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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  2035  –
dog store investeringer i  sygehusbyggeri

▪ Det gør fremtidens planlægning svær og uforudsigelig!



Fremtidens sygehuse og
sundhedsvæsen 

▪ 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 

▪ Kommune og praksissektoren til at tage imod, sikre 
overgange og være der for patienterne

▪ Ny teknologi er del af alle fremtidens processer 



Mega –Tech 
Disruptive technology



Det 3. led af den digitale 
revolution 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer drift, kommunikation og 
brugerrelation 

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, tracker 
systemer, produkter og arbejdsgange

▪ Vi lever i  en mega- bølge af nye teknologier, som smelter 
sammen og bruges på kryds og tværs af brancher og sektorer –
så vær åben og nysgerrig 

▪ Vi skal lære at tænke ekspontielt og i stor skala løsninger i en 
hel anden grad end tidligere …

▪ Ketchupeffekten – når vi f.eks. via teknologi kan effektivisere 
standardarbejdsgange fra 10 led til 2 led. 



3D  print



Fuld automatiseret  
billeddiagnostik  og 
behandling/ stråling 





Industriproduktion 4.0 og 
Kunstig intelligens

▪ Øget automatisering og robotter med intelligente 
systemer på vej ind alle steder

▪ Også selv om kun  5 % i 2017 brugte AI

▪ Ny teknologi og intelligente systemer på vej ind i 
sundhedsvæsen –herunder interventionel radiografi

▪ Revolution  på drift og servicen også i - bogholderi, 
løn, standardviden  også på jeres område 

▪ Vi kommer alle til at kritisk analysere vores  opgaver 
og  arbejdsgange 



Big Data 
Hvad, hvorfor og hvordan? 

• Data (Volume)  og Hastigheden (Velocity) – behandle og 
systematisere

• De mange datakilder (Variety) struktureret –internt –eksternt, 
GPS-tracking fra smartsphones mv.

• Bedre udnyttelse af eksisterende data også billeddiagnostik 
estimeres (OECD):
– Det offentlige kan spare 15 til 20 % af omkostninger 

• Dokumentation for større gevinst ved optimeret brug af data 
end ved ny teknologi! (Mckinsey 2016 –The Age of Analytics –
Competing in a data-driven World) 

• Flere og flere kommer til at arbejde med dette område 



AI og kvalitet i 
billeddiagnostikken  

▪ Bedre kvalitet i fortolkning og forståelse af  
billediagnostikken.

▪ Intelligente systemer (AI) som hurtigere og mere 
sikkert ud fra billeder kan  diagnosticere og foreslå 
behandling. (Robotten kapacitet og hukommelse er 
langt større end det enkelte menneske)

▪ Det kræver udvikling og udbygning af den intelligente 
robot med erfaringsmateriale samt praksis og 
konteksten.

▪ Forskere, radiografer og andre med i arbejdet 



Demokratisering af 
viden og læring i 
billeddiagnostik  

▪ Robotter med avanceret intelligent technologi 

▪ Valideret og kontrolleret forskningsdata koblet til 
konkret tilfælde Dr. Watson 

▪ Reel demokratisering af viden - Give medarbejdere og 
borgere/kunder hurtig og direkte adgang til 
kvalificeret viden og problemløsning

▪ F.eks. Patienter eller andre faggrupper – Ved brud 
undgå unødig indlæggelse/hospitalsbesøg. 

▪ De simple diagnoser 



Teknologi og logistik 
på sygehuset 

▪ Den interne logistik – billeddiagnostikken og den 
betydning for diagnose og hurtig behandling – de rette 
data on time til rette personer.

▪ Det er garantien for hurtig diagnose og behandling for 
patienter

▪ På grund af øget produktivitet i sygehusvæsenet – stor 
efterspørgsel efter radiografer 

▪ Næste fase er effektivitet i arbejdsgange og behandling 
til gavn for patienter og ansatte 



Automatisering af 
arbejdsgange 

▪ Machine learning – dvs. teknologien er med til at 
effektivisere arbejdsgange som er repetitative dvs. 
rutiner, som en maskine lige så godt kan gøre som et 
menneske her radiografen 

▪ Forkortelse af arbejdsgange såvel i løbet af dagen som 
i selv behandlingsprocessen 

▪ Eksempel normalt 12 dage fra diagnostik til første 
behandling  til 1 til 2 dage 

▪ Vi kender det fra rør med blodprøver og svar tider fra 
før og nu på blodprøverne 



Block Chain 

▪ Digital infrastruktur som krydstjekker på tværs af 
netværk og tjekker data er korrekte. Derved erstattes 
tredjepart f.eks. Bank (Bitcoin)

▪ Block- chain er blokke af transaktioner, som 
kontinuerligt kæder sig sammen og distribueres i 
”skyen”

▪ Disse kæder består af krypterede data, som tidligere 
var lukket ind i siloer / forskellige databaser nu i et 
digtalt flodleje og flyder hen hvor de skal bruges. 
(sundhedsvæsen)



Mangfoldighed 
Interface 

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

▪ Tech branchen  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 og kommunikation 
internt som eksternt i organisationen 

▪ For eksempel en digital indgang frem for flere på hvert område 
– drømmescenarie …

▪ Og digitale  systemer, som automatisk hjælper en videre i 
forløb – tager en i hånden igennem sygdom, forløb og behov



It- projekter 
Hvad går galt!

