European MedTech Week
är en vecka fylld med aktiviteter med syftet att öka
kunskapen om och uppmuntra till dialog om medicinteknikens möjligheter.
Initiativtagare är den europeiska branschorganisationen
MedTech Europe.
Delta du också, tagga dina
inlägg i sociala medier med
#MedTechWeek

15 JUNI • GÖTEBORG

MER INFORMATION
• Det europeiska programmet: www.medtechweek.eu/
•R
 eportage med bilder: medtech4health.se/medtechweek/
• Anmälningslänkar:
www.swedishmedtech.se/sidor/medtech-week-2017.aspx

14 JUNI • UPPSALA

15 JUNI • UMEÅ

Invigning av nytt medicintekniskt
forsknings- och innovations
centrum

Medicinteknik – Nyckeln till
framtidens hälsovård och en motor
för global attraktion och tillväxt!

Välkomna till Uppsala för högtidlig
invigning av MedTech Science &
Innovation – en långsiktig satsning
i samverkan mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset.
Programmet bjuder bl.a. på inspirerande presentationer, förfriskningar
och mingel.

I Umeå bjuder CMTF på en blandning av intressanta föredrag och
mingel där du får chans att träffa
innovatörer från regionen. Ta
chansen att uppdatera dig om
senaste nytt.
Tid och plats: 15 juni 2017
kl 13 – 17 på Rex i centrala Umeå.

Tid och plats: 14 juni 2017
kl 13 – 17 Blå korset Akademiska
sjukhuset.

16 JUNI • LINKÖPING

20 JUNI • LUND

Vill du forska? Inspirationsdag om
klinisk forskning

Hur kan ny teknik ge dig bättre
hälsa och vård?

Vilken nytta kan ditt företag ha
av MAX IV och ESS?

Välkommen på en inspirationsdag
om klinisk medicinteknisk forskning önskar MedTech West. Dagen
är speciellt för dig som är, eller
studerar till läkare, sjuksköterska,
sjukhusfysiker eller jobbar med
annat inom vården.

Med inspiration från Skavlan bjuder
Linköpings universitet och Region
Östergötland in till talkshow. Alla
med intresse för vård och hälsa är
varmt välkomna!

Speciellt för R&D-chefer, projektledare och specialister från industrin
ordnar Invest in Skåne en spännande eftermiddag med efterföljande
mingel. Alla presentationer sker
på engelska.

Tid och plats: 15 juni 2017
kl 10 – 15 i sal Hjärtat på
Sahlgrenska i Göteborg.

Tid och plats: 16 juni 2017
kl 09.30 – 12 på universitetssjukhuset i Linköping.

Tid och plats: 20 juni 2017
kl 14 – 17 på MAX IV strax
utanför Lund.

Föranmäl dig på www.swedishmedtech.se/sidor/medtech-week-2017.aspx

