
 

 
OPERATIONELL UPPDATERING 
 
DEN UNIKA TJÄNSTEN FRISQ CARE  
FRISQ har en vision om att stärka patientens roll i vården samtidigt som vård och behandling 
förbättras. FRISQ är nu på god väg att uppnå den transformerande position på hälso- och 
sjukvårdsmarknaden som eftersträvats sedan bolaget grundades. Med fjolårets kommersiella 
lansering av FRISQ Care, i kombination med den kommande integreringen av FRISQ 
Recept, fortsätter nu FRISQ sin väg mot positionen som ”fönstret till din egen hälsa” för 
medborgaren/patienten och som det integrerade ”produktionssystemet” för hälso- och 
sjukvårdsindustrin.  
 
FRISQ har nu en världsunik tjänst som är globalt tillämpbar. Så vitt bolaget känner till finns 
inte en jämförbar vårdplanstjänst som involverar patienten någonstans i världen. 
Internationalisering av FRISQ underlättas av att tjänsten bygger på de senaste etablerade 
internationella standarderna för systemkommunikation inom sjukvården (HL7 FHIR), för 
kvalitetsuppföljning (ICHOM) och för integritets- och dataskydd ihopkopplingen av vård och 
patient (GDPR).  
 
Den unika tekniken i FRISQ Care ger såväl patienten som sjukvården kontroll över 
behandlingsplanen och effektivisererar samtidigt kommunikationen inom vårdteamet och 
med patienten. Vården avlastas och såväl kvalitetsvinsterna som kostnadsbesparingarna 
bedöms bli stora.  
 
 

RÄKNEEXEMPEL 
 

För att illustrera potentialen av 
användandet av FRISQ för t ex vården i 
Sverige kan följande räkneexempel 
användas. För enkelhetens skull inkluderar 
detta exempel enbart potentiella 
kostnadsbesparingar.  
 
Sverige hade i december 2016 cirka 
290,000 legitimerad vårdpersonal under 65 
år (cirka 50% sjuksköterskor och 16% 
läkare) (källa Socialstyrelsen).  

Om vi antar att en genomsnittlig totalkostnad 
per legitimerad vårdperson och år är 600,000 
kr och om endast hälften av personalen 
skulle kunna öka sin produktivitet genom att 
använda FRISQ, så skulle varje enskild 
procent i tidsbesparing medföra en 
kostnadsbesparing för vården 870 miljoner 
kronor om året. 

 

 
 
  



 

KOMMERSIALISERING AV FRISQ 

FRISQ står nu inför en kraftfull expansion och kommersialisering. Målsättningen är att börja 
etablera FRISQ som standarden för hur patienter och hälso- och sjukvården samverkar på 
ett strukturerat sätt kring behandling, både i Sverige och internationellt. Att introducera nya 
digitala verktyg inom hälso- och sjukvårdsindustrin innebär långa och komplexa processer 
som tar tid. FRISQ:s ledning upplever att en väl fungerande kommersiliseringsprocess nu 
har identifierats och testats för att systematiskt kunna rulla ut teknologin. 
 
FRISQ:s  kommersialiseringsprocess består förenklat av fyra steg: 

1. Införsäljning 
2. Förstudier för att kartlägga tekniska och verksamhetsmässiga krav och 

förutsättningar för införande av FRISQ 
3. Pilotprojekt för att i verkligheten testa och utvärdera FRISQ för kunden 
4. Utrullning i verksamheten och fullskalig kommersialisering 

 
Alla avtal FRISQ ingår från och med Steg 2 är mot betalning av kund. Steg 2 och 3 innebär 
dock begränsade intäkter eftersom antalet kunder och användare är begränsat under 
förstudie och projekt. Den stora intäktsgenereringen kommer i steg 4 genom att volymen av 
användare ökar och därmed värdeskapandet för den betalande kunden. 
 
