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Teckna här

Företrädesemission 2022
Styrelsen i Frisq Holding AB (publ) (”Bolaget”) beslutade den 7 mars 2022
om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare
(”Företrädesemissionen”).
Företrädesemissionen kan högst tillföra Bolaget cirka 12 MSEK före avdrag
för kostnader relaterade till Företrädesemissionen. Därtill har styrelsen
lämnat en överteckningsoption som ger möjlighet att emittera ytterligare
högst 1 831 155 aktier motsvarande högst cirka 1,83 MSEK vilket innebär en
total emissionsvolym om cirka 13,8 MSEK.

Företrädesemissionen i sammandrag
Avstämningsdag för deltagande i
Företrädesemissionen
Teckningsrätter

24 mars 2022

Teckningskurs

En (1) befintlig aktie som innehas på
avstämningsdagen berättigar till en
(1) teckningsrätt. Fyra (4)
teckningsrätter berättigar till teckning
av en (1) ny aktie.
1,00 SEK per ny aktie

Teckningsperiod

29 mars till och med den 12 april 2022

Handel med teckningsrätter

29 mars till och med 7 april 2022

Handel med BTA

29 mars – vecka 17 (25 – 29 april) 2022

Offentliggörande av utfall

Omkring 14 april 2022

Så tecknar du
Personer som äger teckningsrätter via bank eller förvaltare: informeras
via bank/förvaltare
Direktregistrerade aktieägare: får information via brevutskick
Personer utan teckningsrätter: har möjlighet att anmäla sig för teckning
utan företrädesrätt här
Fullständiga villkor och information om vem som får teckna aktier finner du
här.
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VD har ordet
Omikrons intåg på marknaden orsakade ett bakslag i en
tid då vi hoppades kunna blicka framåt. Pandemin har
inneburit enorma utmaningar för samhället i stort och
sjukvården i synnerhet – systemet, personalen och
beslutsfattarna har verkligen satts på prov. Samtidigt har
det varit mycket uppmuntrande att se många av de
förändringar som har gjorts på så kort tid för att möta de
mycket verkliga och akuta behoven. Användningen av
digitala lösningar har blivit naturlig i vissa delar av
systemet, men tyvärr har effekterna av pandemin också
gjort att integrationen och efterföljande implementering
av verklig innovation har bromsats eller lagts på is i
många fall på grund av bristande resurser.
Vi är därför extra stolta över vad vi har lyckats
åstadkomma under året, trots dessa externa
utmaningar. Vi har kontinuerligt utökat vårt samarbete
med ett växande antal privata vårdgivare och fler
verksamhetsområden inom dessa företag under året. Vi
har slutit två fleråriga avtal med Capio, gällande bred
implementering av produkten inom två affärsområden:
Capio Ortopedi och Capio Äldre- och Mobilvård. De nya
avtalen har tecknats efter framgångsrika pilotprojekt,
vilket verkligen bevisar att kunderna är villiga att betala
för värdet FRISQ Care tillför dem. FRISQ Care har
mottagits positivt hos Capio och mjukvaran sägs göra
det ”lätt att göra rätt sak” samtidigt som
patientsäkerheten ökar, samarbetet i vårdteamet
förbättras och mötet med patienten blir en bättre
upplevelse. Jag är extra stolt över de resultat som lyfts
fram av Capio Ortopedi som visar att användningen av
FRISQ Care hjälper Capio att leverera behovsbaserad
vård baserat på den information som patienten
tillhandahåller i FRISQ Care. Att ha patienten delaktig i
sin vård innebär inte bara att de kan vara
medproducenter i sin vård och avlasta vårdpersonalen,
det innebär också att patienterna är välinformerade
under hela vårdresan vilket i sin tur har minskat behovet
av att ställa in operationer i sista minut.
Vi lyckades också stänga vår första affär med den
privata vårdgivaren Aleris. FRISQ och Aleris ingick
tillsammans med Aleris-ägda BB Stockholm och
Ultragyn ett samarbete för att implementera digitala,
interaktiva vårdplaner för att stärka samarbetet mellan
det blivande föräldraparet och
barnmorskemottagningen.
Ambitionen med projektet är att effektivisera
resursutnyttjandet genom moderniserade arbetssätt
och att förenkla och förbättra vårdresan för både den
gravida och vårdpersonalen. Projektet har fått medial
uppmärksamhet i branschen, vilket understryker både
relevansen och graden av innovation i projektet.

