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Sommartid är nu!
Life science-branschens syfte är att göra människor, alla människor,
friskare. Marknaden är global och vi ”benchmarkar” ständigt mot
världens ledande inom olika områden. Då är det extra glädjande att
Sverige gång på gång topprankas som ett av världens mest innovativa
länder.

Vår ambition är att bidra till att innovationskraften stärks och vi vill
synliggöra entreprenörsskap som driver utvecklingen framåt. Därför är
vi idag väldigt glada över att lansera Arvid Carlsson Award by
Sahlgrenska Science Park, en utmärkelse som hyllar innovation, kunskap
och kompetenshöjd i förening med gott entreprenörskap.

Kloka forskare inom ämnet innovationskraft visar dock på en viktig del.
Tid för reflektion. Sommartid är nu och med den kommer något av det
mest somriga! Sommarpratarna i P1. Kanske kan någon av årets
sommarvärdar ge dig en ny vinkling att reflektera över, en tanke som
leder in på en ny innovativ väg?!

Med önskan om en god sommar!

Lotta och vännerna på Sahlgrenska Science Park

Idag lanserar vi Arvid Carlsson Award by Sahlgrenska Science Park

Syftet är att hylla innovation, kunskap och
kompetenshöjd i förening med gott entreprenörskap
genom ett pris i Nobelpristagare Arvid Carlssons
namn.

Ambitionen är att ge erkännande och ära åt lovande
och framtida entreprenörer inom akademi, sjukvård
och industri för att stimulera till fortsatt lärande och
kontaktskapande på den globala arena som är life
science.
”Arvid Carlsson är en sann inspiratör och entreprenör i
vår miljö, som inte bara haft avgörande betydelse
inom forskning och medicin utan fortfarande drivs av
nyfikenhet att vilja lösa stora hälsoproblem”, säger
Charlotta Gummeson, VD för Sahlgrenska Science
Park.

läs mer

Digital Hälsa

Hur ser framtidens digitaliserade vård ut? Möt Ragnar Lindblad på Park
Annual
Ragnar Lindblad, ansvarig för Framtidens vårdprocesser Västra
Götalandsregionen, gästar Park Annual den 27 september och pratar om
digitaliseringen inom vården i västra Sverige. Vad händer just nu? Hur
ser planerna ut framåt? Vilka utmaningar står vården inför?
Med entreprenören i fokus låter vi innovation, digital hälsa och
implementering vara ledmotiven under dagen. Du möter också talare
från startups och etablerade företag. Bland annat!

Se hela programmet här och anmäl dig till en dag fylld av inspiration,
kunskap och kontakter!

Anmäl dig här

Möt Sahlgrenska Science Park på Almedalen

Vår ordförande Marianne Dicander Alexandersson och VD Charlotta Gummeson är på plats på årets Almedalsvecka.
Hör av dig om du vill diskutera, debattera om hur vi gör life science branschen ännu starkare!

läs mer

Glooko/Diasend tar in 300 miljoner kronor i nytt kapital
Göteborgsbaserade Diasend, som erbjuder smarta
datalösningar för personer med diabetes och deras
vårdgivare, gick i fjol ihop med branschkollegan
Glooko i Silicon Valley.Det sammanslagna bolaget
har precis tagit in 300 miljoner kronor i nytt kapital
och flyttar samtidigt det europeiska huvudkontoret i
Göteborg till större nybyggda lokaler. VD Anders
Sonesson kommer att berätta mer om företagets
utveckling på Park Annual 27 september.

Läs mer

#lifesciencewest

Bidra med din idé för bättre livskvalitet vid bröstcancer

Det nya initiativet Crowd Ideas syftar till att låta fler vara med och bidra med innovation för en bättre
bröstcancervård och tillvaro för patienter och anhöriga som drabbas. Nu kan du bidra med din idé på projektets
idésida till och med den 15 september.
– Crowd Ideas öppnar upp för alla som har en idé kring vad som kan göra vården eller vardagen för de som drabbas
av bröstcancer bättre. När man talar om bröstcancer så talar man ofta bara om vården men frågan om bröstcancer är
mycket större än så. Livet med bröstcancer påverkas i stort och det blir en samhällsfråga. Det är det här som är så
elegant i det här projektet! Här öppnar vi upp för alla medborgare att påverka och komma in med idéer, säger RoseMarie Fredriksson från Bröstcancerföreningen Johanna Göteborg Bohuslän.
Crowd Ideas är ett samarbete mellan Bröstcancerföreningen Johanna Göteborg Bohuslän, Novartis, Sahlgrenska
Science Park, Chalmers Centre for Healthcare Improvement, Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen.