FRISQ är gratis för patienten att använda. Volymintäkterna genereras primärt genom 
licensavgifter och konsulttjänster relaterade till produkten. Grundprincipen för FRISQ:s 
prissättning är värdebaserad, vilket innebär att FRISQ tar en liten andel av det värde 
(besparingar och ökade intäkter) som genereras för kunden som ett resultat av nyttjandet av 
FRISQ:s tjänster. 

Sedan lanseringen av den första certifierade versionen av FRISQ Care i december 2017 har 
intresset för FRISQ varit stort på marknaden. FRISQ har därför på kort tid kunnat bygga upp 
en bas av potentiella kunder både i steg 2 och steg 3. Dessa potentiella kunder omfattar 
offentliga och privata vårdleverantörer över hela landet och i våra nordiska grannländer, 
apotekskedjor samt ett antal forskningsstudier med större vårdinstitutioner och Life Science-
företag. Parallellt bedrivs diskussioner med globala IT- och teknikföretag om olika typer av 
kommersiella samarbeten både i och utanför Sverige. 
 
Som tidigare meddelats har FRISQ för närvarande tre pågående projekt i steg 3: 

1. KOL-centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i Västra Götalandsregionen 
(VGR). KOL-centrum är en första metodutvärdering där flera projekt inom VGR är 
under diskussion. VGR är landets näst största hälso- och sjukvårds region med 1,6 
miljoner människor i upptagningsområdet. 

2. WeMind Psykiatri i Stockholm. WeMind är Sveriges näst största privata vårdgivare 
inom psykiatrin med cirka 340 medarbetare på 15 mottagningar i fyra landsting. 

3. SOS International i samarbete med Länsförsäkringar för patienter med psykisk 
ohälsa. SOS International har över 1200 psykologer i Norden och är den ledande 
aktören för assistanstjänster inom den nordiska försäkringsbranschen. 
Länsförsäkringar är en av de ledande aktörerna i marknaden för privata 
sjukförsäkringar. 

 
  



 

Därutöver har ett projekt i steg 2 annonserats: 
1. Lovisenbergs Diakonale sykehus i Oslo som är Norges största privatdrivna sjukhus 

med cirka 1700 medarbetare. I samarbete med det norska medtechföretaget Braive, 
ska en ny vårdmodell för psykisk ohälsa införas som kombinerar fysiska besök med 
automatiserade digitala behandlingsplaner baserat på FRISQ Cares unika tjänst för 
vårdplanering. 

 
FRISQ:s ambition är att inom kort kunna offentliggöra fler projekt i steg 2 och 3. 

 
I planen för 2018 ingår bland annat att konvertera många av de potentiella kunderna i Steg 1 
och 2 till pilotkunder (steg 3) och samtidigt arbeta för att de befintliga pilotkunderna ska vilja 
rulla ut användningen av FRISQ i sina organisationer (steg 4).  
 
Under 2018 fokuserar vi på att nå ut med FRISQ till vårdgivare, och då i första hand vårdgivare 
med patienter med stora vårdbehov (såsom kroniker, äldre och mångbesökare). 
Värdepotentialen per enskild FRISQ-användare är som störst här och därför fokuserar vi på 
dessa grupper först. Potentialen är dock inte begränsad dit – behovet av vårdplaner finns i de 
flesta vårdsammanhang där kontinuitet och uppföljning är relevant. Graviditeter, psykisk ohälsa 
och rehabilitering är några exempel, men även läkemedelsuppföljning, kvalitetsuppföljning och 
förebyggande friskvård. På sikt är vår målsättning självklart att fånga hela den potentialen, såväl 
i Sverige som globalt. Vi kommer därför marknadsföra tjänsten mot kunder inom olika delar av 
hälso- och sjukvårdsindustrin: vårdgivare, forskare, life science-bolag och apotek. Målet är att bli 
det prioriterade valet för vården gällande att driva vårdprocesser och kommunicera med 
patienten men på sikt också standarden för forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder 
och läkemedel samt för friskvårdsplaner. 
 
