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RHEVA Sårskydd vinner SKAPA-priset i Östergötland
Sofie Westberg, uppfinnare till innovationen RHEVA Sårskydd, har tilldelats SKAPA-priset. SKAPA är
Sveriges största innovationspris som delas ut till uppfinnare och innovatörer först på länsnivå och sedan
har dessa chans att tävla vidare om det stora priset. Sofie startade som ung UF-företagare för några år
sedan och driver idag RHEVA som ett AB med produktion i Sverige och försäljning i Norden.
RHEVA Sårskydd kan beskrivas som ett ventilerat plåster för pälsdjur. Materialen som används i
sårskyddet, plast och klister, är medicinskt klassade. Den perforerade utbuktning mitt på sårskyddet
bevarar en lagom fuktighetsnivå vilket forskningen idag är ense om är gynnsamt för läkning. Samtidigt
skyddar det mot smuts och insekter. Att ge sår en optimal läkmiljö bidrar till att reducera
antibiotikabehov och minska lidande för djur när sår kan läka på ett snabbt och smidigt sätt.
Varje år sedan 1986 delas SKAPA-priset ut i olika nivåer och regioner som stöd till uppfinnare att
utveckla sina idéer. SKAPA är en del av Nobelstiftelsen och bakom priset står Stockholmsmässan och
Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne
Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.
I år vann RHEVA Sårskydds grundare Sofie Westberg SKAPA-priset för unga talanger i sitt hemlän
Östergötland. Priset som RHEVA får är 10 000 kr från Nobelstiftelsen och 15 000 kr från region
Östergötland. Länsvinnarna är dessutom fortsatt med och tävlar på nationell nivå där prissumman är
500 000 kr.
– Min största motivation är att minska lidande för djuren och att få ner behovet av antibiotika. Arbetet
med RHEVA har gjort mig till en nörd när det gäller fakta om sår och sårläkning, ju mer jag lär mig
desto större blir mitt intresse inom området. Att få chansen att produktutveckla vidare genom stöd
från SKAPA betyder massor för mig och mitt team, säger Sofie Westberg.
RHEVA Sårskydd har även uppmärksammats av Vinnova och tilldelats stöd för vidareutveckling av
produkten och varumärket.
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