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Västsverige är hett!
Man kan nästan ta på drivkraften här i Västsverige, som Niklas Johansson,
statssekreterare på Näringsdepartementet uttryckte det under Innovationsrådets
möte i Trollhättan. 15 europeiska venture-investerare lockades nyss till vår miljö
för att vara med på den expansiva resan och möta utmaningar via innovationer
inom digital hälsa. Se intressant reportage i Affärsvärlden. Vi gläds åt att vårt life
science-kluster växer med storsatsningen intill AstraZeneca och att våra
samarbetsprojekt röner ett stort mediaintresse. Följ oss gärna på LinkedIn, Twitter
och Facebook!

Lotta, med vännerna på Sahlgrenska Science Park

FINANSIERING

Lyckad premiär för HealthTech Nordic Investor Forum

View in the browser

När HealthTech Nordic Investor Forum 2017 gick av stapeln i Göteborg den 25 oktober deltog 15 europeiska
venture-investerare och 14 utvalda startups inom digital hälsa. Forumet möjliggjorde viktiga diskussioner mellan
investerare och några av de mest lovande nordiska startup-bolagen inom healthtech.
– Intresset för att delta var mycket stort. Detta visar på att den nordiska modellen för kritisk massa fungerar, säger
Carl-Peter Mattsson, affärsrådgivare med ansvar för investerarrelationer och kapitalförsörjningsfrågor inom
Sahlgrenska Science Park och initiativtagare till eventet.

läs mer

Dags att anmäla dig till Life Tech investerarkväll 28/11
Höstens forum för affärsänglar, investerare och tillväxtbolag i tidiga skeden inom Life Tech är här. Den 28 november
öppnas portarna till ett event tillsammans med Connect Väst - en kväll med inspiration och möjlighet att träffa en
handfull spännande life science-bolag som söker kapital och kompetens - med tillhörande mingel och diskussion
mellan investerare och entreprenörer i ett tidigt skede. Inledande inspiratör denna gång är Göran Nordlund, ägare av
investmentbolaget Fore C, entreprenör, privat investerare och styrelseproffs (bl a styrelseordförande i Cellink). Läs
mer och anmäl dig här!

läs mer

DIGITAL HÄLSA

Viktig tidssparare för akuten
Se filmen med Karl Ahlstedt från start upbolaget Aweria om hur digital hälsa kan
förbättra patientsäkerheten och effektivisera
vården i ambulans och akutsjukvård.

Läs mer

App hittar läkare på rätt språk

Nu kan patienter som inte talar svenska
komma i kontakt direkt med läkare på ett
språk de förstår via ett digitalt läkarbesök. Se
intervju med Häni Ashkar, VD på Daqatra, på
Park Annual i Göteborg. Daqatra kan bistå
med rekommendationer om behandling, ställa
diagnos och vid behov skriva ut recept.

Läs mer

LIFE SCIENCE WEST

Beställ den uppdaterade omvärldsrapporten Life Science West här
Läs mer

MedTech20 mäter patientnytta av medicintekniska produkter

I en nypublicerad artikel i International Journal of Technology Assessment in Health Care redovisar forskare på
Nordic Health Economics utvecklingen av MedTech20© – ett enkätinstrument för att mäta patientnytta av
medicintekniska produkter. Läs intressant artikel i Dagens Medicin.
– Instrumentet kan användas vid utvärderingar av medicintekniska produkter inom olika områden och för olika
patientgrupper, det är unikt, säger Henrik Mindedal, föreståndare för MedTech West.

Läs mer

Save the date för nästa dialog i #lunchlådan - den 16 januari 2018
Bra dialog om innovation! Premiären för Lunchlådan
lockade drygt 110 personer, inklusive LIFetime. I
panelen deltog Cecilia Dalman Eek, Olle Larkö och
Lars Grip. Temat för nästa möte den 16/1 är Kliniska
studier till Västsverige - har vi eller tar vi ledartröjan?

Fyra gånger om året kommer Sahlgrenska Science
Park, MedTech West och Takeda Pharma att
tillsammans med Business Region Göteborg bjuda
in akademi, näringsliv och sjukvård till en
tvärvetenskaplig dialog.

läs mer

VERIFIERING

Ny utlysning öppnar den 20 november 2017

Snart dags för Projekt för bättre hälsa, en samutlysning mellan de strategiska, nationella innovationsprogrammen
Swelife och Medtech4Health. Välkommen till informationsmöten den 24/11 eller den 30/11.
Utlysningen som öppnar den 20 november ska främja projekt med stor innovationspotential som kan bidra till
förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av sjukdomar eller andra tillstånd som kräver eller kan
komma att kräva sjukvård. Det ska finnas ett betydande behov och en efterfrågan hos slutanvändaren (patient,
individ, brukare).

läs mer

INTERNATIONALISERING

Akutsjukhus i Kina får hjälp av Göteborgsföretag

Nu i höst genomförs en pilotimplementering av triagesystemet RETTS, utvecklat i Göteborg och välanvänt inom
svensk akutsjukvård. Tianjin Medical University General Hospital är först ut med att vilja öka patientsäkerheten och
fler sjukhus i Kina har redan visat intresse. Med patienten i fokus har Predicare på Sahlgrenska Science Park en stark
tillväxtpotential.
– Det är en mänsklig rättighet att bli triagerad på bästa möjliga sätt när man söker akut vård, säger Håkan Jidéus,
VD för företaget Predicare som nu står inför en internationell expansion.

läs mer

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Letar du efter nya utmaningar inom life science-branschen?

Drömmer du om att jobba i snabbväxande företag som löser stora och viktiga
problem inom hälsa och sjukvård? Titta gärna in på vår jobbsajt. Här hittar du
lediga jobb hos bolagen på Sahlgrenska Science Park, du kan lägga in din profil
så att du blir sökbar i framtida rekryteringar samt registrera dig för våra jobbmail.
Detta är en relativt ny tjänst hos Sahlgrenska Science Park. Vår målsättning är att
bidra till en bättre möjlighet till matchmaking mellan bolag som söker kompetens
och personer som har kunskap och erfarenhet att erbjuda. Vårt fokus är på life
science-branschen i Västsverige.

läs mer

#EMAtoSweden
Via vår samarbetspartner SwedenBIO lobbar vi nu för att få hit EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, till
Sverige. Läs gärna varför de som flyttat hit trivs så bra.

läs mer

Vi fick in 179 ideér till Crowd Ideas. Next Step Event 10/11

läs mer

Vill du föreläsa på Vitalis?

Vitalis har förlängt sista datumet för föreläsningsförslag till vårens eHälsomöte till den 24 november. Vitalis 2018
kommer att fokusera extra på några teman och ser gärna fler bidrag inom dessa:
• Implementering
• Kommunal eHälsa och socialtjänst
• Psykisk ohälsa

läs mer
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Läkemedelskongressen 2017
Årets kongress har temat: Professioner i samverkan för en bra utveckling och
användning av läkemedel... Läs mer

Welcome to Engineering Health
Do you work in healthcare with problems that engineers could possibly help
you solve? Are you an eng... Läs mer

How to grow your brand to grow your business
In a business environment that is changing faster than ever, knowing how to
build and manage a uniqu... Läs mer

HÄLSA OCH IT – EN DAG KRING FORSKNING,
SAMVERKAN OCH INNOVATION

Välkommen till en heldagskonferens kring forskning, samverkan och
innovation för att identifiera beh... Läs mer
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