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Linda Persson, VD på NanoEcho, tilldelas 
stipendiet Nästa skånska stjärna  
 
Linda Persson, VD på NanoEcho, har fått stipendiet Nästa skånska stjärna, ett stipendium som 
tilldelas en person som kan komma att spela en viktig roll i regionens utveckling. Stipendiet, som 
delas ut av EFL och Sparbanken Skåne, går till en person från ett företag som står inför en viktig 
spännnade strategisk utmaning. 
 
Stipendiet innebär att Linda Persson fått en stipendieplats till EFL:s Leading Impact – Executive 
Management & Leadership Program, som är en vidareutveckling av EFLs Executive MBA program, en 
nytänkande ledarskapsutbildning med fokus på strategiskt ledarskap och affärsutveckling.  

"Jag är oerhört tacksam och stolt över att blivit utvald och över att jag och NanoEcho ges den 
här möjligheten. Jag ser verkligen fram emot att med stöd av de andra deltagarna i 
programmet, nya verktyg och professionell coaching få möjlighet att fördjupa den 
kommersiella strategin och leda NanoEcho in i nästa fas", säger Linda Persson VD för 
NanoEcho. 

"NanoEcho är ett av regionens lovande teknikbolag som nu närmar sig kommersialiserings-
fasen. Tanken med stipendiet är att adressera viktiga utmaningar på ett strategiskt plan och vi 
tror att platsen på Leading Impact kommer att hjälpa Linda i affärsutvecklingen, vilket i 
förlängningen bidrar till den samlade konkurrenskraften för life science i regionen", säger 
Malena Carlströn, tillförordnad VD på EFL och ordförande i juryn som utsett stipendiaten.  

Juryns motivering  
”Innovation, entreprenörskap och medtech är viktigt för Skåne och regionens utveckling. Här spelar 
Lundabaserade NanoEcho en viktig roll. Linda och NanoEcho står inför en spännande strategisk 
utmaning, och med en plats på EFL:s Leading Impact – Executive Management & Leadership Program 
vill vi ge Linda chanden att vidareutveckla sitt ledarskap och bygga på sin verktygslåda för sina 
affärsmässiga utmaningar. Med en förmåga att bygga nätverk och sitt starka engagemang har Linda 
det driv som krävs för att skapa avtryck.” Läs mer. 

 
 
Om du har några frågor, var vänlig kontakta:  
Kristina Hallström, CMO & CCO 
email: ir@nanoecho.se 

 
 
 
 
 
 
NanoEcho utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger 
på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med modern ultraljudsteknologi. Bilderna som 
produceras avser att underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad och samtidigt fastställa en mer exakt 
lokalisering av cancervävnaden. Målet är att kunna ge en mer precis, enklare och billigare diagnos av bland annat 
cancersjukdomar. Med tydligare diagnostik vill bolaget ge behandlande läkare bättre vägledning för en mer individanpassad 
behandling. Patienternas livskvalitet efter behandling och chansen att överleva kan öka samtidigt som 
behandlingskostnaderna kan minskas. www.nanoecho.se 
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