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Healthtech bolaget PainDrainer AB rekryterar ny VD
med erfarenhet från kommersialisering av digitala
tjänster
MEDICON VILLAGE, LUND. Den 25 april tillträder Erik Frick som ny VD för PainDrainer AB med
uppdrag att leda kommersialiseringen av PainDrainers unika digitala lösning för patienter med
kronisk smärta samt bolagets vidare expansion inom healthtech.
Erik Frick har mångårig erfarenhet av digitala tjänster och kommer närmast från vVD uppdraget på
Resurs Bank AB där han bland annat ansvarade för att utveckla och kommersialisera deras app inom
fintech med runt en kvarts miljon användare.
”Jag är väldigt glad att välkomna Erik som VD under denna expansiva tillväxtfas som PainDrainer
befinner sig i. Med sin kunskap av att leda utveckling och kommersialisering av digitala tjänster med
hög teknisk komplexitet, kombinerat med höga krav på användarvänlighet har Erik exakt den
kompetens vi behöver för att öka värdet på bolaget.”, säger Prof. Carl Borrebaeck Styrelseordförande
PainDrainer AB.
PainDrainer AB har utvecklat en helt unik digital, self-management verktyg för att öka livskvaliteten
hos kroniska smärtpatienter, baserat på artificiell intelligens och med visad klinisk effekt.
”Jag ser verkligen fram emot att leda nästa stora steg för PainDrainer vilket är den viktiga
kommersialiseringsfasen. Med en unik teknisk lösning som gör skillnad på riktigt så ser jag en enorm
potential för bolaget. Jag är mycket glad över att kunna vara med och skapa värde i bolagets
kommande fas och samtidigt hjälpa miljontals människor som lever med långvarig smärta att öka sin
livskvalitet.”, säger Erik Frick.
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Om PainDrainer AB
PainDrainer AB är ett bolag som utvecklar digitala redskap inom hälsa. PainDrainer grundades 2018
av Prof. Carl Borrebaeck, Dr. Maria Klement (själv kronisk smärtpatient), samt Göran Barkfors (ITspecialist). Idén föddes gemensamt då Maria efter att ha deltagit i flera smärtrehabiliteringsprogram
insåg att smärtan påverkas av fler faktorer än vad som går att själv hålla reda på, då den ena dagen
sällan är den andra lik. PainDrainer® använder avancerade beräkningar baserat på artificiell
intelligens för att coacha användaren i att planera sin dag utan att överskrida en viss smärtnivå samt
säkerställa att det finns energi över till aktiviteter som användaren värdesätter högt.
PainDrainer® har klinisk evidens, är baserat på Acceptance and Commitment Therapy (ACT), selfmanagement och artificiell Intelligens (AI) samt är CE-märkt medicinteknisk produkt, klass I.
www.paindrainer.com

