Diabetes:
En sjukdom med epidemiska proportioner
Hela världen för en kamp mot diabetes. AstraZenecas ambition är att vara ledande på området

Globalt:

Finns det
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Diabetes kan kopplas till

Diabetes förutspås drabba
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människor med
diabetes beräknas
vara odiagnostiserade1

5 miljoner
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I Sverige
2016 hade ca

450 000

2030

människor i Sverige diabetes4

Diabetes beräknas drabba

4,5%

600 000

av den vuxna befolkningen4

människor i Sverige 20305

Diabetes motsvarade

Varje dag orsakar diabetes

i sjukvårdskostnader
i Sverige år 20136

Det är 5 gånger fler än
de som dör i trafiken4

16 miljarder 5 dödsfall
kronor
i Sverige

AstraZeneca & diabetes
AstraZeneca har som ambition att:

för personer med diabetes genom att minska
påverkan av sjukdomen och dess komplikationer

Driva en ny era av
innovativ diabetesvård

AstraZeneca erbjuder

Driva vetenskaplig utveckling för
att möta patienters vårdbehov

olika behandlingsmöjligheter inom
typ 2-diabetes.

Investera i R&D vilket leder till att
nya behandlingsvägar upptäcks

Fokuserar på att erbjuda kombinationsbehandlingar för att hjälpa fler patienter att
nå sina behandlingsmål3

Erbjuda individanpassad sjukvård
för personer med diabetes
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AstraZeneca har som mål att förbättra livet

