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Kära investerare, 
 
Tiden går fort och snart går vi in i sommaren efter en otroligt händelserik vår. Innan ni går på 
semester vill vi ta tillfället i akt att berätta lite mer om vad som händer här på FRISQ.  
 
Nya generationens FRISQ bygger på förvärvet FRISQ Care 
Under våren har vi byggt vidare på vår första generation tjänster som möjliggör för patienter 
att ha koll på familjens recept och beställa läkemedel. Vi har även lanserat tre appar 
tillsammans med betydande patientorganisationer som riktar sig till kroniska patientgrupper 
med information och tjänster som är skräddarsydda just för dem. Detta hjälper oss i att 
bygga en bred användarbas i vår målgrupp (dvs konsumeter med relativt stort vårdbehov 
och ofta dyra, otillgängliga mediciner). 
 
I mars 2017 slutförde vi ett förvärv som öppnat helt nya möjligheter och flyttade oss flera 
kliv framåt på resan mot ett unikt verktyg för patientcentrerad vård. Nu kan vi förverkliga de 
vårdverktyg som vi hela tiden strävat efter att leverera. Under de senaste månaderna har vi 
jobbat intensivt med att vidareutveckla och färdigställa plattformen. 
 
Så vad är det då vi nu utvecklar? Det är ett modernt verktyg som underlättar vardagen för 
vårdpersonal och ger nya möjligheter att engagera patienten i sin egen vård. I tjänsten finns 
ett patientgränssnitt och ett vårdgränssnitt så att vårdpersonal tillsammans med patienten 
kan lägga upp en interaktiv behandlingsplan, följa behandlingen i real-tid och därmed 
erbjuda en mer personcentrerad vård. Se separat produktblad för vården för mer detaljer . 
 
Nästa generations FRISQ-tjänster, som lanseras i höst, kan ses i bilden nedan. De gröna 
pusselbitarna i bilden representerar vår befintliga privat-funktionalitet, det vill säga de 
tjänster som finns idag i våra lanserade applikationer, och som naturligtvis är inkluderade i 
nästa generationens FRISQ. I komplement till detta får vi, tack vare den nya FRISQ Care 
plattformen, en unik vårdprodukt, skräddarsydd för patienter med kroniska sjukdomar. 
Funktionalitet inkluderar bland annat ett unikt vårdplansstöd som möjliggör för vårdgivare 
att arbeta mer processorienterat som ett team runt patienten, möjlighet att genomföra 
videokonsultationer med patient och dessutom låta patienten rapportera in information och 
dela data från devices och sensorer via sin mobil. Samma funktionalitet kan dessutom 
användas av forskningen/life science-industrin för studier av hur bra mediciner fungerar för 
olika patientgrupper. 
 
FRISQ:s privat-applikationer, inklusive patientförenings-apparna, har varit en mycket bra 
start för att säkerställa en säker patientplattform, med fungerande integrationer mot 
apoteken och med användarvänliga gränssnitt. Det är också en viktig ingång för att nå 
patientgrupper inom kroniska sjukdomar, vilka är just de patientgrupper som kommer 
gynnas av FRISQ:s nya tjänster och som den nya vårdlösningen fokuserar på.  
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FRISQ:s nya produkt kommer att inkludera både den ursprungliga FRISQ Privat-
plattformen och flera nya, helt unika tjänster till vården 

 
FRISQ:s roll i systemet 
Som vi vet står sjukvården inför enorma utmaningar – i hela västvärlden pågår en 
demografisk utveckling som gör att fler kommer att behöva vård. Samtidigt står vården inför 
ett paradigmskifte, sett till hur de möter patienten som blir mer delaktig och involverad i sin 
vård och behandling. För att det ska fungera behöver patienten mer information och 
kontaktvägar, samtidigt som vården behöver förändra sina arbetssätt. Men idag har inte 
vården de IT-verktyg som behövs för att klara det – det är här FRISQ kommer in. 
 
e-hälsomarknaden flockas just nu av bolag och tjänster, varav många fokuserar på lösningar 
för den första kontakten med vården, t ex genom videodoktorstjänster. FRISQ fokuserar på 
steget efter, nämligen att koordinera och underlätta vården för de kronisk sjuka, ofta äldre 
med flera sjukdomar. Kroniskt sjuka utgör en absolut majoritet av sjukvårdskostnaderna, 
både i Sverige och utomlands. Myndigheten Vårdanalys bedömer att kostnaden för vård av 
kroniskt sjuka utgör ungefär 80-85% av Sveriges totala sjukvårdskostnader eller 250 
miljarder kronor av totalt ca 300 miljarder kronor .  
 