▪ Projekterne identificerer ikke brugernes behov.

▪ Projekterne beskriver ikke krav, der dækker brugernes 
behov.

▪ Projekterne vil opnå alt på én gang.

▪ Brugergrænsefladerne designes alt for sent.

▪ Der opstår for mange overraskelser, når forskellige 
systemer integreres.

▪ Professor Søren Lausen  
http://www.itu.dk/people/slauesen/

http://www.itu.dk/people/slauesen/


Hvad kan erstattes?



Fremtidens radiograf 

▪ Hvor meget mesterlære og gøre det samme, som man 
gør i praksis?

▪ Hvordan bliver fremtidens radiografer også medspiller 
i de store projekter, som ændrer arbejdsopgaver, rolle 
i proces og arbejdet?

▪ Hvilke kompetencer til at spille ind med – byde ind –
være nysgerrig og optaget at  forbedre 
billeddiagnostikken – afgørende på sygehuse?

▪ Den tekniske faglige er en stor styrke –hvis  …..



Fremtidens uddannelse 

▪ Høj Faglighed indenfor radiografiske område og 
teknologier/systemer med relevans i sundhedsvæsen

▪ God til at kommunikere og omsætte viden i 
dagligdagens arbejde  til udvikling/forbedring af 
teknologier og forløb 

▪ God til at samarbejde på tværs med andre faggrupper 
internt og eksternt i organisationen 

▪ Byder løbende ind med forbedringer og forslag til nye 
tiltag på arbejdsplads og systemet 





Fremtidens patienter,  
generationer og krav 

og forventninger til radiografer 



Fremgang og de store 
forventninger!

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

▪ Fremgang for såvel den fysiske som mentale sundhed

• Den offentlige service og tilbud skal være synligt 
bedre år for år. 

• Rammer, indhold og service – engagement. 

• Mange danskere opfatter samfund og verden som 
usikker – bekymring dansk økonomi og verden 

• Sygdom, handicap er tilbagegang – skibet i ly 
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Demografi Danmark
Absolutte tal 2019-2029

Danmarks Statistik 2019

2019 2029 Ændring 

0-9 618.216 684.589 66.373 

10-19 683.669 630.940 -52.729 

20-29 783.879 762.087 -21.792 

30-39 681.161 807.988 126.827 

40-49 762.648 674.735 -87.913 

50-59 797.775 750.506 -47.269 

60-69 662.929 754.396 91.467 

70-79 552.058 571.760 19.702 

80-89 219.003 356.888 137.885 

90 + 44.743 56.895 12.152 

I alt 5.806.081 6.050.784 244.703 



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, blogs og organisationer 

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

▪ Går gerne selv i gang med alternative behandlinger, 
kost eller ny livstil 27,5 % af danskerne i 2017 

▪ Det private sundhedsmarked vokser markant i disse år



Patient og livsfase 
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7 generationer:
3 store digitale generationer  

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  

▪ Anna, Birthe, Bent og Christian 

▪ Kun ca. 5, 7 % af befolkning i dag 

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

▪ Radiofonien i 1925 og 80 % radio i 1939

▪ Bruge det hele – imod madspild 

▪ Digitale analfabeter

▪ De er forsigtige og tilbageholdende og venter

▪ Opmærksomhed og tages i hånden …



68’erne 
født 1940 - 54

▪ De første født under besættelsen fra 1940 til 45

▪ Kaldet Babyboomer  i USA  og Europa

▪ Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en 
periode med mangel og afsavn. 1958 

▪ Teknologi- telefon, e-mail og brev.

