Innovationsrådgivning för
företagare inom e-hälsa

Nu förenklar vi för länets entreprenörer

Entreprenörskap ska vara enkelt
David Lengström, VD på ALMI, menar genom att man tar ett gemensamt
grepp om processen erbjuds entreprenörerna bästa möjliga väg för att röra
sig från idé till marknad. Genom samverkan med Linnéuniversitetet ökar man
också stödet för innovativa studenter och lärare för att underlätta
kommersialisering av forskningsresultat kopplat till e-hälsa.

Har du en företagsidé du vill förverkliga inom e-hälsoområdet? Eller har du
kanske redan startat ett företag och vill ha hjälp med nästa steg?
Inom ramen för eHealth Arena har ett arbete genomförts för att du som
entreprenör enklare ska kunna få det stöd just du behöver. ALMI, Kalmar
Science Park, Linnéuniversitetet och Region Kalmar län vill genom en
gemensam arbetsprocess stötta dig som idébärare och eHealth Arena
guidar dig rätt i systemet.
Kalle Blohm, verksamhetsledare på Kalmar Science Parks inkubator, arbetar
dagligen nära många entreprenörer. Han menar att den största utmaningen
med processen idag, ur entreprenörernas synpunkt, är osäkerheten kring vart

– Hela idén med samarbetet med universitetet är ju att sätta
kunskap i rörelse, precis som Linnéuniversitetets vision lyder, påpekar Sofia
Seifarth, basenhetschef näringsliv och kultur, Region Kalmar län.

Idéfas

Tillväxtfas
Utvecklingsfas

Konceptfas

de ska vända sig vid olika faser i innovationen. För stödorganisationernas del
är det därför viktigt att kunna erbjuda råd kring var de kan söka stöd,
beroende på vad de har för behov.
– Det handlar om att utvärdera oss själva en del för att förstå hur vi kan bli
bättre och optimera vårt arbetssätt, berättar Kalle Blohm.

Kommersialiseringsfas

Arbetet startade med en workshop med samtliga stödorganisationer i slutet
av januari 2021. Inledningsvis fokuseras arbetet på företag och idéer inom
e-hälsa, men med ambitionen att eventuellt låta processen omfatta fler
områden framöver. Genom att göra vägen tydligare och rakare för
entreprenörer är förhoppningen att skapa en positiv näringslivsutveckling i
Kalmar län och göra länet till en plats där entreprenörskap ska vara enkelt.

Idéfas

Målsättningen är att du som första steg, i idéfasen, kontaktar
eHealth Arena. Vi går tillsammans igenom din idé och den
kommande processen så att du vet vilka möjligheter och
aktörer som finns. Sannolikt kommer vi att sätta dig i kontakt med Almi,
inkubatorn vid Kalmar Science Park och eller Innovationsslussen på Region Kalmar
Län. Har du någon koppling till Linnéuniversitetet, som student eller personal kan
Innovationskontoret vara ett stöd.

Konceptfas

I konceptfasen går vi in på djupet och fokuserar
på att säkerställa att behoven verkligen finns. Att
den tänkta produkten/tjänsten verkligen tillför
nytta och värde. Att det finns en tillräckligt stor marknad. Behövs eventuella
certifieringar och valideringar? Du får stöd att upprätta planer som beskriver den
tänkta utvecklingen och även hur finansieringen av det kommande arbetet ska ske.

Utvecklingsfas

I utvecklingsfasen sker den
praktiska utvecklingen av din
produkt/tjänst. Här du får hjälp med
noggranna redogörelser för de olika utvecklingsstegen och marknadsanalyser. Även stöd
för eventuella verifieringar av funktion och produkt/tjänst, samt översyn av uppfyllelse av
regulatoriska krav och CE-märkning. I utvecklingsfasen redogör du också noggrant för hur
marknaden ska bearbetas, uppskattad kostnad för det och hur det ska finansieras.
Här kan det även bli aktuellt för vissa bolag att genomgå en Investment Readiness Process
för att ta fram en strategi för hur bolaget ska finansiera sitt fortsatta arbete och inte minst
att alla i bolaget är överens om vart man ska med bolaget och på vilket sätt.

Kommersialiseringsfas

I kommersialiseringsfasen ligger fokus på att
introducera och etablera
produkten/tjänsten på marknaden. För att öka dina chanser till en lyckad etablering är det
viktigt att det finns en realistisk och genomarbetad affärs- och handlingsplan samt verklig
tillgång till de resurser som behövs för att utföra det planerade arbetet.

Tillväxtfas

Här ligger fokus på att vi tillsammans identifiera
styrkor och utmaningar för tillväxt av produkten/
tjänsten. Det kan handla om att undersöka områden
som ska prioriteras. Det kan även handla om ytterligare finansiering eller bearbetning av
aktuell marknad och att titta på förutsättningarna för att kunna fortsätta med arbetet både
hållbart långsiktigt och internationellt.

eHealth Arena - Från start till mål

Vi finns med för att se till att du ligger i rätt fas och träffar rätt aktörer. I vår strävan att göra din resa som entreprenör så smidig som
möjlig bistår vi, på eHealth Arena, med att slussa dig rätt i innovationsstödsystemet. Vi kan även vara en ingång när det gäller frågor om
finansiering, olika former av samverkan och kontakt med olika typer av testbäddar.

