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Svensk sjukvård står inför stora utmaningar – digitalisering är 
en stor del av svaret

› Kostnaden för den svenska hälso- och 
sjukvården har sedan millennieskiftet ökat 
med 4,2% årligen 

› Främst drivet av befolkningsökningen i kombination 
med dyrare leverans av sjukvård

› Om inget görs riskerar vården att försämras
› Osannolikt att samhället långsiktigt klarar denna 

kostnadsökning

› Föråldrade system ökar den administrativa bördan 
hos vårdpersonal

› Vårdkvalitet och patientupplevelse försämras 

› Digitaliseringen kan medföra en 
bruttobesparing på 25 procent efter 10 år

› Sammanlagt blir det ca 180 miljarder kronor per år

KÄLLA: McKinsey & Company, ”Värdet av digital teknik i den svenska vården”, Juni 2016



Digitaliseringen av sjukvården ligger långt efter övriga 
samhället, men är en förutsättning för effektivare processer

- Alltmer strukturerat och 
processdrivet arbetssätt

- IT stöd som underlättar 
vardagen/processorienteringen 
och minskar tiden för administration

- Delvis processdrivet 
arbetssätt

- I huvudsak utan IT-stöd 
som underlättar vardagen/
processorienteringen

TYPISKT TJÄNSTEFÖRETAG
(20-30 år sedan)

TYPISKT TJÄNSTEFÖRETAG
(idag)

- Sjukvården idag på samma nivå som typiska tjänsteföretag var för 20-30 år sedan
- Delvis processdrivet arbetssätt men långt ifrån så strukturerat som vore önskvärt (Regeringens 

utredning juni 2017 skriver exempelvis att det finns stort behov att öka processarbetet och 
kunskapsstyrningen i vården1)

- Idag huvudsakligen utan IT-stöd som underlättar vardagen/processorienteringen (idag görs 
t ex vårdplaner ofta på papper eller i textform i journalsystem)

VÅRDEN
(idag)

Användning av 
stödjande IT-verktyg 
för sina processer

Användning av 
stödjande IT-verktyg 
för sina processer

1) Se Regeringens utredning juni 2017 SOU 2017:48 ”Kunskapsbaserad och jämlik vård-Förutsättningar 
för en lärande hälso- och sjukvård”

VÅRDEN
(idag)

Användning av 
stödjande IT-
verktyg för sina 
processer



Genom patientinvolvering och strukturerade arbetssätt kan 
vi få ut den högsta besparingspotentialen av 
digitaliseringen

› Patientinvolvering och strukturerade arbetssätt utgör största delen av 
besparingspotentialen på 180 mdr/år enligt McKinsey-rapporten

› Patientinvolvering innefattar exempelvis att 
› Patienten kan registrera hälsodata och dela denna med vården

› Patienten får stöd i sin egenvård och delvis kan undvika fysiska möten

› Strukturerade arbetssätt inom vården
› Vården arbetar delvis processorienterat idag, men utan relevanta IT-stöd

› Journalanteckningar i textform och checklistor kan skapas digitalt – men inga relevanta 
IT-stöd finns för att skapa långsiktiga och sammanhängande processer/vårdplaner

› ” Digitaliseringen kräver och möjliggör nya arbetssätt, både vad gäller nya arbetsformer 
och nya metoder på process- och strukturnivå.” (Regeringens utredning SOU 2017:48)

› Vården måste kunna arbeta integrerat och patientcentrerat fullt ut
› För att IT-stöd ska vara hjälpsamma i vården måste man sömlöst kunna dokumentera, 

planera och kommunicera – i realtid, och integrerat med nuvarande journalsystem

KÄLLA: McKinsey & Company, ”Värdet av digital teknik i den svenska vården”, Juni 2016



Omvärldsspaning: wearables och devices är en tydlig trend – men 
för att det ska lyfta krävs integration med sjukvårdens system

› Loggning av hälsovärden via smarta armband och 
klockor, även kallat wearables eller devices, är en 
tydlig digitaliseringstrend och byggde en egen 
marknad på kort tid

› Fitbits armband sålde i 4,5 miljoner exemplar under det andra 
kvartal 2015 och intäkterna ökade med 235 procent jämfört 
med samma period föregående år1

