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Cambio erbjuder Freja eID för e-hälsoappen Min Hälsa 
 
Freja eID Group AB (publ) meddelar idag att man inlett ett samarbete med Cambio 
Healthcare Systems AB om att erbjuda vårdgivare som använder e-hälsoappen Min Hälsa 
att låta användarna identifiera sig med Freja eID.  
 
Min Hälsa är en mobilapp som innehåller allt en patient behöver för sin relation med hälso- 
och sjukvården – inklusive möjlighet att boka och genomföra helt digitala vårdmöten. För 
närvarande har åtta regioner tecknat avtal om användning av tjänsten.  
 
Zoltan Hübsch, Product Owner Min Hälsa, Cambio Healthcare Systems kommenterar: 
”Genom att stödja Freja eID i patientappen Min Hälsa erbjuder vi ett alternativ även för 
barn och ungdomar att på ett enkelt sätt skaffa sig och använda en godkänd elektronisk 
identitet för sina kontakter med sin vårdgivare.” 
 
Johan Henrikson, VD Freja eID Group AB kommenterar: 
”E-hälsa är ett av de områden där Freja tidigt har fått en stark position och detta förstärks 
nu ytterligare genom att åtta regioner kan ge sina användare möjlighet att identifiera sig 
med Freja till ytterligare en vårdrelaterad tjänst. Att i dessa coronatider kunna bidra till att 
minska belastningen på vården med hjälp av digitala tjänster är naturligtvis en extra fördel.” 
 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Zoltan Hübsch, Product Owner – Min Hälsa, Cambio Healthcare Systems AB 
Mobil: +46 133 27 05 72 

E-post: zoltan.hubsch@cambio.se 

 
Johan Henrikson, VD Freja eID Group AB 
Mobil: +46 733 45 89 02 
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se  
 
Om Cambio Healthcare Systems 
Cambio grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer samt 
verksamhetssystem för kommuner. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga 
lösningar för att förbättra vård och omsorg. Cambio är en marknadsledande leverantör i Norden med ett heltäckande erbjudande 
för hela kedjan inom vård och omsorg med målet att erbjuda de mest innovativa digitala lösningarna för regioner och kommuner. 
För ytterligare infomration: www.cambio.se  

 
 
Om Freja eID Group  

Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt 
skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är 
noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Freja eID Groups Certified Adviser, för 
kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka e-post till certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information: 
www.frejaeid.com – https://frejaeid.com/finansiell-info/ 
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