Samverkan
Finansiering

eHealth Arena

Testbäddar

Kontaktnät

Nationellt
Internationellt
”eHealth Arena säkerställer att ni får den hjälpen ni behöver
oavsett om det är från Almi eller Region Kalmar Län”
Ola Öhrling och Carina Jarleng, Enzo Group

Plattform för fysisk aktivitet hos cancersjuka

Anna Wahlstam har drabbats av både leukemi och bröstcancer. Hon
beskriver att hon väljer att fokusera på hur hon kan gå vidare i livet och
använda sig av det hon har fått genomgå. Hon är utbildad holistisk coach
och ska till hösten studera till hälsoinspiratör, gör podcasten ”Vi ÄR inte
cancer” och jobbar heltid samtidigt som hon driver ett företag inom
e-hälsa.
- Det startar ju något inom en i både kropp, själ och hjärna och jag
kände att jag ville göra något av den erfarenheten som jag fick med mig av
tiden när jag var sjuk.
Målet med plattformen
I sin podcast som hon numer driver ensam, intervjuar hon cancerdrabbade,
anhöriga och professionen om hur cancer påverkar och formar livet. Men
det är i och med hennes startup inom e-hälsa som hon har kommit i kontakt
med eHealth Arena. Anna driver en plattform som motiverar och inspirerar
cancerdrabbade att röra på sig. Målet är att göra tröskeln lägre för att leva
ett rörligt liv, samtidigt som det poängterar vikten av att röra på sig när man
är sjuk.
Resan som entreprenör
Anna beskriver entreprenörsresan som krokig, lång och snårig med mycket
toppar och dalar. eHealth Arena var Annas första kontakt och de har
tillsammans med Kalmar Sciencepark hjälpt henne att driva bolaget framåt.
De har försett Anna med ett nätverk av människor och kontakter inom olika
kontexter bland annat forskare på universitet, entreprenörer utomlands och
nationellt. Anna berättar att eHealth har guidat henne att öppna rätt dörrar
och att stänga de som inte lämpar sig. Hon berättar att det ibland har varit
svårt att begränsa sig.

- Bakom en dörr öppnas det väldigt
många fler. Det kan vara lite svårt
tycker jag när man är nyfiken.
En process för entreprenörer ser hon
som något positivt. Det är dock
viktigt att den tar hänsyn till hela
bilden och att den anpassas utefter
entreprenören. Anna som både
jobbar och studerar har begränsat
med tid medans andra kanske kan
jobba heltid. Därför poängterar hon
att det är viktigt att man anpassar
processen även utefter parametrar
som dessa.
eHealth Arenas betydelse
Anna säger att eHealth Arena har
gett henne många värdefulla
kontakter och givande exponering på konferenser och dylikt. Hon tror dock
att bara känslan av att någon tror på ens idé ger mycket tillbaka. Att det ger
kraft som hjälper en framåt i processen.
Framöver ska Anna lansera sin plattform och kämpa vidare med att hitta
relevant finansiering. Hon poängterar att trots sin livserfarenhet är hon ny
inom entreprenörskap och uppskattar allt stöd hon får från eHealth Arena,
Kalmar Sciencepark och Linnéuniversitetet.

Det finns hjälp att få både i vårt län och utanför för dig som idébärare. Nedan ser du några av de aktörer som finns för dig under din resa-

Nyttiga länkar för dig som entreprenör och idébärare kalmarsciencepark.se/utveckla-foretag/incubator/boostchamber
kalmarsciencepark.se/utveckla-foretag/incubator/
kalmarsciencepark.se/digitalisera-affarerna/digital-business-klustret/
ehealtharena.se/aktuellt/ny-process-gor-bolag-redo-for-investeringar/
ehealtharena.se/losningar-inom-e-halsa-och-valfardsteknik/
investeraresydost.se/
almi.se/almi-invest/
regionkalmar.se/detta-gor-region-kalmar-lan/finansiering-och-bidrag/stod-till-foretag/konsultcheck/
utveckling.regionkalmar.se/

Vill du veta mer om innovationsrådgivning och vad vi kan göra för dig som idébärare?
Kontakta eHealth Arena info@ehealtharena.se eller 0480-45 34 28

eHealth Arena är en gemensam e-hälsoarena för näringsliv, vård och omsorg, akademi och allmänhet. Vi arbetar i samverkan för att
bidra till ett ökat användande av e-hälsotjänster och välfärdsteknik, en ökad näringslivstillväxt inom e-hälsoområdet samt en ökad
effektivitet inom vård och omsorg.
eHealth Arena är en långsiktig satsning initierad av Region Kalmar län och drivs under de tre första åren i projektform med Kalmar
Science Park som projektägare och Linnéuniversitetet som samverkanspart.