Under 2018 kommer FRISQ Recept – en tjänst som lanserats i egen regi och i samarbete 
med fyra patientföreningar med funktionaliteten att leverera hem receptbelagda mediciner 
och ge användaren tillgång till vårdinfomation – att integreras med FRISQ Care och 
därigenom få full funktionalitet (dvs både vårdplaner och receptbeställning hem till dörren).  
 
Geografiskt fokus för 2018 är Sverige då FRISQ eftersträvar att göra Sverige till ett globalt 
showcase. Men bolaget kommer under året, sannolikt tillsammans med samarbetspartners 
inom den globala IT- och teknikindustrin, även att börja titta på etablering av FRISQ:s 
produkter internationellt. 
 
”Vi vet att vi har en unik produkt som många aktörer i världen är mycket intresserade av och 
vi avser därför att hitta några strategiskt viktiga samarbeten i några av de större globala 
marknaderna. Vi håller därför på att kartlägga och utvärdera ett antal sådana potentiella 
samarbeten”, säger Mats Lindstrand, styrelsens ordförande. ”Vi kommer också under 2018 
att fortsätta och accelerera uppbyggnaden av FRISQ:s organisation. Vi kommer förstärka 
organisationen både inom sälj, marknadsföring och kritiska IT-kompetensområden. Vi 
kommer dessutom förstärka vårt nätverk av  experter och rådgivare som kan bistå FRISQ i 
internationaliseringen”, avslutar Lindstrand. 
 
 
  



 

MARKNADSBEHOVET SOM FRISQ ADRESSERAR 
 
Sjuk- och hälsovårdsindustrin befinner sig idag i stora delar av den industrialiserade världen 
(och inte minst i Sverige) i en paradoxal situation. Å ena sidan har enormt stora framsteg 
gjorts inom hälsovården som resulterat i ökad livslängd och bättre livskvalitet för kroniskt 
sjuka och äldre samt en accelererande förmåga att behandla sjukdomar som tidigare var 
obotliga och ofta dödliga. Å andra sidan finns det nästan inga länder i västvärlden som har 
en kostnadsutveckling för hälsovården som är ekonomiskt uthållig över tid, åtminstone inte 
med ambitionen att kunna tillhandahålla en bra sjukvård för alla medborgare. Kostnaden som 
andel av BNP varierar för närvarande mellan 10 – 18% (där USA har högst andel av BNP). 
Det som är gemensamt för dessa länder är att sjuk- och hälsovårdskostnaderna ökar mycket 
snabbare än BNP-utvecklingen.  
 
Fokus har hittills varit att tillföra mer investeringar och personalresurser till ett splittrat 
hälsovårdssystem som har blivit allt mer improduktivt och administrationstungt. Som exempel 
kan nämnas att i Sverige har vi idag fler läkare och sjuksköterskor per capita än vi någonsin 
har haft, samtidigt som produktiviteten för dessa yrkesgrupper (mätt i tid med patient) aldrig 
har varit lägre. Jämfört med andra industrier som har klarat av att öka produktiviteten för att 
kompensera för ökad kostnadsutveckling så ser vi idag fyra huvudsakliga områden som idag 
leder till dubbelarbete, slöseri av tid och brist på kvalitetsuppföljning och där stor 
förbättringspotential med hjälp av digitala verktyg finns.  
 

 Vården har för stor administrativ börda och saknar moderna “produktivitetsfrämjande 
digitala verktyg”. Både läkare och annan vårdpersonal arbetar fortfarande i stor 
utsträckning icke digitalt (t.ex. ljudfiler och pappersformulär som manuellt ska skrivas 
in i olika system). Samtidigt ökar de administrativa kraven på dokumentation kraftigt. 
Detta leder till att det idag inte är ovanligt att dessa yrkeskategorier tillbringar upp till 
50% av sin arbetstid på administration. Dagens journalsystem är typiskt sett 
dokumentationssystem men till skillnad från nästan alla industrier så saknar 
hälsovården ett digitalt produktionssystem som kopplar ihop en kedja av aktiviteter 
och medarbetare över en tidslinje för att uppnå ett mål och dela viktig information.  
 