läs mer

Finansiering

NovaHep får 21 MSEK i EU-anslag

Stort Grattis NovaHep till fantastiska 2.184.604 € från
EUs ”Horizon 2020 SME Instrument”! Detta är det
mest eftertraktade EU-bidraget till europeiska
innovativa företag och svensk innovation står sig väl i
konkurrensen. Tre life science-bolag delar nu på 8
miljoner Euro.
– Detta är såklart oerhört värdefullt inför vårt nästa
utvecklingssteg, säger Petter Björquist, VD för
NovaHep AB i Biotech Center, Göteborg. Företaget
har en kraftfull teknik för vävnadsteknologi med en
stor potential inom transplantationsområdet.

läs mer

Internationalisering

Hur dejtar man i England?

Fem bolag, Gnosco, Lumina, Moon Fertility, Tridentify och Predicare, har just deltagit i första delen av Sahlgrenska
Science Parks internationaliseringsprogram Bridge Market Check. Ett program som avslutades under några intensiva
dagar i London med föreläsningar, workshops och Anglonordic Life Science Conference.

läs mer

Verifiering

Göteborg i topp när 28 projekt får innovationsstöd

Smittspårning i realtid av resistenta bakterier och virtuell vävnadsprovtagning genom magnetröntgen. De är två av 28
svenska innovationsprojekt inom life science som nu stöttas med upp till 1 miljon kronor vardera i
innovationsprogrammen Swelifes och Medtech4Healths första gemensamma utlysning.

Samtliga projekt ska utveckla produkter och tjänster för bättre hälsa och har parter från minst två av sektorerna
akademi, industri och hälso- och sjukvård. Vinnarna finns i storstadsregionerna och på universitetsorter, där
Göteborgsområdet utmärker sig med 11 av de 28 projekt som delar på utlysningens 23 miljoner kronor.

läs mer

Ny utlysning om medicintekniska samverkansprojekt
Med utlysningen Medicintekniska samverkansprojekt
2017 vill Medtech4Health stödja projekt som löser ett
viktigt behov och har möjlighet att leda till nya
produkter och tjänster i existerande eller nyskapade
företag och konstellationer. Innovationer med
kommersiell potential kommer att prioriteras.

läs mer

Tack för gott samarbete Pam Fredman!

Vid senaste styrelsemötet för Sahlgrenska Science Park avtackades Pam
Fredman, styrelseledamot sedan 2015.

Vi tackar för ett starkt engagemang och önskar henne ett varmt lycka till
i framtiden! Pam Fredman, som går i pension efter elva år som rektor vid
Göteborgs universitet, avtackades också vid en ceremoni den 16 juni.

läs mer

Kultur och AI på årets sommarmingel i Biotech Center

Den 2 juni hade vi vårt traditionsenliga sommarmingel för entreprenörer, bolag och partners i vår miljö.
Vi lyssnade till Tony Leidenkrantz från Brand Leadership Forum när han berättade hur artificiell intelligens och
andra teknologier kan användas för att förbättra kundupplevelsen och stärka ett företags varumärke. Vi fick även
njuta av operasång med fantastisk akustik innan vi gick upp till takterassen på Biotech Center för mingel med utsikt.
Tack till alla som kom och delade denna eftermiddag med oss.

Kommande evenemang
25
Aug
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IP, Innovation, Security och Medtech – ett helhetsgrepp
Fredagen den 25 augusti öppnar vi seminariesäsongen med en god frukostbuffé
och gästas av Zacco, Ska... Läs mer

Mindre smärta för miljoner – från idé till marknadsledare
Välkommen på ett frukostseminarium där du får följa med på en
innovationsresa från första produktidé... Läs mer

Lunchlådan: Hur tar vi vara på innovationer?
Välkomna till ett interaktivt, moderatorslett lunchseminarium där vi diskuterar
och utmanar för hur... Läs mer

NLS DAYS 2017
Nordic Partnering at its best Welcome to the Nordic life science community in
the heart of the Medi... Läs mer
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