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Den nya globala standarden 5G är här. Hur påverkar det 

teknikutvecklingen inom svensk vård och omsorg?
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5G möjliggör större informationsmängder med kortare responstid. 

5G möjliggör luftburna bredbandslösningar. 

5G möjliggör krypterade uppkopplingar. 

Detta öppnar upp för nya möjligheter att underlätta livet för 

personer som på olika sätt har nedsatt funktion.

5G möjliggör också en struktur för hur myndigheter med olika 

rådighet kan samsas på samma 5G-nät.

Samordningen förutsätter också att teknikleverantörerna har 

produkter som kan anslutas till ett samordnat nät. 5G blir ett globalt 

steg mot ökad interoperabilitet – även när det gäller hälsodata och 

visionen om ett gemensamt journalsystem.

5G har kommit för att stanna och kommer att innebära ett 

paradigmskifte för alla samhällssektorer. Allra främst för vård och 

omsorg.



80+: 52 000   

2019

2029

+50 %

+10 %
Digitalisering

Ny arbetskraft

20 000 80+: 78 000 

80+-gruppen blir 50% fler inom 10 år



Vi lever längre



Ofrivillig ensamhet ökar

5G möjliggör större 

informationsmängder 

med kortare responstid.

Högupplöst video med ljud, 

för socialt umgänge.

Fjärrstyrd assistans när 

personaltätheten minskar.

Holografiskt möte



5G möjliggör luftburna 

bredbandslösningar.

Resterande 5% i glesbygd

I glesbygd 

där fiber är för dyrt



5G möjliggör krypterade 

uppkopplingar.

Säker överföring av 

hälsodata.



5G möjliggör säkrare 

triangulering i byggnader

Säkra självkörande 

stolar och sängar



Ålder 18-65 / Egenvård Senior i kvarboende Senior i särskilt boende

Förskrivningsbart hjälpmedel

Betalar
(Network Slice)

Privat Region Stockholm (SLL) Haninge kommun
Huddinge kommun
Nynäshamns kommun

Tjänst Brighter Brighter Brighter

Datalagring Via 5G-nätet Via 5G-nätet Via 5G-nätet

Behörighet
(Network Slice)

Läkare Läkare Läkare

… MAS MAS

Egen Egen Anhörig

Personal

Sandvikens kommun
Bollnäs kommun
Hudiksvalls kommun

Region Gävleborg

5G möjliggör samverkan 

mellan myndigheter
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paradigmskifte för alla samhällssektorer. 
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