› Nu verkar användningen dock minska bland 
ledande wearablesaktörer2 

› I framtiden blir det viktigt att kunna integrera 
hälsodata mot vårdens IT-infrastruktur så att 
patientens hälsovärden kan användas direkt i 
behandling

› Denna omställning är framför allt viktigt för patienter 
med hög vårdkonsumption såsom de med kronisk 
sjukdom

1) Veckans affärer, https://www.va.se/nyheter/2015/08/10/wearables-saljer-som-smor---men-det-ar-fa-som-
faktiskt-anvander-dem/ , 2015
2) Veckans affärer, https://www.va.se/nyheter/2017/07/07/fran-30-miljarder-till-konkurs-pa-tva-ar--nu-har-
krisbranschens-forre-ledare-gatt-upp-i-rok/, 2017

“The wearables market is entering a new phase. 

Since the market’s inception, it’s been a matter of 

getting product out there to generate awareness and 

interest. Now it’s about getting the experience right –

from the way the hardware looks and feels to how 

software collects, analyzes, and presents insightful 

data.”

- Ramon T. Llamas, International Data Corporation (IDC) Wearable’s team 
research manager
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Snart lanseras nästa generation av FRISQ-tjänster

FRISQ generation 1 – värdefulla applikationer för 
privatpersoner, patienter och veterinärer

› FRISQ-appen för privatpersoner 
› Innehar tillstånd av eHälsomyndigheten

› Receptfunktionalitet för beställning och hemleverans

› Journaltillgång och andra hälsotjänster

› Finns att ladda hem på AppStore/Google Play

› Brandade appar med FRISQ-funktionalitet 
utvecklade tillsammans med patientföreningar

› Reumatiker (Reumatikerförbundet)

› Astma- och allergi (Astma- och allergiförbundet)

› Blodcancerstödet (Blodcancerförbundet) 

› Finns att ladda hem på AppStore/Google Play

› FrisqVet – ett förskrivningsverktyg för veterinärer
› Framtaget tillsammans med Sveriges Veterinärförbund 

och Trofast

FRISQ generation 2 – helhetslösning 
för vården och forskning

› Vårdgivarapplikation med interaktiva 
behandlingsplaner som inkluderar och engagerar 
patienten

› Möjlighet att dela data från patient, efter 
godkännande, till vården, friskvårdsaktör eller 
forskning

› Integrerar mot underliggande journalsystem för att 
minimera risken för dubbeldokumentation

› Helhetslösning för implementera strukturerade 
arbetssätt och patientinvolvering

› Innehåller bland annat funktionalitet såsom videomöten, 
individuella behandlingsplaner, mötesbokning, 
läkemedelspåminnelse

› Lansering oktober 2017



FRISQ generation 2 är ett helintegrerat verktyg för 
vård och patient

› FRISQ generation 2 innehåller flera nya värdefulla 
pusselbitar som kompletterar ursprunglig plattform

› Ger sjukvården IT-verktyg som gör att man både 
kommer ikapp och förbi resten av samhället vad 
gäller processtöd

› Vården sätter upp en behandlingsplan som både 
patient och vårdgivare får tillgång till 

› Vården har en app och patienten har en app

› Kontinuerlig informationsgivning och uppföljning

› Patientens fulla vårdhistorik finns direkt i 
behandlingsmötet

› Minskad administration och ingen 
dubbeldokumentation för vårdgivare

› Patient kan dela data direkt
› Hälsovärden kan enkelt delas med vården via  

mobiltelefon eller andra devices

Recept-
tjänster

Patientens 
journal-
tillgång

Behandlings-
planer

Processtöd 
för vården

Skriva till 
journalsystem

Videomöten

Stöd för 
teamarbete

FRISQ 
generation 1

FRISQ generation 2



FRISQ FÖR VÅRDGIVARE OCH PATIENT



FRISQ för vårdgivare – hur funkar det?

› Smidig vårdgivarapp för iPad eller webb som bygger 
på patientens individuella behandlingsplan

› Möten (fysiska eller video) och tidbokning

› Formulär, särskilt vetenskapligt validerade

› Hemuppgifter, t ex promenad eller träffa en vän

› Hälsodata från patientens HealthKit/Google Fit

› Appen stöttar team med flera yrkesroller (t ex 
sjuksköterska, läkare och dietist) genom att 
behandlingsplanen blir tillgänglig för alla i vårdteamet

› Journalhistorik från andra vårdgivare enligt nationella 
tjänstekontrakt

› Oberoende av journalsystem

› Information kan sparas direkt mot underliggande 
journalsystem

Patientcentrerat
teamarbete

Individuell plan

Videomöte

Uppföljning

Spara till journal

Mötesbokning

Historik



FRISQ för patienten – hur funkar det?