▪ Velfærdsstatens grundlæggere –alle lige pligter og 
rettigheder – det kollektive 

▪ Opgør og oprør mod autoriteter 



Anne – Bente 
Bent og Christian 
ca. 64 år til 78 år

▪ Ca. 918 000 personer - 15 % af befolkning 

▪ På efterløn eller pension

▪ Aktive og arbejdsomme også som pensionister også som 

▪ De vil selv bestemme alderdom og seniorlivet også behandling i 
sundhedsvæsenet

▪ Mange vil gerne bruge digital kommunikation, når det er nemt 
og passer ind i livet f.eks. Skype og facebook

▪ Arv og vi bruger så meget vi kan 

▪ Meget optaget af sundhed og I at holde sig i gang

▪ Det gode liv skulle helst vare så længe som muligt 



Generation Jensen
Født 1955-66
ca. 52 til 63 år

▪ Marianne, Hanne, Lars og Michael

▪ Ca. 917.000 og 16 % af befolkning 

▪ Idealistiske pragmatikere 

▪ Samfundet og familien er vigtigt 

▪ Joness – prestige, etik og ny start

▪ Det rigtige forbrug – sundhed, kvalitet og design 

▪ Digitale indvandrere  nogle mere end andre …….

▪ Fremtid med ny start – udvikling og iscenesættelsen af 
næste karriere –bange for at gå stå 



Generation X
født 1967-79

ca. 39 til 51 år

▪ Anne, Charlotte, Christian og Henrik 
▪ Født ind i højkonjunktur – som gik over i krise og 

Historisk - færre børn i løbet af 1970’erne på grund af 
kvinder på arbejdsmarkedet og krise

▪ Første generation - virkelig ønsket - p-pillen 1966, fri 
abort 1973

▪ Individualisering og opvæksten i parcelhuset 
▪ Friere opdragelse og pædagogik 
▪ Den personlige succes – eget ansvar – My Way
▪ Digitale legebørn - forbrug - den personlige og 

individuelle digitale tilgang, som passer til mine behov 



Generations Jones og X  
og krav til system/radiograf 

▪ Selvbevidste og krævende borgere og patienter

▪ Sundhed er også dit eget ansvar  

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

▪ Dårlig offentlig service – vrede og raseri – når det ikke 
sker. Spørgeskema til strålebehandling!

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

▪ 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 



Generation Y 
født 1980 til 1989

ca. 29 år til 39 år  

▪ Anne, Camilla, Anders og Christian 

▪ 1980’erne – den kolde krig forsætter og afsluttes i 
efteråret 1989 –punk, krise og Aids

▪ I 1980 var ca. 68 % af  kvinder erhvervsaktive 

▪ Første generation af institutionsbørn – sociale 
kompetencer og digitale netværk 

▪ Zappergenerationen og vant til have mange bolde i 
luften på samme tid 

▪ Mobilen med på farten ” uden den nøgen”



▪ Født ind i  de glade 1990 til 2001 efter afslutning af den Kolde 
Krig  i alt ca. 900.000 

▪ En ny verden med mere håb og optimisme og DK mere vendt 
mod verden økonomisk, politiske og militært 

▪ De blev de første børn, som for alvor fik en stemme i 
familiedemokratiet

▪ Teknologi –internettet – spil og sociale medier -gamers

▪ Skoler og dags institutioner begyndte at arbejde med mere 
individuelle tilgange og læreplaner  (2003 og 2004)

▪ Senere finanskrise - fornuft , konkurrence og indsatsen. 



Julie, Line, Frederik og Jonas 
Mellem 17 og 27 år

▪ 16 % af befolkning 

▪ De er  vant til at være i centrum og den individuelle 
tilgang fra hjem og professionelle

▪ Løbende feedback på styrker og svagheder

▪ Performance og de mange valg – drømmen om en 
plads i solen –

▪ Mathias er selvsikker på nogle områder

▪ Camilla gider ikke flere regler og politikker --HVORFOR



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 

▪ Positive overfor hospitalets indsat – inddirekte strukturelle 
diskrimination pga. overgange –opfølgning 

▪ Vi er nødt til at udvikle forskellige tilgange og metoder 

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


Mangfoldighed 
Service og tilgang 

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

▪ Patienter har også forskellige behov også de samme afhængig 
af tid,sted og forløb  

▪ Health Tech løser i fremtiden mange rutine og avancerede 
opgaver

▪ Vi har brug for mennesker til at perspektivere, forklare og skabe 
sammenhæng, når vi er syge…………

▪ Følelsen af empati, nærvær og engagement – dette behov 
vokser jo mere digitalisering diagnose, behandling og 
interaktion med systemet bliver 



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

Show it –viden, nærvær og engagement



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……

▪ ”En sygeplejerske i blomstret kjole, det ønsker jeg mig”





Generationer i Danmark

▪ Ny bog af Marianne 
Levinsen: 7 Generationer

▪ Print og ebog format

▪ Lige udkommet

▪ Bygger på indgående 
dybdeinterview med mere 
end 600 danskere

▪ Værdier, forbrug og levevis 
nu og i fremtiden

▪ Print 250 kr., e-bog 149 kr.



Marianne Levinsen

Saralyst Alle 53

8270 Højbjerg 

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

www.fremforsk.dk

mailto:jbj@fremforsk.dk
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=139
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=131

