IDROTTS- OCH HÄLSOTEKNIK

Samhället blir idag alltmer teknikinriktat. Tekniska lösningar för
att förenkla vår vardag ökar lavinartat. Inom idrott och hälsa finns
stora vinster med teknisk innovation. Det kan handla om att utveckla
analysmetoder för träning, teknik för skadeförebyggande åtgärder till
att skapa en enklare vardag genom idrotts- och hälsoteknik.
BTH idrottsakademi har genom samverkan med flera olika parter skapat en
mötesplats mellan idrottsrörelsen, hälsoaktörer, högskola och näringsliv för
utveckling av idrotts- och hälsoteknik som omfattar hela kedjan från idé till
färdiga tjänster och produkter.
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SAMVERKAN MELLAN IDROTT, HÄLSA,
HÖGSKOLA, NÄRINGSLIV
Genom samverkan mellan flera olika parter för
utveckling av innovation inom idrott och hälso
teknik ökar möjligheten till färdiga produkter
som i sin tur utvecklar möjligheter både för
idrottsföreningar men också för bättre hälsa
generellt.
HAR DU ELLER DIN ORGANISATION ETT
BEHOV AV TEKNISK INNOVATION INOM
IDROTT ELLER HÄLSA?
BTH idrottsakademi vänder sig till idrottsföreningar, hälsoaktörer, företag eller andra organisationer för utveckling av tekniska behov.
Har du en idé, skicka den till oss så kontaktar
vi dig för vidare diskussioner om hur vi kan
förverkliga just ditt behov. Kontakta oss via:
www.idrotthalsoteknik.se.
FÖRETAG INOM IDROTTSOCH HÄLSOTEKNIK
Är ni redan idag ett företag som arbetar med
idrotts- och hälsoteknik? Genom vår samverkan får du möjlighet att arbeta fram nya
produkter och tjänster i nära samarbete med
idrotts- och hälsoaktörer för att möta deras
behov.
SKAPA UF FÖRETAG INOM IDROTTSOCH HÄLSOTEKNIK
Går du på gymnasium och funderar på att
starta ett UF-företag?
Genom vårt nätverk har vi samlat in behov
och idéer från idrottsrörelsen och olika
hälsoaktörer som vill ha hjälp att utveckla
både produkter och tjänster för att förbättra
sina verksamheter. Genom vår samverkan får
du värdefulla verktyg för att etablera just ditt
företag inom idrotts- och hälsoteknik både
gällande produkter och tjänster.

www.idrotthalsoteknik.se

SKAPA PRODUKTER OCH TJÄNSTER
INOM IDROTTS- OCH HÄLSOTEKNIK VIA
STUDENT- OCH EXAMENSARBETEN
För studenter på Blekinge Tekniska Högskola
finns möjlighet att ta del av insamlade behov
från idrottsföreningar och hälsoaktörer som
vill förbättra just sina verksamheter med teknisk innovation för skapande av både produkter
och tjänster.
Genom att arbeta nära befintlig kund och
utveckla deras olika tekniska behov kan du
som student via student- eller examensarbete
fortsätta utveckla ditt arbete efter att dina
studier är färdiga. Tillsammans med våra
samverkande parter får du stöd i att utveckla
behovet eller idén till att bli färdig produkt
eller tjänst.
TESTBÄDD FÖR UTVECKLING AV
PRODUKTER OCH TJÄNSTER
För att en produkt eller tjänst ska kunna produceras för marknaden är det viktigt att den
som utvecklat dessa får möjlighet att i skarp
miljö testa dem.
Bland våra samverkande parter har vi flera
spännande miljöer där produkter och tjänster
kan testas på potentiella kunder i rätt miljö. I
Karlskrona finns Blekinge Health Arena som
är ett stort testcentrum där både idrott och
hälsaktörer verkar och under 2019 kommer
Health Technology Reseach Lab starta upp
sin verksamhet på BTH. I Karlshamn finns
Kreativum med sin utställningspark av teknisk
innovation. Samtliga verksamheter välkomnar
involverande parter att nyttja deras lokaler
och samlade kompetens för att verka som
en utvecklande testbädd inom idrotts- och
hälsoteknik.
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