Utvecklingsteamet har fortsatt arbetet med att förbättra
prestandan och skalbarheten i FRISQ Care. I januari
rullade vi ut en ny och ännu mer användarvänlig och
lättillgänglig patientlösning som har fått bra feedback
från våra användare. Den webbaserade lösningen är
byggd för att uppmuntra och motivera patienter att följa
sina vårdplaner, och den är också utvecklad för att ge
en mer personlig vårdupplevelse, anpassad efter
individuella behov. FRISQ-plattformen gör det nu också
möjligt för patientrapporterade data att användas, med
uttryckligt godkännande, i en klinisk miljö. Hanteringen
av data har förbättrats avsevärt för avancerad analys,
särskilt ur ett tidsåtgångsperspektiv. Slutligen har
plattformen utökats med en tjänst för att ge tredje
parter (externa register) tillgång till relevant analysdata
som samlats in som en del av behandlingsprocesserna.
Detta är mycket viktigt för att bidra till ett meningsfullt
lärande för läkare, medicinsk personal och forskare.
Vi har även anställt nyckelpersoner under året för att se
till att vi har rätt uppställning av anställda som kan stötta
och leda arbetet med att växa och skala upp
verksamheten. Den nyligen genomförda emissionen ger
oss en ekonomisk grund att stå på, vilket gör oss redo
att accelerera företagets positiva kommersiella
utveckling i en tid då både offentlig och privat sjukvård
återigen är intresserade av att investera i digitala
verktyg för att förbättra patientupplevelsen och
effektivisera vården och på så vis skapa bättre resultat
för alla.
Vi känner ett positivt momentum och vi ser mycket fram
emot ett spännande 2022!
George Thaw, VD

Samarbetet med läkemedelsföretaget UCB bryter ny
mark för oss som verksamhet och visar att FRISQ Care
kan tillföra värde inom många olika affärssegment.
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Kort information om FRISQ

FRISQ är ett svenskt health-tech bolag specialiserat
på digitalisering av vårdprocesser. Bolaget har
utvecklat mjukvarulösningen FRISQ Care sedan 2017.
FRISQ Care är en SaaS-plattform som möjliggör
effektivt samarbete med och runt patienten utifrån
individanpassade vårdplaner.
Team med 30 personer, flertalet med lång erfarenhet
inom verksamhets- och processutveckling inom
hälso- och sjukvården, baserat i Sverige och UK. All
utveckling sker i Sverige.
Börsnoterat på Nasdaq First North sedan 2016. Stora
ägare är t.ex Swedbank Robur fonder.

Kunder i privat och offentlig vård såsom; Västra
Götalandsregionen (KOL-Centrum Sahlgrenska),
Region Stockholm (Karolinska Institutet och
TioHundra)), Capio (Ortopedi och Geriatrik) och Aleris
(mödravård)

Teckna här
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Fördelarna med FRISQ Care

Engagerar och involverar patienter i sin
vård, vilket ger bättre vårdresultat och
kan avlasta vården.
Ökad produktivitet och bättre
användning av värdefulla resurser.
Levererar värdefulla insikter som
möjliggör högre nationell kvalitet i
vården.

