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Antagningen till Health2B Connected Health Accelerator hösten 2016 har nu
öppnat
Health2B är ett acceleratorprogram för projekt och startups i tidig fas inom Connected Health
(eHealth). Ansökningen till acceleratorn har nu öppnat och stänger den 25 september. Upp till 10
projekt kommer att antas och de meddelas senast den 14 oktober. Programmet börjar den
24 oktober och avslutas den 31 januari 2017. Ansökan görs via hemsidan, www.health2b.life.
- Efter en lyckad första accelerator under våren där projektet fick ansökningar från stora delar av
världen, antogs sju startups från vårt närområde, Estland, Danmark och Sverige. Resultatet från det
första programmet var mycket lovande och vi ser med stor optimism på det nya acceleratorprogrammet i höst, där vi ska bredda upptagningsområdet något. Kommande program kommer att
som tidigare drivas av Stefan Mossberg, som är manager och initiativtagare för programmet och han
kommer att ha sina dedikerade kollegor från Lean Forward, Erik Starck och Peter Berggren som
startup-coacher även denna gång, vilket också borgar för fortsatta framgångar, säger Ebba Fåhraeus,
Vd på SmiLe incubator.
- Vi söker än en gång efter startups, där grundarna har ett särskilt driv med focus på teamet, de har
massor av passion och de ska ha en meningsfull produkt eller tjänst för att kunna bygga framtidens
bolag i gränslandet mellan ICT och Life Science, säger Stefan Mossberg, Accelerator Manager för
Health2b.
Health2B erbjuder tillgång till spännande mentorer, sponsorpaket med tjänster både från lokala
företag och internationella aktörer och aktivt stöd i processen att nå en internationell marknad med
ofta förekommande komplicerade regulatoriska utmaningar.
- I programmet ingår dessutom obligatorisk coachning samt mingelmiddagar för samtliga grundare.
Vid dessa tillfällen bjuds det in experter från vårt advisory/mentor nätverk. Allt från industriledare,
välkända entreprenörer till specialister som kan hjälpa till att svara på konkreta frågor, det kan vara
frågor relaterade till regulatoriska områden, juridik, immateriella rättigheter, patent,
ekonomi/finans, rekrytering mm, fortsätter Stefan Mossberg.
Några röster från första acceleratorprogrammet:
Ulf Wretling, Chief Marketing Officer, Diabetes Tools: -”För oss som medtech startup var ett
deltagande i Health2Bs accelerator program verkligen värdefullt, eftersom vi ville utvecklas och växa
till nästa nivå i vår tillväxtfas. Vi fick i denna fas oerhört värdefull hjälp, råd och support
från fantastiska coacher och mentorer. Vi gillade och värdesatte också pitchträning, nätverkandet
och inte minst den välorganiserade demodagen.”
Mårten Rignell, Vd på Instant Advice: -”Genom programmet fick vi tillgång till massor av knowhow,
erfarenhet och individuell coaching, vilket hjälpte oss att röra oss fortare framåt och som också
bidrog till att vi fick externt kapital. Tiden vi spenderade var med andra ord mycket väl investerad och
gav oss direkt payoff.”

Jacob Remanius, CEO & Co-founder – Catandra: -“Without the weekly support from Health2B
mentors we would probably never have validated our concept so thoroughly. We appreciate the
effectiveness of the Lean Forward process, and the Demo Day helped put us in contact with several
investors. Thanks to the other startup teams, we managed to create a hub with crucial feedback and
a lot of fun!”
Edith Sanchez, CEO & Founder – Cancer Care Company: -“At Health2B, we found both likeminded entrepreneurs that shared our challenges and experienced coaches that supported us in
market development. We now feel better prepared to deal with our startup challenges. Thank you
Health2B and SmiLe for the many knowledgeable and driven individuals that have opened many
doors for us!”
Digital hälsa, eHealth, mHealth och connectedHealth, är alla begrepp som kommer att spela en viktig
roll i framtidens hälso- och sjukvårdssystem. När nya digitala verktyg blir allt mer tillgängliga,
kommer vi som medborgare att ta en mer aktiv roll i vår vård och ett större ansvar för vår
hälsa. Sjukvården kommer att bli en integrerad del av vår vardag - oavsett om vi anser oss friska eller
sjuka. Detta skapar en ökad efterfrågan på tillgänglig information av hög kvalitet, integrerade och
avlyssningssäkra kommunikationssystem, effektiva processer och interaktiva tjänster. En ny Life
Science sektor växer fram, där spännande möten och nya företag skapas i gränslandet mellan ICT och
Life Science. Connected Health spås enligt analytiker att bli en av de snabbast växande industrierna i
världen och då är det självklart att Lund agerar på denna arena. Lund är unikt positionerad för denna
typ av satsningar genom kopplingen IT/Tech och Life Science och har en fantastisk möjlighet att bli
ett nav för Connected health i världen.
Health2B satsningen är en del av Business Incubation 2020, ett projekt med ambitionen att stötta
entreprenörskap i södra Sverige genom ökad samverkan inom innovationssystemet och med
etablerat näringsliv. Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.
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e-mail: erik@startupstudio.se
Healthy Habits ska fungera som en katalysator på en arena där ny teknik och nya sociala och beteendemässiga
uttrycksmöjligheter på bästa sätt främjar människors hälsa och välmående. Vi uppnår detta genom att hjälpa och stötta
innovatörer och entreprenörer med hälsofrämjande nya produkter och tjänster (s.k. "startupföretag"), att finna angreppsätt
och lösningar i synnerhet i skärningspunkten tech och Life Science - Connected Health. Vår startup-accelerator Health2B,
som vi gör tillsammans med Life Science Inkubatorn och Startup Studio Malmö, är ett exempel.

Fakta om SmiLe incubator:
SmiLe är en företagsinkubator som bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund. SmiLe hjälper entreprenörer och
nystartade företag att utveckla och kommersialisera nya idéer. Vår främsta uppgift är att stödja bolagens ledningsteam i
deras arbete med affärsutveckling, finansiering, rekrytering och riskhantering. Idag finns det 24 bolag i SmiLe som
tillsammans hittills har attraherat mer än 700 MSEK i riskkapital sedan 2007.
Cirka 130 personer som representerar 19 olika nationaliteter och varav 45 % är kvinnor har sin arbetsplats i SmiLe incubator.
SmiLe erbjuder en unik möjlighet att ta del av en gedigen samlad erfarenhet från utveckling av start-ups inom Life Science
industrin genom vår community som består av både våra inkubatorbolag, affärsrådgivare och experter. I erbjudandet ingår
även en infrastruktur med välutrustade laboratorier och avancerade instrument, som är ensam i sitt slag i Sverige.

