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Nystart och fullt fokus på Park Annual
Även om sommaren varit fantastisk så är det lite skönt att komma in i
rutiner igen. De flesta av oss har nu strategiarbeten på agendan. Hur skall
vi utveckla vårt företag, verksamhet och vilket fokus skall vi ha för att nå
våra mål? Ett viktigt fokus för oss just nu är 12:e Park Annual som
samlar ca 500 life science intresserade. Vi har lyssnat på er feedback, har
kunden i fokus och mer tid för mingel- ”alla är ju där”! Årets nyhet är
Arvid Carlsson Award by Sahlgrenska Science Park där du kan
nominera en entreprenör som gjort något extra bra inom life science.
Vem som vinner får du se på Park Annual den 27 september. Vi ses då!

Lotta och vännerna på Sahlgrenska Science Park

Park Annual

Han vill öka värdet för patienten med digital teknik
Staffan Ternströms föredrag på Park Annual 27/9 ger
bland annat smakprov på tre projekt Mölnlycke
utvärderar just nu.
– Vi jobbar nu mycket med hur vi kan öka värdet för
kunden och patienten med hjälp av digital teknik,
säger Staffan Ternström, Executive VP Commerial,
Mölnlycke. Under rubriken Taking 100 years of
innovation into the digital era kommer vi att få ta del
av ett starkt kundfokus för att skapa nytta, såväl för
patienten som för hälso- och sjukvårdspersonal.

läs mer

Nobelpristagare Arvid Carlssons namn är hett

Nominera gärna någon som gjort något extra inom life science till Arvid Carlsson Award här. Visste du att Biotech
Center byggdes till Arvid Carlssons ära? Efter nobelpriset kom generösa donationer och Arvid Carlsson-stiftelsen
bildades. När vi ses berättar Arvid att hans forskning också tog en ny inriktning eftersom en donation specifikt gav
företräde för stroke.
– Det var Benny Almebratt, patient på Strokeforum, som tyckte att detta var särskilt spännande. Han hade en
fastighet i Stockholm och donerade den till stiftelsen med företräde för forskning kring stroke, berättar Arvid
Carlsson, professor vid Göteborgs universitet, Nobelpristagare i medicin 2000 och ännu verksam som entreprenör.
Ständigt aktuell.

Läs mer

Digital hälsa

Möt oss på NLSDays

Självklart är vi på plats under Nordic Life Science Days, SwedenBIO:s internationella partneringkonferens, i år i
Malmö den 12-14 september. Möt oss i monter C06 tillsammans med Business Region Göteborg. Eller under det
spännande pitch-eventet tisdag kväll, där västsvenska Sidekick Health är ett av 15 nordiska start-ups som tävlar.

läs mer

Opatus växlar upp via viktig ”VGR-effekt”
Staffan Kuuse går nu in som delägare och
styrelseordförande i bolaget. Opatus var ett av de
västsvenska bolag som fick finansiering i
samutlysningen ”Projekt för bättre hälsa”. Totalt gick
11,7 MSEK till västsvenska projekt, där
medfinansiering från VGR var en viktig ”bonus”.
– Detta är spännande! Nu står vi inför CE-märkning
och börjar försäljningen i september, säger Staffan
Kuuse, styrelseordförande. Opatus kommer inom kort
även att göra en klinisk studie kring objektiv mätning
av aktivitet, impulsivitet och uppmärksamhet vid
ADHD.

Läs mer

#lifesciencewest

Nordic Health Economics nu del av tyskt storbolag
Nordic Health Economics bedriver konsult- och
forskningsverksamhet inom hälsoekonomi och RealWorld-Evidence. Hälsoekonomi efterfrågas allt mer
och bolaget ligger långt framme på området. Detta
väckte intresse hos PharmaLex GmBh som nyligen
förvärvade företaget.
– Detta känns jättespännande och roligt eftersom
PharmaLex köper företaget av rätt skäl. De har
identifierat hälsoekonomi som ett viktigt område, vill
expandera i Norden och satsar på Göteborg med
utgångspunkt från den kärnkompetens som vi har här,
säger Ingela Björholt, VD för Nordic Health
Economics.

läs mer

Nytt dialogforum kring innovation i vården

I september startar ett nytt mötesforum som vi kallar ”Lunchlådan”. Fyra gånger om året kommer Sahlgrenska
Science Park, MedTech West och Takeda Pharma att tillsammans bjuda in akademi, näringsliv och sjukvård till en
tvärvetenskaplig dialog. Syftet är att bidra till en regional utveckling och ökad kunskap kring införande och
användning av medicintekniska och biotekniska innovationer samt läkemedelsinnovationer i vården.

– En ökad och snabbare användning av framtagna innovationer skulle ge fler arbetstillfällen, en tydligare
positionering av life science i regionen och framförallt leda till ett bättre omhändertagande av den enskilde patienten,
säger Charlotta Gummeson, VD för Sahlgrenska Science Park.

läs mer

Visste du att.....
Chalmers är det universitet som har högst anseende hos allmänheten enligt Sifo. Grattis rektor Stefan Bengtson et al!

läs mer

Har du en idé som kan förbättra livskvaliteten vid bröstcancer?

Ta chansen att tipsa via idésidan senast den 15 september.

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

Ord på vägen från Pam Fredman
– Sahlgrenska Science Park är väldigt mycket på rätt väg! I styrelsen har
jag trivts med att alla har respekt för att man har en dialog och debatt, för
att sen enas kring beslut, säger Pam Fredman, rektor för Göteborgs
universitet i 11 år och styrelseledamot i Sahlgrenska Science Park 20152017. Bland annat har styrelsen enats om visionstexten som är grunden
för att vi håller fokus på rätt väg: ”Tillsammans gör vi Västsverige till en
life science-region i världsklass, med konkurrenskraftiga bolag på en
global marknad”.

läs mer

Internationalisering

Intresserad av rådgivning kring internationalisering?

läs mer

Verifiering

Det finns fortfarande möjlighet att ansöka om verifieringsmedel.

läs mer

Kompetensförsörjning

Tipsa gärna om vår jobb-sajt!

läs mer

Finansiering

Söker du investerare?

läs mer

Kommande evenemang
11
Sep

12
Sep

27
Sep
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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

Park Annual 17
För 12:e året i rad arrangeras Park Annual av Sahlgrenska Science Park. Årets
stora innovationsevent... Läs mer

The 2nd Symbioteq Biocompatibility Medical Devices
Conference 2017
With the current changes in the Medtech field, such as the new European
Medical Device and IVD regul... Läs mer
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