Teckna här
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FRISQ samlar vårdaktiviteter i
personliga, digitala vårdplaner som kan
delas av vårdteam och patient

Bokning

Info

Möte

Journalanteckning

Aktivitet

Möte
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Möjliggör effektivt
samarbete i gemensamma
vårdplaner
Att arbeta i en gemensam och interaktiv vårdplan gör det lättare att
samordna aktiviteter och samarbeta effektivt i realtid med och runt
patienten. FRISQ Care samlar och monitorerar varje steg i en vårdresa
och med vårt stödsystem som automatiskt påminner om aktiviteter som
bör utföras, erbjuder FRISQ Care effektiv progression i vårdplanen. Detta
möjliggör ett integrerat och kvalitativt sätt att arbeta med flera
diagnoser och inom interdisciplinära vårdteam, vilket maximerar
utnyttjandet av värdefulla resurser i varje steg av vårdresan.
9

9

ANNUAL REPORT FRISQ HOLDING AB

Öppenvård

Slutenvård

‣ Vårdprocesser inklusive bedömning,

‣ Processtöd för slutenvårdsavdelningar

behandling och uppföljning
‣ Internetbaserad behandling
‣ Regelmotor som till exempel kan

‣ Översikt över slutenvården, aktiviteter och
prioriteringar
‣ Webb + Team-TV

användas för hemmonitorering
‣ Webb + väntrumsapplikation

FRISQ Care – ett stöd över
flera diagnoser och typer av
vårdleveranser
Med en adaptiv SaaS-plattform kan vi leverera värde till en mängd olika kunder och behov
inom vårdsektorn - över olika diagnoser och typer av vårdleveranser: slutenvård, öppenvård
och mobil vård.

EXEMPEL PÅ KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS
Ta bort?

10
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•

First
mover
advantage
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har
identifierats som

•

behoven
för
det så kallade
Integrates
with
EMRs

•

Language
Urtedningar ’God och nära
independent

•

Diseases knows no
country boarders

•

Follows global best
practice

Patient

den hittills
Complex
data enda tekniska
modeling
lösningen som möter
patientkontraktet.

- Statens Offentliga
vård’ April 2020

Stärker och engagerar
patienter i deras resa mot
bästa möjliga hälsoresultat

FRISQ is the only technical solution that supports
the proposed legislation for a ‘patient contract’, i.e.
engaging patient in their patient journeys”
– Government report: ‘God och nära vård’ April 2020

Det ska vara lätt att vara patient och de ska känna sig trygga och
ha kontroll i varje steg på vårdresan. FRISQ för patienter är ett
digitalt vårdstöd som förbättrar vårdupplevelser och resultat under
hela vårdresan – för såväl patienter som vårdgivare. Det ger ett
unikt sätt för patienter att vara informerade och involverade i varje
steg av sin vårdresa – en resa som är skräddarsydd efter deras
individuella behov.
Med en dynamisk och interaktiv översikt över sin vård kommer patienterna att
ha enkel tillgång till sin personliga vårdplan och relevant information som
behövs i varje steg av vårdresan. Genom att involvera och engagera patienter i
sin vård och i de beslut som fattas, uppmuntrar och stöder FRISQ Care
patienter att ta kontroll över och hantera en större del av sin vård, samtidigt
som de får bästa möjliga stöd i att göra det.

11
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Kontinuerligt lärande som
kan leda till bättre resultat
för alla
FRISQ Care möjliggör insamling av data i alla skeden av vårdplanen, vilket kan
ge värdefulla insikter – för patienten, för verksamheten eller för
forskningsändamål.

FRISQ Care som ett effektivt
stöd inom forskning
FRISQ Care ger inte bara insikter till kliniskt arbete lösningen används också som ett stöd i olika
forskningsprojekt. Ett exempel är det pågående
samarbetet med Karolinska Institutet för att utvärdera
hur behandlingsmetoder kan påverka sexuell funktion
efter behandling av ändtarmscancer.
FRISQ Care är ett perfekt stöd för oss. Vi kan ställa
samma fråga flera gånger, respondenten kan enkelt svara
och uppgifterna kommer in i vårt system automatiskt.
Tidigare skickade vi blanketter via enkäter och det var både
tidskrävande att skicka och att lägga in uppgifterna manuellt i
systemet och det var även kostsamt med porto. Med FRISQ
Care är det mycket lättare att följa upp, vi kan få mer data
och vi kan skapa unika profiler i vår forskning. Att undvika
lösa papper med känslig information känns också tryggt ur
ett informationsdelningsperspektiv.
- Christian Bucchli, Docent i Kirurgi, Karolinska Institutet
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SaaS-lösning som kan
integreras med godkänd
tredje part
FRISQ Care är en SaaS-plattform (Software as a Service) utvecklad för
att uppfylla de mest krävande regulatoriska standarderna och för att
skydda mot obehörig åtkomst till konfidentiell patientinformation.
•

Omfattande API för att underlätta ett effektivt utbyte av
patientbehandlingsdata med externa journalsystem.

