Nyhedsbrev juni 2016

FDA & regulatorisk workshop
Innovationsnetværket Medtech Innovation inviterer
(både medlemmer og ikke-medlemmer) til
konference/workshop med tre nøglepersoner fra
amerikanske FDA/Minneapolis.
De præsenterer deres bud på hvad der skal
til for at lykkes med at få en FDA godkendelse.

Tirsdag den 23. aug. 2016
kl.13.00 - 16.30

Læs mere

Kompetent feedback på CONNECT
Denmark Pitch-springboard
Anders Rosgaard, fysioterapeut hos
sociallægeinstitutionen, Aarhus kommune
deltog på CDKs Pitch-springboard hos MTIC.
Han præsenterede sin selvrapporteringsapp
"RapportApp". Hør hvad han fik ud af at
deltage - måske er det noget for dig !

Iværksættervirksomheden Emento tolv arbejdspladser på seks måneder
For Emento handler det om den gode
patientdialog. Den lille virksomhed er drevet af
lysten til at gøre det nemmere at være patient i
det danske sundhedsvæsen via digitale
kommunikationsløsninger - der matcher
patienten.
Det hele startede med innovationsprojektet "Fra
papir til app"... Læs mere

Den interaktive patientstue
Visionen er klar for Hospitalsenheden Vest:
Vestjylland skal have verdens bedste og mest
nytænkende patientstuer, der sætter nye
standarder for, hvordan mennesker interagerer
med rum i sundhedssektoren – hvor indretning
og udsmykning med ny teknologi og kunst
integreres i et intelligent rumstyrings system. Læs
mere om det spændende projekt,

Flere end 140 ideer til apps er nu
screenet af APPlab
APPlab er et test-forum for apps - forankret
mellem AUH Sundheds-IT & Innovation og
MTIC. Kender du ikke APPlab, så brug 2 min.
og find ud af, hvad du kan bruge dem til.
Følg også APPlab på Facebook

Virksomhederne på besøg hos VIA
VIA University College bød virksomhederne
indenfor ved en fælles VIA/MTIC Masterclass
med overskriften "Hent viden og ressourcer til din
virksomhed hos VIA". Og interessen var stor,
spørgsmålene mange og der blev både udvekslet
visitkort og aftalt møder for drøftelse af
fremtidige muligheder for samarbejder. En rigtig
go' dag for alle parter.
Læs mere om arrangementet her
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