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Forventningernes samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med omkring 
2,6% i DK  hvert år

▪ Det gælder også  ledernes performance og vores vilkår 
som ansatte  

▪ Det gælder vores liv og sundhed både det fysiske og 
det mentale 

▪ Et stort forventningspres på systemet

▪ Ulykke, sygdom og handicap opleves som tilbagegang 
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Demografi Danmark
Absolutte tal 2017-2037

2017, pers 2027, pers. Ændring 2037, pers Ændring

0-9 625110 695802 70692 718285 93175

10-19 684875 649069 -35806 713310 28435

20-29 768937 756866 -12071 709892 -59045

30-39 676721 791977 115256 773701 96980

40-49 782457 681543 -100914 779009 -3448

50-59 781554 766618 -14936 657020 -124534

60-69 672558 735849 63291 725867 53309

70-79 513248 579694 66446 656208 142960

80-89 205327 332444 127117 389074 183747

90 + 43116 53583 10467 100285 57169

I alt 5753903 6043445 289542 6222651 468748

Kilde: Danmarks Statistik, 2013



Mega –trends i fremtidens danske sundhedsvæsenet

https://www.kora.dk/media/6844202/11325_fem-megatrends-der-udfordrer-
fremtidens-sundhedsvaesen.pdf



Væksten i sundhedsudgifter 
frem mod 2025

▪ Den aldrende befolkning og øget vækst i bl.a.  
Kronikere, multisyge og medicinudgifter 

▪ Store investeringer i teknologi først sygehussektor og 
øvrige sundhedsvæsen

▪ Patienternes krav om muligheder, tilbud og den 
uendelige efterspørgsel – Blodsukker

▪ En offentlig sektor med svag  vækst frem mod   2025 –
dog store investeringer i  sygehusbyggeri 41 mia. 2009 
kr. www.godtsygehusbyggeri.dk

http://www.godtsygehusbyggeri.dk/


Fremtidens sygehuse og 
Sundhedssektor 

▪ Øget specialisering og  arbejdsdeling 

▪ Patienter flyver in til Drive in diagnose og behandling-
opgaveglidning til andre  

▪ Sygehuse som effektive industrivirksomheder  i alle 
processer 

▪ Modtagelse, diagnose, behandling evt. operation og 
hjemsendelse 

▪ I er på supply siden

▪ Overgange og samarbejder 



Sundhedsvæsen og interface

▪ Uber, AirBnb og GoMore

▪ Tidligere Amazon, Apple og Google

▪ Tech branchen  er rigtig gode til kundeservice og 
kundebetjening 24/7 what ever –when ever

▪ Forkorte og forbedre service og produkt i 
organisationen

▪ Hvilke teknologier og udviklingsarbejder kan gøre det 
nemmere at få de nødvendige instrumenter og andet 
frem on time 



Patienter,  borgere og 
mennesker !



Fra patient 
til aktiv og kritisk shopper! 

▪ Har været på nettet og fundet diagnosen  

▪ Debatterer løbende behandlingen med de 
sundhedsprofessionelle (patientpårørende Råd) 

▪ og andre patienter via sociale medier og blogs 

▪ Måske allerede i kontakt med klageinstans, advokat, 
alternative behandlere, bank, 

▪ Respekt – ja, det skal systemet have overfor os!

▪ Går gerne selv i gang med alternative behandlinger, 
kost eller ny livstil 



Alternativ behandling 
27 % af danskere

Kilde – institut for folkesundhed/SDU 2013
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De seks generationer:
Forventninger og service

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Mellemkrigs generation
Født mellem 1919 -1939

ca. 77  til  97 år 
▪ Kun 7% af befolkning i dag 

▪ De ældste og dårligst uddannede i vores samfund -
husker en barndom præget af nøjsomhed og arbejde

▪ Bruge det hele – imod madspild 

▪ Digitale analfabeter

▪ I systemer er de tilbageholdende og venter på,  at det 
bliver deres tur i systemet 

▪ Man skal være opmærksom på dem 



68’erne 
født 1940-54

ca. 61 til 77 år 

▪ Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en 
periode med mangel og afsavn.