•

Stöd för export av data för affärs- och processanalys med hjälp av
standardlösningar från tredje part.

•

Omfattande API för att möjliggöra utvecklingen av adaptrar för
automatisk uppladdning (med förbehåll för patientens
godkännande) av helt anonymiserade data till tredje parts nationella
och internationella kvalitets- och forskningsregister.

13
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Utrullning av en förbättrad
patientlösning
I januari 2022 startade vi den breda utrullningen av en helt ny patientlösning – en
användarvänlig webbappslösning utvecklad under nästan 12 månader – med och för våra
kunder och deras patienters behov. Lösningen har fått mycket positiv feedback från kunder
som har berömt användarvänligheten.
SÄKERAR ATT PATIENTERNA
ÄR FULLSTÄNDIGT
INFORMERADE GENOM ENKEL
TILLGÅNG TILL SIN VÅRDPLAN
ü Enskild översikt över
patienternas vårdaktiviteter
ü Relevant information i varje
steg av vårdresan
ü Översikt över uppgifter som
ska utföras under hela
vårdresan
ü Åtkomst från vilken enhet som
helst, ingen nedladdning
behövs, Lätt att ta med
patienterna ombord
ü Enkel och säker autentisering:
stöder flera
autentiseringsmetoder
inklusive bank-ID för den
svenska marknaden.
ü Intuitiv design skräddarsydd
för enheten du använder (PC,
iPad, mobil)
ü Pausa och återuppta
aktiviteter med hjälp av
automatisk sparfunktion

Användarvänlig översikt över hela
vårdplanen och alla aktiviteter

LEVERERAR EN PERSONLIG
VÅRDUPPLEVELSE
ü
Frågor anpassade efter
individuell patientsituation:
Möjlighet att anpassa
formulär med regler &
uttryck.
ü
Automatisk anpassning av
aktiviteter utifrån situation
ü
Innehåll anpassat efter
individuella behov
ü
Relevant och engagerande
innehåll – integrera videor
och bilder för att berika
upplevelsen

GÖR PATIENTER TILL AKTIVA
MEDPRODUCENTER FÖR ATT
ANVÄNDA VÄRDEFULLA
RESURSER PÅ BÄSTA MÖJLIGA
SÄTT
ü
Patienterna delar information
med vårdteamet och svarar på
frågeformulär på egen hand,
varifrån det passar dem
ü
Anpassa regler för att göra
patienten underrättad vid
behov
ü
Effektivt sätt att få mer
information från patienter
ü
Patienterna får relevant
information inför möten för att
göra dem fullt informerade och
förberedda

”Grattis till den nya patientlösningen! Jag är imponerad
och jag tror starkt på att detta kommer att göra det ännu
lättare att engagera patienter i deras vård.”
/Användare Capio Arto Clinic

Notifieras om möten

Ta del av rätt information i rätt tid

Svara på frågor i individanpassade
14
formulär
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Vi har 1,3% inställda operationer med
patienter som använder FRISQ Care, vilket är
signifikant lägre än för de som inte väljer att
använda lösningen. Detta skulle potentiellt
kunna spara oss upp till 1,7 miljoner SEK bara
för vår klinik och ett enormt arbete för
vårdpersonalen som måste kasta om i
schemat eller star med tomma
operationssalar..
Det behövs så liten resurs för att övervaka
systemet. En person kan hantera och ha koll
på flera hundra patienter och vi kan vara säkra
på att vi notifieras om något avviker så att vi
behöver vidta åtgärder. Det innebär att vi med
FRISQ kan leverera mer behovsstyrd vård
istället för rutinmässig och det kan spara oss
tusentals samtal på år.
- Ida Kindlund, digital
projektledare, Capio Artro Clinic
4

