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Pressmeddelande 
Stockholm, 24 oktober 2017 

 
FRISQ och Atea inleder samarbete 

FRISQ och Atea Sverige AB tecknar ett strategiskt samarbetsavtal för att kunna 
tillhandahålla efterfrågade helhetslösningar för vårdgivare. FRISQ Care kommer i och 
med samarbetet att ingå i Ateas produktkatalog för Sverige. Kommande halvår 
kommer FRISQ, Atea och Apple att genomföra en roadshow och besöka vårdgivare 
runt om i landet i syfte att demonstrera hur vårdgivare kan använda FRISQ Care och 
samtidigt få stöd kring hårdvara och relaterade tjänster.  
 
Atea och FRISQ har beslutat att teckna ett samarbetsavtal kring marknadsföring, försäljning 
och distribution av FRISQ Care med kringliggande tjänster. Samarbetet innebär att man 
kommer att kunna tillhandahålla både mjukvara, hårdvara och stödjande tjänster (t ex Mobile 
Device Management och säkerhetstjänster) i den mån vårdgivaren så önskar. Genom 
samarbetsavtalet kommer FRISQ Care kunna levereras förinstallerad och färdigkonfigurerad 
på hårdvara (till exempel på en iPad).  
 
”Bästa upplevelsen av FRISQ Care får vårdpersonalen om de använder iPad som plattform 
och därför är det viktigt att det är smidigt för vårdgivaren att få en helhetslösning där iPaden 
är färdigkonfigurerad när den levereras. I och med samarbetet med Atea kan våra kunder få 
just detta, vilket vi vet kommer att vara uppskattat.” – Martin Irding, FRISQ 
 
Atea är idag största leverantör av it-infrastruktur i Norden och Baltikum. I Sverige har Atea 
avtal med nästan alla landsting och kommuner för mjukvara, hårdvara och tjänster. Bolaget 
omsätter över 12 miljarder kronor i Sverige. 
 
Atea är också Sveriges enda Apple Authorised Enterprise Reseller och erbjuder tjänster för 
alla Apples produkter inklusive livscykelhantering, finansiering, säkerhet, support, och teknisk 
kunskap för driftsättning. 
 
”Vi ser stor potential för FRISQ Care då det har saknats den här typen av vårdplans-
applikationer med patientinvolvering på marknaden. Att den primära plattformen för 
vårdpersonalen kommer vara Apples iPad ser vi extra positivt på eftersom den borgar för 
flera lösningar som skapar nytta inom sjukvården på en och samma plattform. FRISQ Care 
är ett naturligt steg i att göra sjukvården effektiv och mobil.” – Simon Norman, Atea  
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Martin Irding, VD, martin.irding@frisq.se  
Simon Norman, Nationell affärsområdeschef, Atea Apps, simon.norman@atea.se 
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OM FRISQ 
FRISQ utvecklar digitala verktyg för en personcentrerad vård. Våra tjänster är ett stöd i 
vardagen för vårdpersonal och ger patienter nya möjligheter att bli medproducenter i vården. 
  
Vi på FRISQ strävar efter att utveckla och leverera nästa generations vårdlösningar för 
patienter, anhöriga, vård och forskning. Läs mer på www.frisq.se 
 
Bolaget är sedan 2016 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 ATEA 
Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra 
kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I Sverige finns vi nära dig på ett 
trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Kiruna i norr med ca 2 200 
medarbetare. För mer information, www.atea.se. 
 
 
 
Denna information är sådan information som FRISQ Holding AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017 kl. 08:00 CET. 
 
Våra pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se 
 