▪ Værdier: Solidaritet med alle = alle lige rettigheder og 
pligter, ikke individuelle 

▪ Mange er optaget af sundhed og at optimere den ”man 
skulle helst nå det hele”

▪ Vil selv definere sygdom og alderdom

▪ Som borgere  - digitale indvandrer – et kompetent 
menneske, en telefon eller et brev



Generations Jones og X som 
borgere

ca. 38  til 60  år  

▪ Selvbevidste og krævende borgere og patienter

▪ Sundhed også dit eget ansvar  

▪ Lækker og personlig service, som signalerer penge nok. 
Status. 

▪ Dårlig offentlig service – vrede og raseri 

▪ Vi køber selv det vi har behov for…….

▪ Nogle digitale og andre som 68’erne, men flere og flere 
vil forvente og foretrække  kontakt pr. e-mail, sms, app 
mv.



De digitale indfødte 



De yngre og service

▪ Hurtig, nem, lækker og smart design

▪ 24/7 – What ever – When ever

▪ Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan se og 
røre, følge og finde frem til uden besvær

▪ Den visuelle ikke den tekstnære tilgang 

▪ Gaming og Next level 

▪ Engageret og god attitude – når man møder et 
menneske ” Når man endelig bevæger sig

▪ ud den fysiske verden !”



Særlig indsats
og polarisering!

▪ Den gode middelklasse skal nok får behandling
▪ Ressourcer, frivillighed og tilbud også teknologi 

▪ De er optaget af egen og familiens sundhed

▪ Underklassen – ingen uddannelse, ensomhed og 
sygdom(indvandrere og anden etnisk)

▪ De holder sig ofte for sig – har få til at kæmpe for sig

▪ Feltarbejdere – ud til dem – de skal holdes i hånden og vise den 
sunde adfærd og sygdomsbehandling 

▪ Flerkronikere sammen med ældre 

▪ Vi er nødt til at udvikle forskellige 
behandlingsstrategier

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karl_Marx_001.jpg


Forskellighed 

▪ Vi ønsker alle en forskellig service og tilgang afhængig 
af livsfase, generation, kultur, sociale forhold mv.

▪ Et sammenhængende system – hvor vi mødes på lige 
den måde, som vi ønsker os lige på det rette tidspunkt 
i forløbet eller processen

▪ Vi forventer faglig kompetente personer, som yder os  
den optimale personalized service uanset hvem vi er 
og hvor vi henvender os



Fremtidens arbejdsmiljø og 
arbejdsliv 



Mennesket og 
Nye ways of working

▪ Aftaler og rammer for arbejdet har de sidste 20 år 
været under stærk opløsning 

▪ Digitalisering gør det muligt at arbejde 24/7

▪ Fysioterapeuter er både i systemer og i 
servicebranchen (klinikker)

▪ Store krav til engagement og forståelse af den enkelte 
borger, patient og kunde

▪ Ofte høje krav til den fysiske performance 

▪ Store krav til selv at styre dit liv arbejde 

▪ St



Fremtidens 
arbejdsmiljø 

▪ Arbejdsmiljø især det psykiske er afgørende med de 
mange forandringer  

▪ Behov for konstant fokus på at forbedre og udvikle 
nye fysiske som psykiske vilkår 

▪ I ustrukturerede digitale fleksible arbejdsliv har 
mennesker brug for struktur, fællesskab og tryghed. 

▪ Ugebrevet A4 2017 – Stress (private) og højere 
pension (offentlige)



Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!