För oss är det avgörande att arbeta
med moderna, digitala lösningar för
att kunna fortsätta leverera ortopedi i
världsklass. Med FRISQ Care upplever
vi bättre resursutnyttjande och
förbättrat samarbete utifrån
kvalitetssäkrade processer. Dessutom
möjliggörs ett helt nytt sätt att
involvera patienten och flera
aktiviteter som idag görs under
mötestid kan nu enkelt utföras av
patienten inför ett möte.
- Tobias Wirén,
Affärsområdeschef på Capio
Ortopedi

15
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Digitalisering av äldrevården

Capio äldre- och mobil vård
implementerar FRISQ i stor skala
–Man gör så stor del av arbetet tillsammans med patienten och jag upplever att
mötet med patienten blir bättre, säger enhetschefen Arjeta Buqinca.
Hur ser digitaliseringen av vården ut i praktiken? Hur
kan den göra mer än att bara ersätta fysiska
aktiviteter med digitala motsvarigheter, för att
stödja ett bättre och effektivare samarbete mellan
vårdteam och patienter?
Ett bra exempel är Capio där användningen av
FRISQ Care som plattform implementeras brett,
både inom äldrevård och ortopedi. Inom Capios
avdelningar för geriatrik och rehab används
lösningen nu på 19 enheter i 8 olika
verksamhetsområden, som involverar både öppenoch slutenvård.
Inom området SGV (Sammanhållen Geriatrisk Vård)
leder det till ett tryggare återvändande till hemmet
efter slutenvårdsrehabilitering. Sjuksköterskor säger
sig även uppleva ökad tid med patienterna genom
att ta bort mycket av tiden som annars behövs för
journalföra efter patientbesöken – med FRISQ Care
görs det direkt i mötet och tillsammans med
patienten.
Plattformen skapar även effektivare samordning
eftersom alla inom vårdteamen har tillgång till vad
som har gjorts och vad som behöver göras på ett
överskådligt och användarvänligt sätt.
– Vi har förbättrat många av våra
kvalitetsparametrar och det underlättar att ha

rutiner och digitala checklistor, säger Arjeta
Buqinca, enhetschef i Vårberg. ”FRISQ Care gör det
lättare för alla medarbetare att göra rätt sak vid rätt
tidpunkt för alla patienter, samtidigt som det
underlättar dokumentation och undviker
dubbelarbete. Arbetssättet känns också mer
personcentrerat eftersom man gör så stor del av
arbetet tillsammans med patienten och jag
upplever att mötet med patienten blir bättre”.
– Att vi håller samma kvalitet och höga
patientsäkerhet i alla våra verksamheter är
avgörande, säger patientområdeschef för Capio
Geriatrik Petter Nordenhäll. Affärsområdeschef
Thorleif Nilsen tillägger: ” Det strukturerade
arbetsflödet gör också att all dokumentation görs
på ett standardiserat sätt och påminner oss om de
olika åtgärder som vi ska göra med alla våra
patienter. Det känns också bra att kunna erbjuda
våra medarbetare ett modernt sätt att jobba”,
kommenterar Thorleif Nilsen,
Implementeringsprocessen har varit snabb. ”Det är
ett tecken på ett fantastiskt samarbete att
implementera en sådan plattform på bara 6
månader, från pilot i 2 enheter till nästan fullskalig
på 19 enheter inom affärsområdet, inklusive nya
processer och utbildning av all personal. Kudos till
lagen på båda sidor!”. säger Patrik Mattsson, Head
of Customer Success på FRISQ..
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https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/dokument/arsrapporter/arsrapport2020---pandemi-och-e-halsa.pdf

https://ashpublications.org/ashclinicalnews/news/5118/28-Million-Elective-Surgeries-Worldwide-Estimated

https://spor.se/wp-content/uploads/2020/11/Pandemin-har-bade-accelererat-och-bromsat-utvecklingen-inom-e-halsa-%E2%80%A2-Ehalsomyndigheten.pdf

Ett bra marknadsläge

Pandemin både pausade och
påskyndade den digitala
innovationen
Covid 19-pandemin har tvingat svensk vård att koncentrera sig på akut
krishantering, och som en konsekvens av detta har många stora digitala
satsningar pausats eller ställts in. Samtidigt har pandemin inneburit att vi har
sett en stor ökning av användandet av digitala verktyg – något som nu banar
väg för nästa generation av investeringar.
Vården har präglats hårt av pandemin de senaste två
åren och både ledningsbeslut och resurser har
behövt koncentreras till krishanteringen. En av många
konsekvenser är att stora satsningar i digital
innovation i många fall uteblivit.

