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Frå ide til innovasjon
GraviDIA blei kåra som vinnar av InnovasjonsCampen 2015 og har fått innovasjonsmidlar frå
Helse Vest til å jobbe vidare med ideen.
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Kontakt Haukeland universitetssjukehus
Overlege ved Kvinneklinikken Agnethe Lund |e-post: agnethe.lund@helse-bergen.no
Innovasjon til beste for pasienten
www.idemottaket.no
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