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FRISQ TECKNAR AVTAL MED LUNDS
UNIVERSITET
FRISQ och Lunds universitet har tecknat ett avtal för användning av FRISQ Care. Institutionen för
psykologi kommer använda FRISQ Care för forskning inom psykisk ohälsa.
Lunds universitet har över 30 forskningsområden där de anses världsledande. Institutionen för psykologi
har nu fattat beslut att börja använda FRISQ Care för att kunna studera behandling av psykisk ohälsa.
FRISQ Care kommer användas i flera studier, bland annat för att ha kontakt med studiedeltagare
digitalt - via sin mobiltelefon kan deltagarna fylla i formulär, samt ta del av dokument och
hemuppgifter.
– Vi behöver en lösning som ger oss möjligheten att kontinuerligt och utanför kliniken samla in olika
typer av data från patienter, utan att arbetet upplevs betungande för patienten själv. Det hjälper oss att
bättre förstå hur psykologiska behandlingar för ångest och depression fungerar och att skräddarsy
behandlingarna för att bättre passa individuella patienter. Efter att ha undersökt flera alternativ på
marknaden valde vi FRISQ på grund av dess utmärkta patientgränssnitt och interna sökfunktioner, samt
för analysfunktionen med den grafiska rapporteringen och flexibiliteten som en hög nivå av
användarkontroll över mjukvaran medför, säger Sean Perrin, professor i klinisk psykologi vid Lunds
universitet.
FRISQs vd, Martin Irding, är mycket glad över att Lunds universitet väljer FRISQ Care.
– Vi har tidigare sett fina resultat vid användandet av vår lösning vid liknande behandlingar – ett
exempel är att det lett till högt patientengagemang – och vi är förstås stolta och glada att ett
framstående universitet som Lund nu valt vår tjänst. Med FRISQ Care kan vård, forskning och utbildning
komma närmare varandra, vilket det här är ett bra exempel på.
Implementationen av FRISQ Care kommer att påbörjas inom de närmsta veckorna.
För ytterligare information:
Martin Irding, VD FRISQ
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Kort om FRISQ:
Healthtech-bolaget FRISQ utvecklar globalt skalbara digitala verktyg för interaktivkommunikation
mellan de olika aktörerna i vårdkedjan.
FRISQ är sedan 2016 listat på Nasdaq First North - Stockholm under kortnamnet ”FRISQ”.FNCA Sweden
AB är FRISQ:s Certifed Adviser. Tel +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se
FRISQ:s pressmeddelanden fnns tillgängliga på www.frisqholding.se
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