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Q-linea stärker ledningsgruppen 
 

UPPSALA, Sverige, 12 juli 2019 - Q-linea AB (publ) (Nasdaq Stockholm:QLINEA), ett 

diagnostikbolag inriktat på att utveckla och leverera lösningar för snabb och korrekt 

diagnos av infektionssjukdomar, meddelade idag att MD Tiziana Di Martino har utsetts till 

medicinsk chef, Chief Medical Officer, och kommer att ingå i Q-lineas ledningsgrupp. 

 

"Jag är glad att välkomna Tiziana Di Martino till Q-linea-familjen. I hennes tidigare roller har 

hon framgångsrikt lyckats med kliniska projekt relaterade till nya produktlanseringar. 

Hennes erfarenhet kommer att vara en stor fördel för Q-linea i vår nuvarande position med 

kommande lanseringar i Europa och USA", säger Jonas Jarvius, vd för Q-linea. 

 

Tiziana Di Martino har mer än 16 års erfarenhet av klinisk praxis, forskning och medicinsk 

verksamhet i den mikrobiella diagnostiskindustrin. I sin senaste position var hon Head of 

Clinical Development EMEA på Accelerate Diagnostics. Tiziana Di Martino är läkare från 

Università Cattolica del Sacro Cuore i Rom, har en magisterexamen (MSc) i toxikologi från 

University of Surrey och har också en MBA från London Business School. Tiziana Di Martino 

kommer att ingå i Q-lineas ledningsgrupp från juli 2019.  

 
För mer information, vänligen kontakta:  
Jonas Jarvius, CEO, Q-linea AB  
Jonas.Jarvius@qlinea.com, 
+46 (0)70-323 77 60 

Anders Lundin, CFO, Q-linea AB  
Anders.Lundin@qlinea.com  
+46 (0)70-600 15 20 

Om Q-linea  

Q-linea är ett innovativt forsknings-, utvecklings- och tillverkningsbolag vars fokus är utveckling av 
instrument och förbrukningsartiklar för snabb och pålitlig infektionsdiagnostik. Q-lineas vision är att 
hjälpa till att rädda liv genom att säkerställa att antibiotika fortfarande är en effektiv behandling för 
kommande generationer. Q-linea utvecklar och levererar lösningar för vårdgivare som på kortast 
möjliga tid kan diagnostisera och behandla infektionssjukdomar. Bolagets ledande produkt ASTar™ är 
ett helautomatiskt instrument för test av antibiotikaresistens (AST), vilket ger en känslighetsprofil 
inom sex timmar direkt från en positiv blodkultur. För mer information, besök gärna 
www.qlinea.com. 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 
juli 2019 kl. 09:00. 
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