MedTech Week i Sverige 2017
Landstingsdirektörer, sjukhusdirektörer och industrifolk. Innovatörer, entreprenörer,
patientföreningar och vårdpersonal. MedTech Week 14-20 juni 2017 lockade en bred och
(namn)kunnig publik. Totalt deltog flera hundra personer i fem evenemang arrangerade av
olika lokala organisatörer.
Veckan har bjudit på prominent invigning i Uppsala, välkomnande inspiration i Umeå, viktig
rekrytering till klinisk forskning i Göteborg, en fartfylld talkshow i Linköping samt spännande
möjligheter för företag med MAX IV och ESS i Lund.

European MedTech Week
MedTech Week är en vecka fylld med aktiviteter runt om i Europa med syftet att öka
kunskapen om, och uppmuntra till dialog om, medicinteknik. Genom olika evenemang
arrangerade av både medtechföretag, akademi och branschorganisationer vill vi ge en större
insikt och förståelse för vad vi som bransch bidrar med - för samhället och för patienten.
Initiativtagare till MedTech Week är den europeiska branschorganisationen MedTech
Europe.

Flera lokala arrangörer i Sverige
Svensk koordinator för MedTech Week är branchorganisationen Swedish Medtech.
Innovationsprogrammet Medtech4Health bidrar med kommunikation och samordning. Varje
lokalt evenemang har haft en eller flera arrangörer som Uppsala Bio, Uppsala universitet,
Akademiska sjukhuset, STUNS, CMTF, MedTech West, Region Östergötland, Linköpings
universitet och Invest in Skåne.

Fullsatt invigning av MedTech Science & Innovation i Uppsala
MedTech Week inleddes på festligast möjliga sätt
genom att vice-rektorerna Stellan Sandler och Johan
Tysk tillsammans med sjukhusdirektör Per Elowsson
knöt ihop banden för den officiella invigningen av
MedTech Science & Innovation i Uppsala.
Detta center, som även är en nod inom
Medtech4Health, kommer ytterligare stärka det redan
starka life science-området i Uppsala.
Industrimannen Carl Bennet höll ett brandtal för mer
forskning och GEs Lotta Ljungqvist berättade om
testbädden för biologiska läkemedel som är under
uppbyggnad – för att nämna två av många talare.
Mer info och fler bilder från Uppsala. Eller se alla tal
på film.

Varmt välkomnande inspiration i Umeå
Norrländska Umeå mötte med veckans varmaste väder
och varmaste välkomnande (det var studentfirande i stan –
se översta bilden).
I en vacker och centralt belägen lokal samlades start-ups
och företrädare från hela innovationssystemet för en
konstruktiv och trevlig eftermiddag där presentationer
blandades med mingel.
Ett trevligt inslag var att alla företag presenterades på scen
före minglet. Mer info och fler bilder från Umeå.

Rekrytering till klinisk forskning är viktig, Göteborg
På universitetssjukhuset Sahlgrenska i Göteborg lyfte
sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg fram behovet av
kliniknära forskning. Det är en möjliggörare för att klara
vårdens utmaningar.
Fem kliniska forskare följde upp med att berätta om sin
vardag. Förhoppningsvis inspirerade detta till efterföljare,
rekrytering till klinisk forskning är viktig.
Läs mer om evenemanget hos Medtech4Health eller
MedTech West.

Fartfylld talkshow med aktuella projekt i Linköping
I Linköping pågår många intressanta projekt inom
medicinteknik. Bland annat digital patologi för att
underlätta cancerdiagnoser och datortomografi för att
förbättra hjärtsjukvården.
Dessa projekt presenterades i form av en fartfylld
talkshow. Ett klart vinnande grepp för att få tempo
och belysa förbättringar ur både patient- och
vårdperspektiv.
Läs mer om evenemanget hos MedTech4Health.

Spännande möjligheter för företag med MAX IV och ESS i Lund
Strax utanför Lund, enkelt tillgängligt från hela
världen via Kastrup flygplats, skapas just nu en
internationell forskningsstadsdel. Dragplåstren är de
två stora anläggningarna Max IV och ESS som med
hjälp av elektroner (svenska Max IV) respektive
neutroner (europeiska ESS) möjliggör närstudier på
molekylnivå. Max IV är invigd och ESS byggs för
närvarande.
Applikationerna för detta är närmast oändliga. De är
en resurs för företag som arbetar med
produktutveckling. Fler bilder från studiebesöket hos
Medtech4Health.

Kalendermässig utmaning möjliggjorde engelsk rapportering
Officiellt äger European MedTech Week rum under midsommarveckan. Det är en
kalendermässig utmaning för oss i Norden, något som påverkar deltagarantalet på våra
evenemang. Delar av Sverige stänger i princip igen efter skolavslutningarna.
I år tjuvstartade vi därför MedTech Week och körde två halva veckor. En finess med att ligga
före var att vi hann publicera artiklar om våra evenemang och kunde mata ut länkar till dessa
i det europeiska flödet. Ett team från Swedish Medtech och Medtech4Health har hjälpts åt att
rapportera från varje evenemang via Twitter, LinkedIn och blogg. Blogginläggen har sedan
översatts och bearbetats till en engelsk version.

