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Forventningernes samfund

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

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

▪ Et stort forventningspres på systemet

▪ Ulykke, sygdom og handicap opleves som tilbagegang 

▪ Som ansatte - bedre vilkår og ledernes performance 
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Kilde: Statistics Denmark, 2018
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Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2017

2018, pers 2028, pers. Ændring

0-9 626.194 701.156 74.962

10-19 683.704 644.168 -39.536

20-29 777.628 755.990 -21.638

30-39 677.131 795.246 118.115

40-49 769.527 672.937 -96.590

50-59 792.386 752.501 -39.885

60-69 665.064 745.307 80.243

70-79 535.894 574.103 38.209

80-89 212.212 349.413 137.201

90 + 43.784 56.402 12.618

I alt 5.783.524 6.047.223 263.699



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 

▪ Statens øgede detailregulering – standarder, garantier, 
performancekrav siden 2000  

▪ Øget specialisering og  arbejdsdeling 

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

▪ Sygehuse som effektive maskiner   i alle processer –
modtagelse, diagnose, behandling evt. operation og 
hjemsendelse 

▪ De mange overgange og samarbejder er altafgørende 
for gode patientforløb …



MegaTech

▪ Mega- bølge af nye teknologier – de smelter sammen og bruges 
på kryds og tværs – så vær åben og nysgerrig

▪ Automatisering og optimering af arbejdsgange, hvor det er 
muligt f.eks. blodprøver  

▪ Patientbehandling – scannere, operationsrobotter og Dr. 
Watson. (Kunstig intelligens)

▪ Patientkommunikation – mit forløb og talrige sundhedsapp som 
del af behandling og forløb

▪ Vi overvurderer på kort og undervurderer på langt sigt 

▪ De skal udvikles og forfines i tæt samarbejde med ansatte og 
patienter – ellers dur de ikke!



Patienter,  borgere og mennesker!



Fra patient 
til aktiv og kritisk

forbruger
▪ Har været på nettet og fundet diagnosen  

▪ Debatterer løbende behandlingen med de 
sundhedsprofessionelle og andre patienter via sociale 
medier og blogs 

▪ Åbenhed og fællesskab…. især de yngre via sociale 
medier og patientorganisationer 

▪ 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



Livsfaser og patienter  
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7 generationer:
Forventninger 

og service
Generation 1968

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jensen

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

79 til 99 år  

▪ Kun ca. 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

▪ De er forsigtige og tilbageholdende og venter på deres 
tur 

▪ Opmærksomhed og tages i hånden …



68’erne 
født 1940 - 54

ca. 64 år til 78 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 forskelle

▪ De har udfordret autoriteter livet igennem …….

▪ 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 



Digital Natives

▪ Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  
www.youtube.com, www.facebook.com, 
www.snapchat.com, www.instagram.com, Twitter mv.

▪ Nutiden og  fremtidens unge skræddersyer egne  
lukkede kredsløb på sociale medier

▪ Gaming og next level – Belønning hele tiden ….

▪ Glad for provinsen Danmark – men  verden venter…

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.snapchat.com/
http://www.instagram.com/


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

▪ Diagnose, behandling og svar, medens jeg rejser rundt i Asien 
eller Mexico. 

▪ 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 tilgange og metoder 

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


Mangfoldighed 
Interface med borger

▪ Mangfoldig service og tilgang afhængig af generation, kultur, 
social baggrund mv. 

▪ Tech branchen (Uber, AirBnb og GoMore) vil søge at sætte sig på alt

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

▪ Hvilke teknologier og udviklingsarbejder kan yde reel mere 
service – forkorte og forenkle vej og kontakt mellem sygehus, 
sundhedsvæsen og borger 

▪ En digital indgang frem for flere på hvert område –
drømmescenarie …



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

Show it –viden, nærvær og engagement



Specialiseret 
faglighed

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

▪ Det digitale er en del af faglighed 

▪ Bedre rådgivning og vejledning af patienter 

▪ Garanti for  kerneydelsen – evidens 

▪ Løbende faglig opgradering 

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



Omsorg og service 

▪ Menneske først, så System ..

▪ Håndtere de mange frustrationer, som er sket i løbet af 
forløb, som I ikke selv har været del af. 

▪ Den måde man bliver mødt på, plejet og draget 
omsorg for den enkelte har utrolig stor betydning for 
omdømme og omtale også i det politiske system.

▪ Høj kvalitet i service, før, selve servicen, og efter 
servicen……



Organisation 
og helheden 

▪ Specialisering og højt arbejdspres og produktivitet i 
sygehussektoren

▪ Konsekvens – det er afgørende, at den enkelte eller 
andre har organisation og styr på  patienternes forløb 
på tværs egne siloer og overgange til de mange andre 
aktører 

▪ Ellers taber vi for mange patienter og folk bliver 
frustrerede og utilfredse

▪ Måske ærlighed fremfor tavshed ….. Vigtig at blive 
klædt på til opgaven 





Kort og godt 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=TsjfdghARTw

▪ Link til min artikel om fremtidens patient. 

▪ http://www.fremforsk.dk/media/Fremtidens-patient-
anno-2025-for-laegeforeningen.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=TsjfdghARTw
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