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Fakta om Baxter 

 
Baxter utvikler, produserer og markedsfører produkter som redder og forbedrer livet til mennesker med hemofili, 
immunsviktssykdommer, infeksjonssykdommer, nyresykdom, traumer og andre kroniske og akutte lidelser. Vi 
bruker vår unike kombinasjon av ekspertise innen medisinsk utstyr, legemidler og bioteknologi til å utvikle 
behandlinger for pasienter over hele verden. 
 
Et globalt konsern 

• Baxter ble etablert i 1931 og var den første kommersielle produsenten av intravenøse løsninger  
• Totalt 48 500 medarbeidere (2008) 
• Omsetning for ca. 12,3 milliarder dollar (2008) 
• Investering i FoU 868 millioner dollar (2008) 
• Totalt cirka 205 medarbeidere i Norden (2008) 

114 i Sverige, 34 i Finland, 32 i Danmark og 20 i Norge 
 

 

Behandlingsområder 

 
Plasmabaserte og rekombinante behandlinger 
• Hematologiske sykdommer, koagulasjonsfaktor 
• Immunbristsykdommer/autoimmune sykdommer 
• Kirurgisk hemostase, liming og lukking  
• Regenerativ behandling  
• Plasmainnsamling  
 
Dialyse 
• Peritonealdialyse (hjemmebehandling) 
• Hemodialyse på sykehus og i hjemmet  
• Klinisk utdanning 
• Hjemmeleveranser  
• Reiseservice for dialysepasienter  
 
Sykehusdivisjonen 
• IV-løsninger, ferdigblandede legemidler  
• Infusjonspumper og administrasjonssett  
• Anestesi  
• Parenteral nutrition 
• Onkologi  
• Smertebehandling 
• Antibiotikabehandling  
• Tjenester for legemiddeltilberedning  
 
Vaksiner 
• Cellebasert vaksine mot pandemisk influensa (H1N1) 
• Skogflåttoverført hjernebetennelse (TBE) 
• Mot bakteriell hjernebetennelse forårsaket av meningokokker (serogruppe C) 
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Behandlingssider: 

www.fasting.nu 
www.meningokocker.se 
www.immunbrist.se 
www.hemofili.se 

 

 

Bærekraftig utvikling og sosialt ansvar 

For Baxter innebærer bærekraftighet en langsiktig strategi for å balansere virksomheten med sosiale, 
økonomiske og miljømessige hensyn. Bærekraftrapporten 2008 presenterer resultatet for de 
bærekraftige målene som Baxter vedtok for 2008. Bærekraftrapporten omfatter bærekraftsresultater 
innen: 

• Ledelse, etikk og etterlevelse av regler 
• Medarbeidere 
• Miljø, helse og sikkerhet 
• Produktansvar 
• Leverandørledelse 
• Støtte til samfunnet, sosialt ansvar 
• Økonomisk påvirkning 
• Offentlig policy 

 
 

Noen eksempler på bærekraftsmål fram til 2015: 

• Å redusere utslippene av drivhusgasser med 45 %  
• Å redusere den totale mengden søppel med 30 %  
• Å øke investeringene i FoU for først og fremst å gi utviklingsområdene i verden bedre tilgang 

til helsetjenester  
 
Andre mål fastsettes innen områder som mangfold, etikk og etterlevelse av regler, produktforvaltning 
og utdanning.  
http://sustainability.baxter.com/index.html?WT.svl=urlforwarding 