 Patienten - vårdens kund – har inte tillgång till verktyg som gör hen till en aktiv, 
informerad medproducent i sin egen vård. Det finns gott om studier som visar att en 
engagerad och kunnig patient når bättre hälsa jämfört med en som är oinformerad 
och oengagerad. Ett exempel på problem som uppstår när patienten saknar tillräcklig 
kunskap och engagemang i sin egen vård är när kroniskt sjuka patienter (t.ex. 
patienter som har diagnosen diabetes, eller hjärtsvikt) slutar ta sin medicin när för att 
de tillfälligt känner sig bättre. En engagerad patient kan dessutom ta större ansvar för 
sin egen vård, samt med modern teknik producera och digitalt kommunicera en 
mängd viktig information (svarsformulär, vikt, steg, puls blodsockervärden etc) som 
annars behöver samlas in vid fysiska möten med vårdpersonal.  
 

 Brist på samordning av vården – behov av en digitalt sammanhållen vårdkedja. Ett av 
de största problem både i Sverige och globalt är bristen på samordning mellan olika 
aktörer i sjukvården (se exempelvis Göran Stiernstedts utredning ”Effektiv vård” från 
2016 och World Economic Forums rapport ”Value in Healthcare - Mobilizing 
cooperation for health system transformation” från Jan 2018). Många patienter rör sig 
mellan olika vårdgivare och yrkeskategorier (t.ex. läkare, sjuksköterskor, psykologer, 
dietister, farmaceuter och rehabiliteringsexperter) som har helt olika journalsystem 
(om de över huvud taget har något) vilket hindrar en effektiv informationsdelning. 
Effekten av detta blir att patienten slussas runt i systemet utan någon koordinering 
vilket gör vården patientosäker och att vårdens resurser används suboptimalt. Ny 



 

lagstiftning med syfte att öka individens integritetsskydd minskar dessutom vårdens 
förmåga att dela information sinsemellan. Det som saknas är att patientens vårdplan 
som knyter samman de olika delarna av vårdsystemet – genom patienten.  
 

 Behov av att mäta kvalitet och förbättra existerande arbetsmetoder och rutiner. 
Komplexiteten i sjukvården ökar snabbt till följd av bättre diagnosticeringsmöjligheter, 
nya och bättre behandlingsmetoder (inklusive avancerade läkemedel), och en 
åldrande befolkning som lever med mer komplex sjukdomsbild. Sammantaget 
behöver vården kunna mäta resultaten/kvalitén av den vård som förmedlas för att 
snabbare kunna utveckla och förbättra arbetsmetoder och rutiner som leder till bättre 
vårdutfall. 

 
Detta är exempel på hinder för ökad kvalitet och produktivitet som FRISQ adresserar. FRISQ 
skapar en nivå som tillsammans med journalsystemen (eller andra informationssystem) som 
med öppna gränssnitt säkerställer att all patientens information kan, med patientens 
godkännande, delas till vem eller vilka som helst (helt i linje med modern lagstiftning som 
GDPR). Med FRISQ elimineras en stor del av dubbelarbetet och det administrativa arbetet 
förenklas (t.ex. manuell journalföring och registerrapportering, inhämtande av 
patientrapporterade data osv.) för vården. 

 
FRISQ:S VÄRDEERBJUDANDE 
 
Med FRISQ kan betydande värden skapas längs hela patientens väg genom vården. 
Positiva effekter når alla viktiga intressenter i hela kedjan av hälsovårdssystemet. 
 