Dessutom kan man bygga på lärdomarna av att både
patienter och personal nu i större utsträckning
använder sig av de e-tjänster som finns.
Signalerna från politiken är tydliga. I februari 2022

Samtidigt innebar de hälsoförebyggande åtgärderna
under pandemin att användningen av redan
befintliga digitala lösningar ökade dramatiskt. Digitala
möten och ökad användning av e-tjänster blev en
nödvändighet för att förhindra smittspridning.

beslutade Västra Götalandsregionen att öka andelen
digitala vårdbesök till minst 20 procent senast år 2024
– en tredubbling från 6,3 % 2021! Detta och andra
beslutade mål inom sektorn kommer att behöva
utveckling av digitala vårdprocesser som formas med
och runt patienterna.

Nu närmar sig vården en mer normal situation, dock
med en stor vårdskuld att beta av. Det skapar både
behov och möjligheter för nästa steg i digitalisering:
Vården måste hitta sätt att effektivisera och
beslutsfattare har nu mer tid att besluta om
investeringar som behövs för att modernisera och
vården i enlighet med Sveriges vision eHälsa 2025.

– Hanteringen av den så kallade vårdskulden som
pandemin skapat, kommer kräva att arbetet med
innovation och digitalisering fortsätter. Samtidigt kan
lärdomar från covid-19-pandemin tjäna som goda
exempel och på så sätt öka hastigheten i det fortsatta
utvecklingsarbetet”, säger Ulrika Kruse, Chief
Commercial Officer på FRISQ.
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https://ashpublications.org/ashclinicalnews/news/5118/28-Million-Elective-Surgeries-Worldwide-Estimated

Vårt första kommersiella avtal med Aleris

Digitaliserade vårdplaner ska
förbättra mödravården
FRISQ och Aleris har tillsammans med Aleris-ägda BB Stockholm och
Ultragyn ingått ett samarbete för att implementera en digitala vårdplan i syfte
att stärka samarbetet mellan det blivande föräldraparet och
barnmorskemottagningen. Ambitionen med projektet är att genom
moderniserade arbetssätt effektivisera resursutnyttjandet samt att förenkla
och förbättra vårdresan för såväl den gravida kvinnan som för vårdpersonalen.
Mödra- och förlossningsvården står inför stora
utmaningar och behöver hitta nya arbetssätt för
att den gravida ska få den vård hon behöver och
förväntar sig. Därför inleder det svenska
healthtech-bolaget FRISQ och Aleris, en av
Sveriges största privata vårdgivare, ett samarbete
för att etablera ett mer digitaliserat och
automatiserat vårdflöde utifrån den gravidas
individuella behov. Ambitionen med
digitaliseringen är att säkerställa att den gravida
är välinformerad och delaktig i sin vård, dels för
att uppnå ökad kvalitet i den vård som erbjuds,
dels för att avlasta barnmorskan med uppgifter
som kvinnan med fördel kan, och ofta vill, ta
ansvar för själv.

”Med ett systematiserat och digitaliserat
arbetssätt kan vi skapa bättre förutsättningar och
öka delaktigheten i vården för den gravida och
samtidigt underlätta arbetet för barnmorskan. Den
digitala vårdplanen skapar en gemensam grund
och säkrar upp att basprogram och regionala
riktlinjer efterföljs på ett säkert sätt utifrån varje
enskild individs behov, vilket går helt i linje med
regionens arbete kring standardiserade
vårdförlopp. Att vårdtagaren blir en aktiv
medproducent avlastar även den hårt pressade
mödravården.” säger Åsa Edberg, VD Aleris
Ultragyn.
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