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Unikt samarbete mellan Apotea och FRISQ med gratis 
hemleverans när det passar dig 

Från och med idag kan du välja Apotea, Sveriges ledande nätapotek, i FRISQs plattform för hälsotjänster 
och få gratis hemleverans när det passar dig! Erbjudandet omfattar gratis budleverans i stora delar av 
landet och dessutom erbjuds FRISQ kunder 10% rabatt på allt receptfritt i Apotea´s sortiment. 

Samarbetet med Apotea utgör en viktig milstolpe i FRISQs utveckling för att skapa ett attraktivt 
erbjudande till Sveriges konsumenter av läkemedel och hälsotjänster. Framförallt kommer den stora 
grupp människor som lider av kroniska sjukdomar få både bättre service och mer kostnadseffektiva 
lösningar. Denna grupp representerar cirka hälften av alla förskrivna recept i Sverige och en mycket 
större del av värdet av förskrivna mediciner. 

Kroniker gläds åt nyheten 
Att kunna få apoteksvaror levererade hem, vid den tidpunkt som passar kunden, är något som 
kommer att glädja många av landets kroniker. Många kroniker använder läkemedel regelbundet och 
kan ha svårt att få tid eller möjlighet att ta sig till ett fysiskt apotek, där produkterna kanske inte finns 
hemma i lager. 
 
Reumatiker är en grupp där det är vanligt med dyra, biologiska läkemedel. FRISQ och 
Reumatikerförbundet kommer inom kort att släppa en mobil app riktad till landets reumatiker där 
viktiga reumatikeranpassade informations- och kommunikationstjänster är integrerade med FRISQs 
standarderbjudande. Appen utvecklas av FRISQ, och användarna av appen kommer att kunna ta del av 
erbjudanden från Apotea och göra sina beställningar. Liknande specialanpassade appar kommer under 
året även att utvecklas för andra patientföreningar för kroniker t ex Astma- och Allergiförbundet.  
 
”Det är fantastiskt kul att FRISQ och Apoteas samarbete innebär att vi kommer kunna erbjuda landets 
kroniker så fina leveransmöjligheter i appen”, säger Martin Irding VD på FRISQ. Landets reumatiker 
kommer t ex via FRISQs Reumatikerapp även att få specialerbjudanden med särskilda rabatter på 
handelsvaror från Apotea. 
 
Först på marknaden 
”Vi vill flytta fram gränsen för vad ett nätapotek är”, säger Pär Svärdson, grundare och VD för Apotea. 
”Det känns jättekul att som första större aktör på marknaden kunna lansera vårt erbjudande hos 
FRISQ. Vi tror på det här samarbetet och att tillsammans kunna utveckla de digitala apoteks- och 
hälsotjänsterna framöver.” 
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Martin Irding, VD FRISQ, tel 08-120 131 21, mail: martin.irding@frisq.se 
Pär Svärdson, VD apotea.se, tel 070-497 42 37, mail: par@apotea.se 
 
Våra pressmeddelanden finns tillgängliga på www.frisqholding.se 
 
 
 
Om FRISQ 
FRISQ utvecklar digitala tjänster för att underlätta läkemedelsbeställning och förbättra informations- 
och kommunikationsflödet mellan privatpersoner, apotek, vård och omsorg. Vårt mål är att utveckla 
innovativa verktyg och förbättra tillgången till hälso- och sjukvårdsinformation så att individer kan ta 
kontroll över sin egen hälsa. 

Om apotea.se 
Apotea.se är Sveriges första fullsorterade apotek som bara finns på nätet. Apotea.se har det största 
sortimentet, över 12 000 receptfria varor och 5 000 receptbelagda läkemedel för människor och djur, 
och de lägsta priserna enligt HUI. Med snabba leveranser och rådgivning via mail, chatt och telefon 
underlättar vi vardagen för våra kunder. Sedan 2011 har försäljningen ökat från ca 11 Mkr till närmare 
en miljard 2016. För mer information se: apotea.se. 
 


