
GER TIPS. Testa din ide pa folk, lyssna pa rad och ta med en kunnig person nar du skriver avtal. Det ar nagra av tipsen som innovatorerna Ylva Dalen (till vanster) och Ylva
Ryngebo delar med sig av i natverket for kvinnliga innovatorer inom medicinteknik. Badas uppfinningar finns pa Tekniska museet i Stockholm.

Kvinnliga uppf innare inspireras
av varandra i nystartat natverk
Ett nytt natverk ska forbattra
mojligheterna for kvinnliga
innovatorer inom medicinsk
teknik. Rontgensjukskoterskan
Ylva Ryngebo anser att
natverket ar ett bra stod i det
annars ensamma jobbet som
innovator.

Badklader for stomiopererade,
matare for mjolksyra, benlyft
och portabelt nackstod. Vad bar
dessa produkter gemensamt? De
ar alia utvecklade av kvinnliga
innovatorer inom sjukvarden.

I mars i ar flck dessa uppfin-
nare sitt forsta formella natverk
- bara oppet for kvinnor. Bakom
initiativet star Olle Hillborg och
Erik Martensson Djaken pa DS
Innovation vid Danderyds sjuk-
hus, en speciell enhet for att till-
varata uppslag till nya innova-
tiva produkter.

- Till oss kommer vardper-
sonal med ideer och atta av tio
ar kvinnor. Vi stoder lika garna
man som kvinnor, men efter-
som kvinnorna ar manga fler
an mannen borjar vi med dem,
sager Olle Hillborg.

Fler foretag ska startas
Bara 5 procent av patentansok-
ningarna till Patent- och regist-
reringsverket ar insanda av

KORTOM

Ylva Dalen
Yrke: Innovator och sjukgym-
nast, doktorand vid Karolinska
Institutet. Arets kvinnliga uppfin-
nare 2010. Foretag: Jump & Joy.
Produkt: En lekstallning for att
starka skelettet hos barn med
funktionshinder. Inspiration:
Barn med funktionshinder, svar-
far Gunnar Dalen, uppfinnare
och direktor pa AGA, och hennes
mans farfar, nobelpristagaren i
fysik och uppfinnaren av AGA~
fyren, Gustaf Dalen.

KORTOM

Ylva Ryngebo
Yrke: Innovator och rontgensjuk-
skoterska. Arets kvinnliga uppfin-
nare 2006. Foretag: Medicinsk
Innovation Design. Produkter:
Hjalpmedel inom rontgen for
markning och kalibrering, kom-
pression och stralskydd. Den
senaste produkten ar ett stod
for att rata ut och halla still
barns hander nar de rontgas.
Inspiration: Uppfinnarradgivaren
Margareta Andersson, som
instiftade priset Arets kvinnliga
uppfinnare.

Vi stodjer lika garna
man som kvinnor, men
eftersom kvinnorna ar
manga fler an mannen
borjar vi med dem.
Olle Hillborg ar en av initiativ-
tagarna till natverket for kvinnor.

kvinnor. Men nu ska det bli and-
ring pa det - atminstone nar det
galler medicinsk teknik.

- Vi vill att kvinnor startar
fler nya foretag och lanserar fler
nya medicintekniska produkter.
Det ar bra for patienterna och i
forlangningen bra for Sverige,
sager Olle Hillborg.

Den onskan har flera kvinnor
i natverket redan uppfyllt. Fyra
av tio har utvecklat produkter
och startat foretag, ofta baserat
pa ideer de fatt pa sina arbets-
platser inom landstinget.

En av dem ar rontgensjuksko-
terskan Ylva Ryngebo som lan-

serat ett tiotal produkter inom
rontgen.

Tufft att lara sig salja
- Att vara innovator ar ett
ensamt jobb och mycket hanger
pa kontakter, ideer ar bara en
procent av arbetet. Det ar darfor
jag tror pa natverket. Medicin-
teknik ar speciellt. Det stalls
hoga sakerhetskrav pa vara pro-
dukter eftersom de anvands pa
patienter. Vi har ett stort ansvar
och darfor behover vi varandra
sa att vi orkar, sager hon.

Liknande erfarenhet har
innovatorskollegan och sjuk-
gymnasten Ylva Dalen, som
tagit fram en lekstallning som
hjalper barn med grava rorelse-
hinder att trana sin benstomme.

- Att soka pengar och att lara
mig att salja har varit bland
det svaraste. Jag stod framfor
spegeln och ovade mig att saga
det ratta. Nu maste jag lara mig
att bygga foretag och hitta stod
fran riskkapitalister, sager Ylva
Dalen, som via natverket har
fatt tips pa en samarbetspartner
och forslag pa att dela mass-
monter med en annan i host.

Under en traff i juni har
medlemmarna i natverket fatt
tips fran Vinnova, Almi, Inno-
vationsbron och tre mindre

finansiarer om hur man soker
bidrag fran stiftelser och fonder
och villkorslan fran institut och
statliga bolag.

- Det ar svarare an man kan
tro att fa Ian eller bidrag. Jag
har lyckats lana en gang sedan
jag startade. De finansiarerna
vi lyssnade pa menade att jag
kommit for langt. Jag beho-
ver ocksa hjalp nu nar jag ska
exportera, men da verkar det
inte fmnas lanemojligheter,
sager en smatt besviken Ylva
Ryngebo.

Hjalp med CE-markning
Langre fram vantar hjalp med
CE-markning, att soka patent
och hitta material. Vilken plast
ar bast? Vilken skruv passar?
Deltagarna ska ocksa fa kontakt
med prototyptillverkare och
konstruktorer, fa plats i mass-
montrar och natbutiker. Kort
sagt allt det dar som man inte
lart sig som sjukvardsanstalld.

Helena Thoren 070-621 55 11
helena.thoren@axlainformation.se

kvinnor finns med natverket som
ursprungligen startade pS nat-
verkssajten Linkedin.
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