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Pressmeddelande 
Stockholm, 15 juni 2017 

 
FRISQ lanserar appen ”Blodcancerstödet” tillsammans med 
Blodcancerförbundet 

FRISQ lanserar nu tillsammans med patientorganisationen Blodcancerförbundet en app för 
alla som drabbats av, eller har närstående, som lever med blodcancer eller annan allvarlig 
blodsjukdom. Appen heter Blodcancerstödet och finns nu tillgänglig för nedladdning för iOS 
och Android. 
 
Appen är utvecklad i samarbete med Blodcancerförbundet: patientföreningen som verkar för 
att sprida kunskap om- och öka förståelsen för hur det är att leva med blodcancer. Förbundet 
arbetar aktivt med att väcka opinion för att alla blod- och blodcancersjuka ska erbjudas god 
och likvärdig behandlig, inklusive rehabilitering. Dessutom disponerar förbundet över den 
ideella insamlingsstiftelsen Blodcancerfonden som årligen delar ut medel till förmån för 
blodcancerforskning och utbildning av vårdpersonal.  
 
Om appen Blodcancerstödet 
Syftet med appen Blodcancerstödet är att hjälpa dig som är berörd av en blod- eller 
blodcancersjukdom att ta kontroll över din hälsa. I appen kan du enkelt hantera allt som rör 
familjens läkemedelsrecept och ta del av de senaste nyheterna inom blodcancerområdet. 
Dessutom stöttar du indirekt blodcancerforskningen i Sverige genom att hantera dina 
läkemedel via appen, då en del av intäkterna doneras till Blodcancerfonden.  
 
I appen Blodcancerstödet kan man till exempel: 

• Se sina och anhörigas läkemedelsrecept, inklusive recepthistorik 
• Beställa sina och anhörigas apoteksvaror från etablerade apoteksaktörer 
• Ta del av senaste nyheterna inom blodcancerområdet 
• Läsa sin medicinska journal, i samarbete med 1177 Vårdguiden 

 
Appen är gratis, säker och kan enkelt laddas ner på App Store eller Google Play för iPhone 
respektive Android för både mobiler och surfplattor.  
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Martin Irding, VD, martin.irding@frisq.se 
 
OM FRISQ 
Frisq utvecklar digitala tjänster för att underlätta läkemedelsbeställning och förbättra 
informations- och kommunikationsflödet mellan privatpersoner, apotek, vård och omsorg så 
att individer kan ta kontroll över sin egen hälsa. www.frisq.se   
 
Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”. Certified 
Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com, tel 08-454 32 00). 
 
OM BLODCANCERFÖRBUNDET 
Blodcancerförbundet finns till för dig som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig 
blodsjukdom, närstående och vårdpersonal inom hematologi. Vi är en patientorganisation 
där du som medlem får möjlighet att möta andra med liknande bakgrund för att utbyta 
erfarenheter och erhålla stöd. Vi arrangerar bland annat medlemsdagar med informativa 
föreläsningar, förmedlar kunskap via diagnosspecifika informationsbroschyrer, har en egen 
medlemstidning, arrangerar intressepolitiska seminarier och erbjuder stöd i form av 
utbildade stödpersoner.  
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