Medtech, e-hälsa och fotboll bland de nya bolagen i
Språngbrädan
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30 maj var det kick-oﬀ för säsongens sista grupp i Språngbrädan, programmet som förbereder startups inför mötet med investerare,
partner och kunder. Den starka trenden med innovativa lösningar på angelägna problem inom vård och hälsa märks tydligt bland de
deltagande bolagen. Men även ett spännande initiativ inom kvalificerad fotbollsutbildning.
- Det känns väldigt spännande att vi denna gång har flera starka bolag inom medtech och e-hälsa. I synnerhet som Connect precis startat ett
samarbete med Medtech4Health för att hjälpa även deras bolag med aﬀärsutveckling, säger Magnus Ingevall, vd för Connect Sverige i Region Öst.
Språngbrädan är ett beprövat koncept med ursprung i San Diego, USA och som genomförts med över tusen tillväxtbolag i hela Sverige. Under
programmet som sträcker sig över tre månader kommer bolagen att få:
Coachning och träning i att paketera och presentera sina verksamheter.
Strategisk genomlysning i Connects kompetenspanel.
Genomföra workshops tillsammans med investerare.
Kvalitetssäkras genom Connects Urval.
Programmet avslutas med att de bolag som kvalificerar sig får möjlighet att presentera för Connect Sveriges investerarnätverk med över 400
medlemmar, både online och vid ett fysiskt investeringsmöte i Stockholm 4 oktober, 2018.
De här fem bolagen har startat programmet
BYON8
Bolaget BYON8 utvecklar just nu AITOPYA - en artificiell intelligens inom sjukvård för att rationalisera tid och bidra till en ökad patientsäkerhet.
Målet och visionen med BYON8s digitala lösningar är att de inte endast ska vara anpassad för de industrialiserade västländerna utan även bidra till

en bättre sjukvård i utvecklingsländer runtom i världen. Bolagets motto - Sjukvård är en rättighet, inte ett privilegium.
TADA Medical
TADA Medical är ett medicintekniskt R&D-bolag med fokus på behovsbaserad innovation. TADAs första produkt löser problemet med lossryckta
droppslangar på ett sätt som förhindrar vårdskador samtidigt som det besparar vårdgivare världen över många miljarder kronor varje år. Vårt team
av ingenjörer och doktorer jobbar i nära samarbete med vården med en ständig uppmärksamhet för att finna nya problem att lösa.
CareChain
CareChain bygger en öppen blockkedjebaserad plattform för att hantera, dela och skapa värde av personlig hälsodata. All data lagras krypterat, är
bara tillgängligt för individen och säkras med ett id kopplat till blockkedjan. Med CareChain så kan data kvalitetssäkras och användas som
underlag för tex kliniska prövningar men även smarta analystjänster som körs lokalt på individens data.
Fotbollssajten
Med initialt fokus på den amerikanska marknaden tillhandahåller fotbollssajten ett unikt utbildningskoncept i spelförståelse både praktiskt och på
webben. Med ett starkt och mycket erfaret team bakom sig är tajmingen perfekt då de amerikanska lagen och spelarna behöver en nydaning av
spelarutvecklingen och specifikt spelförståelse.
CARTANA
CARTANA revolutionerar biomedicinsk forskning och preklinisk läkemedelsutveckling genom sin patenterade in situ-sekvenseringsteknik för
biologiska och kliniska vävnadsprover. CARTANAs reagenskit och kontraktstjänster gör det möjligt för forskare och Pharma att svara på hittills
olösta frågor i strävan efter nya behandlingsstrategier.

Connect stimulerar utvecklingen av tillväxtföretag matchar entreprenörer med kompetens och kapital genom att bygga nätverk mellan
tillväxtföretag, det etablerade näringslivet, professionella rådgivare, finansiärer och akademien. Connect arbetar med två beprövade
tillväxtprocesser; Språngbrädan® vänder sig till nya tillväxtföretag med hög unikitet och FöretagsAcceleratrorn® vänder sig till etablerade företag
som vill växa.

