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Invivopower finalist i Innovationskraft
Sedan i slutet på förra året har Venture Cup och Företagarna Göteborg
tillsammans med Almi Företagspartner, Näringslivsgruppen på Göteborg &
Co och Business Region Göteborg letat efter Innovationskraft. Den 25 januari
stängde ansökan av första omgången och idag presenterar vi den andra
finalisten för Innovationskraft 2021: Invivopower.
Bengt Berns entreprenörsresa började med en teknik för non-impact skrivare
1989. Fem startups senare deltar han idag i Innovationskraft tillsammans
med Invivopower.
Invivopowers affärsidé grundar sig i problematiken med långa väntelistor för

hjärttransplantationer vid akut hjärtsvikt. Detta problem vill idégivarana lösa
genom en teknik som gör det möjligt att driva ett fullt hjärtpump-system för
artificiella hjärtan helt trådlöst genom huden.
“Att transplantera hjärtan är ofta kopplat med komplicerad logistik,
transporter med jetflygplan, operationer mitt i natten osv. Att ha artificiella
hjärtan på hyllan som man kan operera in vid behov skulle dramatiskt
förändra hela världens thoraxkirurgi.” Bengt Bern, CEO Invivopower AB
Bengt Bern ser positivt på framtiden och berättar att bolaget är på gång med
ett integrationsprojekt med en internationell hjärtpumpsleverantör.
”Vi på Invivopower känner stor stolthet i att bli nominerade som finalist i
Innovationskraft. Nomineringen ser vi som ett kvitto på att det vi gör är ett
steg i rätt riktning. Vi har satt stora mål för framtiden: att slutligen lösa sista
akilleshälen i behandlingen av akut hjärtsjuka. Uppmärksamheten och
erkännandet som nomineringen skapar tillför ytterligare energi i vårt team att
fortsätta arbeta hårt mot våra mål. Allt för att uppfylla vår vision: att
behandlingen med artificiella hjärtan skall bli lika rutinmässig som
behandlingen med pacemakers är” Bengt Bern, CEO Invivopower AB
Invivopower är den andra av fem finalister i Innovationskraft. Kommande två
veckor kommer resterande finalister att presenteras. Läs mer om
Innovationskraft på www.inkraft.se

Venture Cup är tävlingen för morgondagens entreprenörer som kopplar ihop
experter från näringslivet med framtidens entreprenörer och erbjuder en
process för alla som bär på en idé. Venture Cup erbjuder inspiration,
utbildning, handledning samt möjligheten till att skapa sig ett gediget
nätverk. Venture Cup grundades 1998 på initiativ av McKinsey & Company i
samarbete med Chalmers Universitet, Göteborgs Universitet och
Innovationsbron. Venture Cup stöds av Sveriges alla stora universitet och
drivs i partnerskap med den privata och offentliga sektorn. Sedan starten
1998 har mer än 15 000 affärsidéer tävlat och cirka 30 procent av idéerna har
blivit affärer. Läs mer på www.venturecup.se
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