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Sobi och Sanofi donerar ytterligare upp till 500 millioner IE koagulationsfaktor till WFH 

biståndsprogram  

• Ytterligare donation av faktorbehandling uppfyller löftet från 2014 att donera totalt 

1 miljard IE för humanitära behov  

• Mer än 75 procent av alla människor i världen som lever med hemofili har begränsad 

eller ingen tillgång till diagnos och behandling, utvecklingsländerna är särskilt 

drabbade   

• Mer än 17 200 människor med hemofili i över 40 länder har sedan 2015 behandlats 

genom Sobi och Sanofis donation till WFH:s humanitära biståndsprogram  

 

Sobi™ (STO:SOBI) and Sanofi (EURONEXT:SAN) tillkännager idag, tillsammans med World 

Federation of Hemophilia (WFH) och WFH USA, en förlängning av deras stöd till WFHs 

biståndsprogram med en ytterligare donation av upp till 500 miljoner IE koagulationsfaktor 

för humanitärt bistånd och fortsatt stöd till och med 2025. Genom detta uppfylls det löfte 

man gav år 2014, då man åtog sig att donera hittills oöverträffade 1 miljard IE 

koagulationsfaktor under en framtida tioårsperiod. Sedan detta första åtagande har, mellan 

åren 2015 och 2019, över 450 miljoner IE skänkts och över 17 200 personer med hemofili 

behandlats med koagulationsfaktor som donerats av av Sobi och Sanofi. Företagen kommer 

utöver detta bidra med finansiellt stöd för initiativ kring behandling, tillgång och 

utbildningsprogram under en femårsperiod. 

 

”Genom samarbetet med Sanofi och Sobi, våra Founding Visonary Partners har vi haft 

möjlighet att avsevärt utvidga det humanitära biståndsprogrammet. Detta har lett till ett 

paradigmskifte i hanteringen av hemofili i utvecklingsländer där tillgång till behandling och 

vård är begränsad eller obefintlig ”, säger Alain Baumann, CEO, World Federation of 

Hemophilia. ”Med deras fortsatta stöd är vi övertygade om att människor med hemofili i 

dessa länder även i fortsättningen kommer få behandling under förutsägbara och hållbara 

förutsättningar - hörnstenar i WFH: s humanitära biståndsprogram. Vår vision på WFH är 

behandling för alla.” 
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Fortsatt betydande behov i utvecklingsländerna  

Mer än 75 procent av alla människor med hemofili i världen har begränsad eller ingen 

tillgång till diagnos och behandling, då speciellt i utvecklingsländerna. Människor med svår 

hemofili överlever oftast inte till vuxen ålder i dessa länder och de som överlever möter ofta 

ett liv med risk för svåra funktionshinder, social isolering och kronisk smärta. Utan tillförlitlig 

tillgång till behandling och vård kan den fysiska och psykologiska påverkan av hemofili vara 

betydande. 

 

”Patienten är i centrum i allt vi gör, och vårt stöd till WFH:s humanitära biståndsprogram, 

tillsammans med Sobi, är i linje Sanofi Genzyms arv att hjälpa patienter runt om i världen att 

få tillgång till behandlingar de behöver," sade Bill Sibold, Executive Vice President och Head 

of Sanofi Genzyme. ”Under de senaste fem åren har vi sett vilken livsavgörande förändring 

tillförlitlig tillgång av faktorbehandling har för människor i utvecklingsländer -  profylaktisk 

behandling för barn, korrigerande operationer - allt bidrar till att minska bördan av denna 

sjukdom. Vi känner oss hedrade över att få vara en del i att ge hopp till de patienter och 

familjer vars behov är som störst.” 

 

”För att förändring ska bli en bestående verklighet, måste vi slå fast att tillgång till 

behandling är en grundläggande mänsklig rättighet. Vi är stolta över att kunna bidra till en 

förbättring av detta allvarliga hälsoproblem, i samarbete med Sanofi, ”sa Guido Oelkers, vd 

och koncernchef på Sobi. ”Att nå målen genom samarbete ser vi som grundläggande. Vi ser 

med glädje att andra företag följer i våra fotspår och uppmuntrar fler att stödja det skifte 

som WFH och deras lokala organisationer har gjort möjligt, något som vi tillsammans kan 

fortsätta utveckla. Endast genom ett brett och långsiktigt åtagande med målet att öka 

medvetenhet, kunskap och tillgång till behandling kommer effekten av vår donation bli 

hållbar och beständig.” 