Patienten 
Patienten får med FRISQ tillgång till all relevant recept- och hälsovårdsinformation på ett och 
samma ställe (i sin smartphone) och kan på så vis ta kontroll över sin egen hälsa på ett sätt 
som tidigare inte har varit praktiskt möjligt. Med FRISQ kommer patienten kunna vara en 
aktiv del av sin egen vårdplan och både konsumera och producera data med läkare, 
sjuksköterskor, psykologer, dietister, farmaceuter. Det är alltid patienten som själv 
bestämmer vilken vårdplan eller vilken information som kan delas med vem och för vilket 
syfte helt i linje med EU’s nya dataskyddsförordning GDPR. Självklart lagras all information 
på ett säkert och tryggt sätt. Genom nya och standardiserade sätt att både mäta och 
rapportera hälsoutfall kommer patienten också kunna bättre förstå vilka vårdplaner och 
hälsoleverantörer som är de bästa för att behandla sitt eget hälsotillstånd. Det blir alltså en 
kvalificerad kommunikationsplattform till vården.  
 
Vård- eller Omsorgsgivare/ Beställare av sjukvård 
Kvaliteten i vården och omsorgen som levereras till patienten kan höjas rejält samtidigt som 
en mycket stor produktivitetsförbättring för vård och omsorgsaktörer kan realiseras. Det 
faktum att alla i vård- och omsorgskedjan kan ta del av patientens vårdplan och hälsodata 
eliminerar dubbelarbete och bortslösad tid. Även antalet fysiska besök kan minimeras, t 
exeftersompatienten genom FRISQ kontinuerligt kan dela värden från s k devices 
(elektroniska mätare av steg, vikt, puls, blodsocker, hjärtaktivitet, utandningskapacitet etc) 
med vården, som kan följa patientens utveckling på distans och kalla till fysiska möten 
endast när så krävs. Patientens läkare kan hålla virtuella möten med patientens vårdteam 
där alla har tillgång till samma aktuella och relevanta information. Dessutom möjliggör FRISQ 
integration till underliggande journalsystem vilket reducerar tidsödande dokumentations-
arbete för läkare och sjuksköterska. Med FRISQ kan all vård och omsorgspersonal jobba helt 
mobilt och behöver inte sitta framför en dator för att utföra sitt arbete.  
 



 

Apoteksaktörer 
För apoteken innebär en uppkoppling till FRISQ möjligheten att lansera egna apoteksplaner t 
ex stöd i följsamhet kring läkemedel, med eller utan koppling till hälsovården. Uppkopplingen 
till FRISQ ger också möjligheten att bli vald av patienten som leverantör av receptbelagda 
läkemedel som förskrivs. Med FRISQ kan patienten välja att dela hela eller delar av sin 
vårdplan med en personlig farmaceut för att få bättre och mer insiktsfull rådgivning av denne. 
 
Forskning och Life Science-industrin 
För den här industrin innebär en uppkoppling till FRISQ helt nya möjligheter att få fram nya 
behandlingsmetoder och läkemedel som baseras på patientgenererad återkoppling. Dessa 
studier kallas ”Real World Evidence Studies” och görs endast i begränsad omfattning idag på 
grund av att det är både dyrt och resurskrävande att göra. Med FRISQ öppnas helt nya 
möjligheter att göra denna typ av studier med begränsade resursinsatser.  
 
Globala IT- och teknikindustrin 
FRISQ ger en möjlighet att skapa nya lösningar och affärsmöjligheter för världens i särklass 
största industri – nämligen hälsovård- och omsorgsindustrin. Digitaliseringen släpar efter i 
hela världen och intresset för att skapa nya mobila och användarvänliga lösningar för både 
vårdande personal och patienter är stort. FRISQ:s lösningar där patienten kopplas till vården 
är därför mycket intressant för dessa IT- och teknikaktörer. För de globala journalsystemen 
är FRISQ:s lösning också intressant eftersom den möjliggör en oberoende och säker 
kommunikationsplattform med patienten som är svår för en enskild journalsystems leverantör 
att uppnå.  