› Den speglade patientappen finns för iOS och 
Android 

› Patient och vårdgivare får en gemensam förståelse 
för behandlingsplanen framåt

› Patienten får support och 
kommunikationsmöjligheter med vårdgivare

› Genom nationella informationssystem kan 
patienten få journalinformation och tillgång till 
sina recept för beställning från apotek

› Hälsovärden från HealthKit eller Google Fit 
kan enkelt delas och integreras i planen

› Explicita samtycken så att patienten är i 
kontroll vem man delar sin data med

› Vårdgivare eller andra aktörer såsom apotek, 
forskare och life science-sektorn

Individuell plan

Videomöte

Påminnelser

Journaltillgång

Receptbeställning

Mål

Integrerat mot 
HealthKit eller Google Fit



Sammanfattning - vad vårdgivare får genom 
användning av FRISQ

› Vårdplansverktyg för målsättning, kommunikation och uppföljning med patient –
utmärkt för alla vårdflöden med patientinteraktion, exempelvis för kroniskt sjuka 
och vid livsstilsförändringar

› Integrerat mot patientens mobiltelefons inbyggda infrastruktur Apple 
HealthKit/Google Fit, för exempelvis målsättning och löpande uppföljning av 
data med hälsovärden

› Möjliggör effektiv informationsinsamling från patienter till kliniken och smidigt 
journalföra denna till underliggande journalsystem

› Optimalt verktyg för teamarbete utifrån en strukturerad vårdplan, 
informationsdelning och tidbokning (t ex ett team bestående av läkare, dietist, 
sjuksköterska och psykolog)

› Flera värdefulla tjänster för patienten, t ex tillgång till alla sina nya och 
gamla recept - FRISQ är enda icke-apoteksaktören som hittills är godkänd av 
eHälsomyndigheten för detta



Andra viktiga faktorer varför FRISQ är värdefullt för 
vårdgivare

› Mycket väl genomarbetad vårdinformatik (datastruktur) enligt internationell best practice1

› Smidig och gedigen kvalitetsuppföljning, exempelvis utifrån ICHOM, den nya OECD-standarden för 
kvalitetsmått

› 100% kompatibel med framtidens internationella vårdinformationsformat HL7 FHIR vilket snabbt ökar 
möjligheten att dela vårdplaner mellan vårdgivare (t ex från en vårdgivare som opererar till en rehab-
enhet)

› Rätt datastruktur för forskning vilket ökar möjligheten att bedriva forskningsstudier

› Kompatibel med EUs nya dataskyddsförordning (tillämpas maj 2018)
› Individen ger specifika samtycken att dela formulär, aktiviteter och data från mobiltelefonen/devices

› Tilltalande användargränssnitt
› Optimal användarupplevelse med moderna gränssnitt för både vård och patient 

› Vi har djup kunskap om nationell infrastruktur och journalsystem
› Vårt team har byggt många applikationer mot både nationell infrastruktur och journalsystem

› Möjliggör att direkt i vårdapplikationen se information från andra journalsystem vilket ger komplett bild av 
patientens vårdsituation (kräver uppkoppling mot regional tjänsteplattform)

1) Se Swelife-rapporten ”Från öar av data till en värld av kunskap”, 
2016



FRISQ SOM FRISKVÅRDSSTÖD



FRISQ kan även användas som friskvårdsstöd

› Nästa generationens FRISQ-tjänster kommer 
också kunna användas utan vårdgivare

› Planer fokuserar på egenvård och läggs upp 
i olika varianter för olika patientgrupper

› Friskvårdsplaner kan exempelvis bestå av 
› Målsättning och datatracking via mobiltelefon eller 

sensorer från Apple HealthKit och Google Fit

› Sätt mål för sin hälsa och tracka sin utveckling enligt 
evidensbaserade kvalitetsmått

