läkemedel.  

Vi har arbetat med MS i över 30 år, och arbetet för bättre behandlingsresultat fortsätter än idag i 
samarbete med ledande medicinska experter. 

Vår forskning är inriktad på att hitta nya behandlingar för patienter som i nuläget har få eller inga 
behandlingsalternativ. Vi fokuserar på behandlingar som kan reparera skadorna som orsakats av sjukdomen 
och förhoppningsvis i framtiden leda till ett sätt att bota MS.  

Kontakt: Mikko Fernström, verkställande direktör Biogen Finland, tfn 040 355 18 24 

 
Merck – Mer än en tumme upp på Facebook: MS är 9 000 olika sjukdomar 
Från mig till dig – en kampanj för att stötta MS-patienter 
 
Forskningen går framåt och nya behandlingar utvecklas, men trots det kan det vara otroligt tungt att leva 
med en kronisk och progressiv sjukdom som MS. Därför är det viktigt att upprätthålla en positiv attityd.  

Nu kan vem som helst skicka en hälsning för att visa sitt stöd åt en bekant eller obekant MS-patient via 
webbplatsen minultasinulle.fi. Kampanjen arrangeras av läkemedelsföretaget Merck och kulminerar i ett 
evenemang på Narinken i Helsingfors på Internationella MS-dagen 30.5. Merck är ett ledande vetenskaps- 
och teknikföretag med verksamhet inom hälsovård, life science och avancerad materialteknik. 

Mer information: Visa Manni, Head of Medical Affairs, Merck Oy, www.merckgroup.com, 
tfn +358 40 637 39 91, visa.manni@merckgroup.com 

 

Novartis – forskning och produktutveckling 

Novartis är ett av världens största läkemedelsföretag. Företagets fokusområde inom neurologi är MS. 

Våra forskningssatsningar inriktade på migrän, neuropatisk smärta och Alzheimers sjukdom har som mål att 
i framtiden skapa innovativa nya läkemedelsbehandlingar som hjälper patienterna. 

Förutom läkemedel producerar vi även tjänster som bidrar till säker användning av våra läkemedel för både 
vårdpersonal och patienter.  

Mer information: Medical Advisor Minna Korolainen, Novartis Finland, tfn 010 613 32 00 
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Roche – läkemedel mot allvarliga sjukdomar i över 120 år 

Roche är världens största bioteknikföretag som arbetar med utveckling och tillverkning av läkemedel mot 
bland annat cancersjukdomar och sjukdomar i det centrala nervsystemet. 

Neurovetenskap är ett viktigt forsknings- och utvecklingsområde för Roche. Målet är att utveckla 
neurobiologiska behandlingsalternativ och på så sätt förbättra livskvaliteten för människor med kroniska 
och funktionsnedsättande sjukdomar. Roche har flera läkemedel under utveckling i den kliniska fasen mot 
bland annat MS, Alzheimers sjukdom, spinal muskelatrofi och autism. 

Mer information: Anssi Linnankivi, Medical Director, tfn +358 10 55 45 00 (växel) 

FI/ROCH/1804/0057  

 

Sanofi Genzyme – Vi utmanar MS med vetenskap och forskning 

Sanofi Genzyme är en affärsenhet inom Sanofi-koncernen med inriktning på sällsynta sjukdomar.  
Vi på Sanofi vill förvandla vetenskapliga innovationer till nya lösningar för sjukvården. 

Vi satsar kraftfullt på forskning- och utveckling för att kontinuerligt ta fram nya läkemedel som kan bota 
sjukdomar, bromsa deras utveckling och lindra symtomen – ibland på helt nya sätt. 

Mer information: Sanofi Oy, tfn 0201 200 300, www.sanofi.fi 

 

 