Kroniskt sjuka är sannolikt en av det största utmaningarna inom vården i och med att de ofta 
kräver ett mer processorienterat och teambaserat omhändertagande. Detta är också ett av 
de mest utmanande områdena att utveckla IT-lösningar för, då det ställer höga krav på 
integritet, säkerhet, informatik och integrationslösningar mot befintliga system. Det krävs 
också stor förståelse för vårdens och patientens behov. Eftersom vår kommande 
vårdprodukt på ett helt unikt sätt har löst många av de komplexa frågeställningarna, ser vi 
en väldigt stor potential i och med det värde som skapas, för både vården och patienten.  
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Våra kunder  
FRISQ riktar sig till vårdgivare, forskning, life-science industri och försäkringsbolag som vill 
interagera och kommunicera med sina patienter på ett bättre sätt. 
 
Vi kommer initialt att ha fokus på patienter med kroniska sjukdomar (t ex KOL, reumatism 
eller hjärtsvikt), där värdet av FRISQ lösningarna är som störst och där patienten löpande 
kan engageras i sin vård och teambaserad vård effektivt kan möjliggöras. Vårdkliniker som 
bedriver sådan vård, och i sitt arbete har behov av digitalt stöd, såsom specialistkliniker och 
psykologmottagningar, är således primära kundgrupper. Denna grupp av patienter är också 
mycket intressant för forskningen/life science industrin som vill arbeta närmare vården och 
patienterna för utveckling och uppföljning av nya läkemedel. 
 
Eftersom FRISQ bygger på internationella standards för strukturering av vårddata och 
använder OECD:s nya standard för hur man mäter kvalitet, lämpar sig verktyget utmärkt för 
forskning, exempelvis i Real World Studies, och kan användas både i Sverige och 
internationellt.  
 
Precis som tidigare kommer FRISQ att vara gratis för patienterna. För professionella aktörer 
får vi betalt i form av licensavgifter, anpassningar av produkten och relaterade 
konsulttjänster. Vi får även kommission när patienter köper läkemedel eller använder andra 
tjänster via vår plattform. 
 
Våra möjligheter 
Under våren har vi initierat ett antal strategiska piloter för att se hur FRISQ faktiskt kan 
fungera ute i verkligheten. Vi har även haft otaliga möten och dialoger som på ett 
övertygade sätt har bekräftat att FRISQs lösningar har mycket stora användningsområden 
och skapar stort värde.  
 
FRISQ skapar värde i flera dimensioner. Dels för den enskilda kliniken som använder 
systemet - genom effektivare arbetssätt kring exempelvis journalföring, förbättrade 
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arbetsflöden och resurshantering, samt möjlighet för patienten att göra mer själv. Dels 
skapas positiva effekter i hela systemet när vårdkvaliteten förbättras och patienterna är 
nöjdare och har bättre information. Onödiga inläggningar på sjukhus och vårdbesök minskar. 
Värdet av dessa besparingar och kvalitetsförbättringar är enorma.   
 
Vad händer nu? 
Vi vill så snabbt som möjligt nå ut med FRISQ och få spridning och användning. Vi lägger 
därför allt krut på att utveckla och kommersialisera den nya generationens FRISQ-tjänster. Vi 
har redan fått igång ett antal projekt med såväl offentliga som privata aktörer och vi 
kommer att driftsätta ett antal piloter under hösten. Målsättningen är att rulla ut våra 
tjänster bredare efter årsskiftet. Som vi tidigare meddelat stärker vi upp ledningsgruppen för 
att kunna möjliggöra detta. 
 
Fortsatt nyfiken på vad vi gör? Spana in vår nya hemsida som lanseras här i dagarna och ta 
en titt på det bifogade produktbladet för vår nya plattform. Och om du råkar ha vägarna 
förbi Visby, så kika in på vårt Almedalsseminarium redan imorgon! Annars så hörs vi snart 
igen, vi lovar.   
 
Vi önskar dig en riktigt trevlig och frisq sommar! 
 
 

 
 


