PRESS MEDDELANDE
Swedish-American Life Science Summit, 22-24 augusti, 2018

I år handlar ALLT OM HJÄRNOR!
– SALSS 2018 samlar globala toppnamn inom Hjärnforskning och
Näringsliv i Stockholm, 22 - 24 augusti, för ”ALL ABOUT BRAINS”.
I år står Hjärnan i fokus på Swedish-American Life Science Summit (SALSS). Några av de bästa
hjärnorna i världen och lovande företag inom detta område samlas i Stockholm för att tala om de
senaste rönen och mest spännande läkemedels-utveckling, diagnostik och Health Tech produkter
inom ALS, Alzheimer och MS, migrän, depression, opiat-beroende och mer därtill.
Några höjdpunkter från SALSS 2018, i ett kort urval från det späckade tre-dagars programmet:
Världsledande Forskare, Representanter för patientorganisationer och Investerare så som Dr. Li-Huei
Tsai, Tsai Laboratories, Massachusetts Institute of Technology, Dr. Deborah Mash, Professor of Neurology,
University of Miami, Meryl Comer, Founding Partner, The Global Alliance on Women’s Brain Health och Dr.
Stephen Squinto, Venture Partner, OrbiMed Advisors.
Paneldebatter om Brain Disease to Date och Hope or Hype: Where Do AI, ML and Big Data Go from Here?
Presenterande Företag som BioArctic med sin mycket uppmärksammade läkemedelskandidat för att bota
Alzheimer, omskrivet bl.a. i NYTimes de senaste veckorna. Camanio Care som utvecklar robotar för patienter
med nedsatt kognitiv eller fysisk förmåga och samarbetar med Google. IRLAB Therapeutics med utveckling
av läkemedel mot Parkinson, Orexo med läkemedel mot beroenden och många fler!
Innovativa HealthTech produkter presenteras också, baserade på traditionell Medtech men även AI,
Robotics och VR, från företag som CartaNA, Coala Life, ikioo och Spinview med flera.
Rising Star Award; tilldelades Coala Life 2017 och sedan dess har de gjort en fantastisk resa med många
utmärkelser, ytterligare finansiering samt lovande samarbeten. I år har ett nytt antal mindre företag kvalificerat
sig för att delta som Rising Stars, som Alzinova, DemeRx, IRRAS, Uman Diagnostics och sex ytterligare
företag. Oavsett vem som vinner Rising Star Award 2018 är det definitivt värt att hålla ett öga på allihop!
Om Swedish-American Life Science Summit
För 14:e året i rad arrangeras SALSS för att föra samman utvalda företag, forskare och investerare med avsikten att
bygga nya strategiska relationer för att gynna utvecklingen inom Life science. Från början var tanken att skapa hållbara
relationer mellan USA och Sverige, men med åren har SALSS utvecklats till ett globalt möte –som gynnar alla verksamma
inom Life Science.
Deltagare och företag som bjuds in är handplockade för respektive års tema. SALSS styrka ligger till stor del i
programmets utformning, där föredrag, företagspresentationer och paneldebatter väcker idéer och konversationer som
sedan utvecklas vidare till nya samarbeten och investeringar.
En viktig del av grundaren Barbro Ehnboms vision är att även lyfta kvinnor verksamma inom Life Science och näringsliv både genom SALSS, nätverkande och stipendier. Och allt detta med musik därtill, SALSS kommer alltid vara tonsatt med
sång och musik!
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