
Rippler startar dotterbolag inom Healthcare 
 
Etablerade Rippler Communications med kunder som Fazer, Audi och LKAB, startar nu ett 
dotterbolag inom Healthcare som helhjärtat ska fokusera på pr- och kommunikationstjänster för 
uppdragsgivare inom läkemedel, life science, sjukvård och hälsa. 
 
Rippler Communications har arbetat med uppdrag inom Healthcare sedan byråns start för drygt 10 år 
sedan, inte minst för läkemedelsbolag. I dag arbetar Rippler bland annat med Gedeon Richter Nordics, 
Abbott Diabetes Care och Biogaia, och har vunnit både svenska och internationella priser för sitt arbete. 
 
Vd för det nya dotterbolaget, Rippler Healthcare, är Lina Ekros. Lina har varit byråchef på Rippler de 
senaste tre åren och har en bakgrund som presschef och ansvarig för chefskommunikation på 
Södersjukhuset. Hon är även IMA-certifierad (diplomerad informations- och marknadsansvarig inom 
läkemedelsföretag). 
 

- Ända sedan jag började på Rippler för åtta år sedan har jag arbetat med uppdragsgivare inom 
läkemedels- och hälsobranschen. Det känns som ett naturligt steg att vi tar ett krafttag om 
erbjudandet med all den kunskap vi har med oss. Nu är vi full gång med rekryteringen av fler 
seniora pr- och kommunikationskonsulter med spetskompetens inom området, säger Lina Ekros. 

 
Utgångspunkten för Rippler Healthcare är att människor i dag är vana vid snabb, underhållande och i allt 
större utsträckning digital kommunikation. Parallellt med insikten om att det fortfarande lätt kan bli 
traditionellt och tråkigt när det kommer till information från läkemedelsindustrin, hälso- och sjukvården. 
 

- Ripplers hjärta har alltid klappat för värdeskapande kommunikation. Vi får allt fler förfrågningar 
inom Healthcare och känner att vi kan göra skillnad. Kanske för att vi även vågar utmana 
uppdragsgivare som verkar under etiska regelverk, att trots det arbeta kreativt och tänka 
möjligheter istället för begränsningar, säger Åsa Wilde, grundare, Rippler Communications. 

 
Läs mer om Rippler på www.rippler.se. 
 
För mer information, vänligen kontakta:  
Lina Ekros, vd, Rippler Healthcare 
0708-390739, lina@rippler.se 
 
Åsa Wilde, grundare, Rippler Communications 
0708-868799, asa@rippler.se 


