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Både patienten och vården står inför stora 
utmaningar
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• Ökade förväntningar på patienten 
att ta hand om sig själv och ta ansvar 
för sin vård

• Komplexare vårdresa och 
behandling för individen – både 
bland kroniker och äldre

• Drastiskt ökande kostnader för 
vården drivet av åldrande befolkning 
och fler kroniska patienter

• Ökade administrativa krav i vården 
– behöver effektiviseras med hjälp 
av patienten

Digitala lösningar saknas för att koppla ihop patienten och vårdkedjan
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KÄLLA: SCB (Hälso- och sjukvårdskostnader), IHS Global Insights (BNP-
prognos), McKinsey estimat av effekter av att tekniker för e-hälsa införs

1 Data för 2001-2010 har räknats om enligt den vidare definitionen av hälso- och sjukvårdskostnader som gäller sedan 2011

Sveriges hälso- och sjukvårdskostnader 
Miljarder kronor

Extrapolerad kostnadsutveckling (BNP + 0,9 p.e.)

BNP, 3,7% årlig tillväxt

PrognosUtfall1 
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Sverige står inför stora kostnadsökningar i vården

Möjliga åtgärder

1) Höja skatten

2) Minska konsumtionen 
av välfärd

3) Öka andelen 
privatfinansiering

4) Öka effektiviteten
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KÄLLA: SCB (Hälso- och sjukvårdskostnader), IHS Global Insights (BNP-
prognos), McKinsey estimat av effekter av att tekniker för e-hälsa införs

1 Data för 2001-2010 har räknats om enligt den vidare definitionen av hälso- och sjukvårdskostnader som gäller sedan 2011

Sveriges hälso- och sjukvårdskostnader 
Miljarder kronor

Extrapolerad kostnadsutveckling (BNP + 0,9 p.e.)

BNP, 3,7% årlig tillväxt

PrognosUtfall1 
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Digitalisering - en stor effektiviseringspotential

Möjliga åtgärder

1) Höja skatten

2) Minska konsumtionen 
av välfärd

3) Öka andelen 
privatfinansiering

4) Öka effektiviteten, t.ex. 
genom digitalisering

Extrapolerad kostnadsutveckling + full digitalisering
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Konsultationer på distans

Övervakning av medicinering

Enhetlighet i
vårdutförandet

Kliniskt beslutsstöd

Distansövervakning
av intensivvård

Mobila verktyg för 
hemsjukvård och hemtjänst

Optimering av patientflöden

Integrerade journalsystem

Personalallokering

Internetbokning

Distansövervakning med
hjälp av sensorteknik

Egendiagnos 
och rådgivning

Digital egenvård

Förebyggande folkhälsoarbete

Ekonomisk 
potential
Miljarder 
kronor

Implementeringshinder

Stora Medelstora Små

FRISQ stöder utvecklingen inom majoriteten av 
vårdens viktigaste digitaliseringsområden

KÄLLA: SCB (Hälso- och sjukvårdskostnader), IHS Global Insights (BNP-
prognos), McKinsey estimat av effekter av att tekniker för e-hälsa införs



”FRISQ låter dig ta kontroll över sin hälsa genom att skapa och samla 
tjänster och information för din hälsa- och sjukvård”
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Vårdgivare

Patientföreningar /
intresseorganisationer

Apotek

Vårdsfären

Nationella 
myndigheter 
och system



Exempel på en patientresa – på vilket sätt FRISQ 
är unikt
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Exempel på en patientresa

Patient söker 
vård och bokar 

möte

Patient träffar 
läkare fysiskt

Digital 
behandlingsplan 

och journal i 
mobilen

Läkemedels-
information & 

beställning av recept 
från valfritt apotekVideomöte

FRISQ tillhandahåller helheten för patienten 
genom integrationer och egna lösningar

Enda myndighetsgodkända 
apoteksoberoende 
beställningslösningen



Vår affärsmodell
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Vård, omsorg, forskning
• Effektivisering

Läkemedel/apotek
• Förmedling

Tredjepartsleverantörer
• Exponering



Status och samarbeten
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Nationella 
system

Vårdgivare

Apotek

Patientföreningar /
intresseorganisationer

Utvecklingssamarbete med 
TioHundra (behandlingskvitto)

Utvecklingssamarbeten med 
ledande systemleverantörer och 
utvecklare

Nära dialog med flera ledande 
privata vårdaktörer

3 nationella aktörer för 
hemleverans, bl.a. Apotea

Reumatikerförbundet

Djurägare och veterinärer

Forum för Välfärd

eHälsomyndigheten

Inera / 1177

Nationella tjänsteplattformen

Nära dialog med flera ledande 
patientföreningar

~20 fysiska apotek



Nästa steg på resan
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• Fler samarbetspartners
• Fler patientorganisationer
• Fler vårdgivare
• Andra tredjepartsaktörer

• Ny funktionalitet
• Läkemedelscompliance
• Matchning kliniska studier

• Utlandssatsning när tiden är 
mogen



Frågor
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