 

WFH: s humanitära biståndsprogram har gjort betydande skillnad för utvecklingen av 

tillgång till vård, och förutsägbar tillgång till faktorbehandling är en grundläggande faktor i 

detta arbete. Utöver detta är initivativ som utbildning för vårdpersonal och patienter viktigt 

för att att utveckla landets kapacitet att diagnosticera och behandla människor. Delar som 

behövs för att skapa en hållbar vård med bättre utfall för patienterna. Sobi och Sanofis 

fortsatta stöd till WFH Humanitarian Aid Program under upp till fem ytterligare år ger ett 

potentiellt totalt bidrag på upp till 1 miljard IE koagulationsfaktor under en tioårsperiod, och 
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en fortsatt möjlighet att åtgärda skillnader i behandling som föreligger och höja den 

standard på vård som erbjuds i utvecklingsländer. 

 

En långtgående inverkan på hemofilivård 

Genom att tillhandahålla ett förutsägbart och hållbart flöde av koagulationsfaktor har 

korrigerande operationer och profylaxbehandling för barn möjliggjorts. Sedan de första 

donationerna av Sobi och Sanofis faktorbehandling till WFH Humanitarian Aid Program har 

effekterna varit betydande. Fram till år 2019 har följande uppnåtts: 

• 450 miljoner IE koagulationsfaktor använts för att behandla över 17 200 personer i 42 

länder 

• 900 barn under 10 år har behandlats profylaxiskt 

• Mer än 160 000 akuta blödningar har behandlats 

• Mer än 2 300 operationer, inklusive operationer som varit livräddande eller bevarat 

kroppsdelar har ägt rum. 

 

Sobi och Sanofi anser att alla patienter bör ha tillgång till den behandling de behöver oavsett 

var de i världen bor. 

 
Om Sobi™ 
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med 
sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt för nischindikationer. 
Idag har Sobi cirka 1400 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2019 uppgick Sobis 
totala intäkter till 14,2 miljarder SEK. Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns 
på www.sobi.com. 
 
Om WFH humanitära biståndsprogram  
WFH humanitära biståndsprogram förbättrar tillgång till vård och behandling genom att tillhandahålla nödvändigt stöd för 
personer med medfödda blödningssjukdommar i utvecklingsländer. Genom att förse patienter med en mer förutsägbar 
och hållbar tillgång till humanitärt bistånd möjliggör WFH humanitära biståndsprogram för patienter att få oavbruten 
tillgång till vård och behandling under hållbara förutsättningar. Inget av detta hade varit möjligt utan det generösa stöd 
som Sanofi Genzyme and Sobi, våra Founding Visionary Contributors; Bayer, vår Visionary Contributor; Grifols och Roche, 
våra Leadership Contributors; samt vår Contributor CSL Behring. WFH och WFH USA samarbetar kring hantering och 
kontroll av WFH humanitära biståndsprogram. För att läsa mer om WFH Humanitarian Aid Program, besök hemsidan 
www.treatmentforall.org 
 
Om Sanofi 
Sanofi arbetar för att hjälpa människor hantera de sjukdomar och hälsobesvär som vi drabbas av under livets olika faser. 
Sanofi är ett globalt läkemedelsföretag fokuserat på hälsa hos människor. Sanofi förebygger sjukdomar genom vacciner 
och innovativa behandlingar som lindrar smärta och lidande. Sanofi stödjer den mindre andel som lider av sällsynta 
sjukdomar samt de miljoner människor med bestående och kroniska sjukdomar. Med mer än 100 000 anställda i över 
100 länder, transformerar Sanofi forskningsdriven innovation till lösningar i sjukvården. 
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För mer information kontakta 
 
Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations 
0733 666 599 
paula.treutiger@sobi.com 
 
Linda Holmström, Corporate Communication & Investor Relations 
0708 734 095 
linda.holmstrom@sobi.com 
 
 
 


