
	  
 
 
Gileads arbete mot Hiv och aids 
 
 
Fakta – Hiv och aids 
 
Hiv och aids är vår tids största och dödligaste epidemi. Det beräknas att över 60 miljoner 
människor smittats med HIV sedan början på 80-talet. Av dem har cirka 22 miljoner dött i 
aids. I Sverige har det till och med december 2009 anmälts 8 935 fall av Hiv-infektion. 2 310 
personer har fått diagnosen aids och 2 045 har dött i sjukdomen. Antalet Hiv-infekterade som 
lever i Sverige i dag beräknas vara drygt 5 000 personer. 
 
Något vaccin eller behandling som botar infektionen finns inte. Däremot finns effektiva 
bromsmediciner som minskar mängden virus och effektivt fördröjer sjukdomsutvecklingen. I 
dag har en Hiv-smittad person som står under behandling samma förväntade livslängd som en 
icke smittad person. 
 
 
Fakta - Läkemedel 
 
Läkemedelsbehandlingen av Hiv-smittade har gjort enorma framsteg sedan 1980-talet. 
Tidigare kunde en patient behöva ta ett 20-tal olika mediciner varje dag, ofta även 
förknippade med svåra biverkningar. I dag finns behandlingar där det räcker med ett enda 
piller om dagen, så kallad STR (Single Tablet Regimen), något som varit mycket efterfrågat 
bland såväl patienter som läkare. Att följa läkemedelsordinationen vid Hiv-behandling har 
visat sig extremt viktigt för god behandlingseffekt, varför enklare sätt att medicinera varit ett 
starkt prioriterat område för Gileads forskning. 
 
Gilead har länge varit ledande kring forskning och framtagande av effektiva bromsmediciner. 
Företaget marknadsför i dag följande läkemedel på området HIV/aids: 

• Atripla® – efavirenz 600mg/emtricitabin 200mg/tenofovirdisoproxil (som fumarat) 245 mg 
• Emtriva® - emtricitabin 200mg 
• Truvada® - emtricitabin 200mg/tenofovirdisoproxil (som fumarat) 245 mg 
• Viread® - tenofovirdisoproxil (som fumarat) 245 mg 

 
För ytterligare information om läkemedlen, se www.fass.se 
 
 
Gileads ansvar i världen 
 
Gilead är ett företag som växer, och med det växer också vårt ansvar mot samhället. Då ett av 
Gileads största fokusområden är HIV/aids ser vi också det stora behovet av effektiva Hiv-
läkemedel världen över, främst i många u-länder där aids är en epidemi med förödande 
konsekvenser.  
 



	  
 
 
 
Gileads hållning är att de mediciner vi utvecklar ska vara tillgängliga för alla som behöver 
dem, oavsett i vilket land man bor eller vilken inkomst man har. Därför arbetar Gilead i en rad 
projekt för att göra våra Hiv-läkemedel tillgängliga i de utvecklingsländer där behovet är som 
störst. Här listas ett urval av dessa projekt. 
 
 
Gilead Access Program Sedan 2003 arbetar Gilead i detta program för att tillhandahålla två 
av våra HIV-läkemedel, Viread ® (tenofovirdisoprovil (som fumarat) 245 mg och Truvada® (emtricitabin 

200mg/tenofovirdisoprovil (som fumarat) 245 mg), i utvecklingsländer till starkt reducerat pris. 
 
Lokal tillverkning i Afrika Sedan 2005 samarbetar Gilead med ett Sydafrikabaserat företag 
som tillverkar och distribuerar Gileads produkter vilka ingår i Gilead Access program. 
 
Partnerskap med generikatillverkare Gilead har slutit avtal med en rad generikaföretag i 
Indien och Sydafrika. Dessa samarbeten försäkrar tillgången till billiga, högkvalitativa 
generiska varianter av Gileads HIV-läkemedel i 95 länder med svaga ekonomiska resurser. 
Dessa länder hyser 75 procent av världens Hiv-infekterade patienter. 
 
 
 
Kontaktuppgifter 
 
För medicinska frågor: 
Göran Skoglund, medicinsk chef 
Goran.skoglund@gilead.com 
+46 708 734 464 
 
För frågor om företaget och om Gileads globala projekt: 
Rolf Carlsson 
Rolf.carlsson@gilead.com 
 
 
 
 
 
 
 
Gilead är ett biomedicinskt företag med inriktning på forskning, utveckling och marknadsföring av 
innovativa behandlingar inom områden där adekvat vård saknas. Gilead har bland annat utvecklat nya 
läkemedel mot HIV och hepatit som väsentligt förbättrat livssituationen för patienter världen över. 
Gileads huvudkontor ligger i Kalifornien och företaget bedriver verksamhet i Nordamerika, Europa 
och Australien. Gilead grundades 1987 och har på bara tjugo år blivit ett av världens största 
biomedicinska företag med en snabbt växande produktportfölj. Gilead har haft en nordisk 
organisation sedan 2008. Läs mer på www.gilead.com 
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