› Registrera aktiviteter, t.ex. promenad, träffa en vän

› Receptbeställning och läkemedelspåminnelser

› Om individen senare kopplas ihop med en 
vårdgivare kan data från friskvårdsplan delas 
till vården

Friskvårds-
plan

PåminnelserMål

Integrerat mot 
HealthKit eller 

Google Fit

Recept-
beställning



FRISQ FÖR FORSKNING OCH LIFE SCIENCE



FRISQ kan användas för forskning och life science-
studier

Kliniska studier (RCT)
för läkemedel innan 

marknadsgodkännande

Real world studies 
genomförs i vårdmiljö

Individuella 
behandlingsplaner i 
vård utan forskning



Hur en real world study kan fungera med FRISQ

› Rekrytering av deltagare
› Medlemmar i patientorganisationer får frågan att delta i en studie
› Vårdgivare kan rekrytera intressenter från eget nätverk av patienter

› Real world study genomförs hos vårdgivare som använder FRISQ

› Individuella behandlingsplaner sätts upp genom användning av
FRISQ:s verktyg

› Möjliggör kontinuerligt stöd och kommunikation mellan patient och
vårdgivare

› Enkel och direkt journalföring genom FRISQ:s tjänster sparar tid för
vårdgivare

› Patient samtycker till att data också delas till forskningsstudie



Med FRISQ kan man samla värdefull forskningsdata

• Kvalitetsuppföljning genom 
evidensbaserade frågeformulär – ökad 
uppföljning av kvalitet och resurser genom 
t ex EQ5D, ICHOM-standard eller egen-
gjorda formulär

• Delad data från devices – genom 
integration mot Apple HealthKit eller 
Android GoogleFit kan patienten välja att 
dela hälsovärden direkt från sin mobil till 
studien

• Läkemedelscompliance – patienten får 
stöd att ta sina läkemedel vilket registreras 
och kan delas till studie

1

2

3

Stor användningsnytta för flertalet 
aktörer inom forskning och/eller 

life science, exempelvis kan 
effekten av läkemedel och 

livsstilsförändringar studeras
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FRISQ:s tjänster skapar störst värde för de kroniskt 
sjuka

› Sjukvårds- och omsorgskostnader Sverige i 
2017 uppgår till ca 400 Mdr kronor1.

› Patienter med en eller flera kroniska sjukdomar är enskilt 
största kostnaden och utmaningen för sjukvården

› För behandling av kroniskt sjuka patienter krävs
› Strukturerade arbetssätt, t ex med vårdplaner, ofta med 

ett team runt patienten

› Aktiv involvering av patienten i sin vård

› FRISQ bygger tjänster för kroniska patienter 
eller patienter med kontinuerligt vårdbehov som 
kan engageras i sin vård

› Potentiell marknad för FRISQs tjänster är åtminstone 250 
mdr kronor, enbart i Sverige

1) Ren hälso och sjukvård omfattar ca 300 mdr och äldrevård, tandvård mm kostar ytterligare ca 100 mdr - totalt ca 400 
Mdr kr för hälso och sjukvård samt omsorg
KÄLLA: Vårdanalys ”VIP i vården? – Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom” (2014),
McKinsey & Company ”Värdet av digital teknik i den svenska vården” (2016) 

E-hälsolösningar för första 
kontakt med vården, t ex 
videodoktorstjänster eller
triageringslösningar

Tillfälligt sjuka

Helhetslösningar för patienter 
med kontinuerligt vårdbehov och 
en patient som kan engageras i 
sin vård

Kroniskt sjuka

15-20%
av totala 
sjukvårds-
kostnaderna

80-85%
av totala 
sjukvårds-
kostnaderna

Sjukvårds- och omsorgskostnader
Miljarder kr

~250~50

~100

Sjukvård - Tillfälligt sjuka

Sjukvård - Kroniskt sjuka

Övriga kostnader, t ex 
Äldrevård, tandvård mm



Hur ökar vi kvaliteten i behandlingen av patienter 
med en eller flera kroniska sjukdomar?