▪ Det som er afgørende for os som ansatte eller 
virksomhedsejere er den gode hverdag

▪ Overskuelighed og mening med arbejdet –
fysioterapeuter identifikation med job og fag

▪ Arbejdsmiljø  og hospitaler  (NAF 2014) 

▪ Stress og store følelsesmæssige krav (det direkte sundhed og 
omsorgsarbejde

▪ Krav til at lave mere på samme tid (Kvantitet ) 

▪ Forudsigelighed i hverdagen – alle faggrupper ligger under 
landsgennemsnittet 



Kompetencer og det 
kompetente menneske

▪ Den moderne arbejdskraft skal være 
▪ Fleksibelt, Innovativt, Bæredygtig

▪ Vidende

▪ Social 

▪ Kreativt

▪ Kompetent

▪ Karma!!

▪ 200 % dedikeret ……………………….

▪ Det er sgu svært at være hele tiden!

▪ Man kan gøre som Andreas Doppler, MEEN



Ikon og ledestjerne – en at se op til og som fortjener 
respekt! 

Fysioterapeuten



Specialiseret faglighed

▪ Høj specialiseret faglig viden indenfor sygdom  og  
behandling mv. afhængig af jobfunktion. 

▪ Garanten for, at kerneydelsen  er baseret på nyeste 
faglige viden. Evidens.

▪ Løbende faglig opgradering 

▪ Forudsætning for dygtighed – at kunne formidle sin 
faglighed til andre faggrupper og indgå i konstruktive 
samarbejder

▪ http://www.dr.dk/levnu/krop/foredrag-om-
rygsmerter-giver-faerre-sygemeldinger



Brug din viden og indsigt i 
praksis!

I fremtiden er det altafgørende
▪ at  fysioterapeuter i alle sammenhænge  bruger 

deres viden hver dag til at forbedre service, produkt 
og processer hvad enten det er i sundhedsvæsen 
eller klinikken 

Værdiskabelse  forudsætter; 
▪ et kvalificeret samarbejde på tværs mellem de 

mennesker, som har styr på faglighed,  drift, service, 
de digitale muligheder og mennesker



3 bud på hvordan danskerne kommer 
til at styre deres sundhed i 2025 !



1. Den personligt designede 
digitale sundhed 

▪ Ud fra  forskellige test og analyser finder frem til 
optimale kost, motion og måske medicin/kosttilskud  
for den enkelte. 

▪ Alle får en personlig ”sundheds GPS” at navigere efter i 
hverdagen. 

▪ Digitale devices hjælper dig løbende med at styre din 
adfærd f.eks. kostplan ud fra sundhedsdata koblet med 
ønsker f.eks. veganer



2. Den anarkistiske Sundhed 

▪ Der er så mange råd og anvisninger, og de kan alligevel 
ikke garantere noget eller sig, at der er 100 % 
sikkerhed, hvis jeg gør det rigtige

▪ Så jeg tror mere på min mavefornemmelse, mine 
følelser og mine venner og andre, som jeg har respekt 
for 

▪ Derfor bestemmer jeg selv, hvad jeg spiser, om mine 
børn skal vaccineres og om jeg følger de råd om 
behandling og medicin, som jeg får!  
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3. Den sunde Co-Creation

▪ Myndigheder, virksomheder og mennesker begynder 
for alvor at samarbejde 

▪ Privat og offentligt samarbejde 

▪ Formål er at udvikle målrettede produkter til 
forskellige grupper f.eks. Diabetikere, Kol- patienter 
eller undervægtige 

▪ Det kan være fødevare, det kan være programmer 
eller særligt designede hjælpemidler  til mange formål!



Afstemning 

▪ Hvilken trend kunne I bedst tænke jer var 
dominerende i 2025?

▪ Hvilken trend, tror I på vil være den mest dominerende 
i 2025?



Marianne Levinsen

Saralyst Alle 53

8270 Højbjerg 

E: mlev@fremforsk.dk
T: 86 11 47 44
M: 20 67 45 01

www.fremforsk.dk
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