› Vården behöver bli mer strukturerad och evidensbaserad i 
diagnosticering och i behandling, med individuella planer för 
respektive patient

› Ofta behöver patienter ett vårdteam runt sig – istället för att 
vårdens insatser ofta har givits separerat

› Interprofessionellt samarbete t ex läkare,  sjuksköterska och psykolog

› Multidisciplinärt samarbete t ex onkologi och KOL-kompetens

› Patienter kan, och vill, bli mer delaktiga. Mer ansvar, kunskap 
och verktyg kan ges, så att personen kan ta kontroll över sin 
hälsa

› Sammantaget kan vården bli mer personcentrerad i sin helhet



Vad gör FRISQ:s tjänster unika för att stödja vårdgivare 
med kroniskt sjuka patienter?

Varför har FRISQ en unik position att göra detta?

› Vårdplaner kräver en väl genomtänkt datastruktur - vi bygger tjänster enligt 
internationell best practice

› Med FRISQ kan vårdteamet sammanställa planen, kommunicera och 
interagera direkt med patient

› FRISQ är integrerbart mot infrastrukturen som finns i patientens mobil vilket 
också ger access till data från externa devices och wearables. Hälsodata 
kan delas av patient och aktivt användas i behandling

› Våra tjänster utgår från samtycken och uppdrag enligt EU:s 
dataskyddsförordning

› FRISQ:s tjänster är integrerbara mot journalsystem och (inter)nationell IT 
infrastruktur

1

2

3

4

5



Processinnovation med rätt IT-verktyg leder till stora 
positiva effekter för vården

1

Nya strukturerade arbetssätt med 
personcentrerad vård

Vården bedriver processinnovation 
med strukturerade arbetssätt, ofta 
som ett team runt patienten

2
FRISQ tillhandahåller IT-stödet 
som möjliggör process-
innovationen

› Bättre vårdkvalitet och patientnöjdhet

› Positiv effekt på hela systemet
› Minskade vårddagar i slutenvården
› Minskade besök i primärvård och 

övriga systemet

› Avlastning inom kliniken 
› Minskat administrativt arbete, 

minimerad risk för 
dubbeldokumentation

Stora positiva effekter för vården



Med FRISQ på plats möjliggörs nya arbetssätt för 
vården

Övergripande effekt på vårdsystemet• Förbättrat arbetsflöde och processtyrning – genom 
standardiserat innehåll i individuella behandlingsplaner 
förbättras arbetsflödet - minimerar tid för dokumentation 
vilket ger kliniker mer tid med patienten 

• Förbättrad vårdkvalitet och patientsäkerhet – när 
kliniker har mer information om patientens vårdhistorik 
och pågående behandlingsplan kan bättre medicinska 
beslut fattas

• Ökad patientdelaktighet – enorm patientnytta när 
patienten är informerad och involverad i sin 
behandlingsplan

• Ökad personalnöjdhet – Moderna verktyg för 
vårdgivare kan bli viktig faktor för rekrytering och 
retention av personal

• Ökad uppföljning av kvalitet och resurser – nya 
strukturerade uppföljningsmöjligheter av kvalitetsutfall 
(PROM) och patientnöjdhet (PREM) möjliggör att styra 
mot bättre och mer effektiva arbetssätt

1

2

3

4
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› Stor ökning i följsamheten till de 
vårdprogram som representerar best 
practice för den aktuella 
patientgruppen

› Ökad följsamhet kommer att leda till 
förbättrad hälsa (som kommer att 
kunna mätas med PROM/PREM)

› Förbättrad hälsa kommer i sin tur att 
avlasta vården på ett betydande sätt, 
och leda till en lägre kostnad per 
patient

1

2

3



Affärsmodell för FRISQ för vårdgivare

PRISMODELL LICENS 
STANDARD-
PRODUKT

- Licens av tjänsten FRISQ 
för vårdgivare

ADD-ONS
- Skräddarsydda 
tilläggstjänster

KONSULT-
TJÄNSTER 

- Konfiguration och 
utbildning



Exempel: Bättre vård av 
KOL-patienter

Hur FRISQ kan användas på KOL-centrum, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

FRISQ Almedalsseminarium, 4 juli 2017



KÄLLA: Anders Ullman, överläkare KOL-centrum, presentation 
från FRISQ:s Almedalsseminarium 2017



KÄLLA: Anders Ullman, överläkare KOL-centrum, presentation 
från FRISQ:s Almedalsseminarium 2017



KÄLLA: Anders Ullman, överläkare KOL-centrum, presentation 
från FRISQ:s Almedalsseminarium 2017
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L A N S E R I N G GENERATION 2


