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Danskere og 
tidsånden  

• Økonomisk nedtur skabte ændringer i tidsånden:
– Fra super materialisme til eftertanke og tilbageholdenhed.
– Fornuft frem for overflod – pris, opsparing og mindre 

forbrug 
– Frygt for mangel vækst i USA og EURO- Krise.– Frygt for mangel vækst i USA og EURO- Krise.

• Arbejdsmarked, uddannelse, efteruddannelse og A -
kasse

• De nye fokusområder: Natur, sundhed, sikkerhed
• De nye værdier: Samle os om det nære – være noget for 

hinanden – fokus på hjemmet frem for boligen
– Hjemmebag, egne grøntsager og urter, alternativ ernæring
– Hjemmestrik, Anti-mode og antimaterialisme



Rigdom 
og sundhed

• Vi bliver rigere og rigere, men hvad nytter det, hvis 
vi ikke  er forholdsvis raske og sunde? 

• Sundhedsbølgen skyller ind over de fleste områder 
af vores liv;  af vores liv;  

• Privat –kost  - kosttilskud – motion og livsstil i 
familien – optimering af sundhed

• På arbejdspladsen – en del af frynsen, 
• Arbejdsmiljø
• I dagsinstitution, skoler og plejecenter
• Sundhed, business, og apostle !



fremtidens sygehuse og 
Sundhedssektor

• Efterspørgslen efter sundhedsydelser er 
uendelig

• De sidste 8 år store produktivitetsstigninger i 
sygehusvæsenet ( maj 2011)sygehusvæsenet ( maj 2011)

• Produktivitet og effektivitet mellem sygehuse 
og regioner gøres op hele tiden.  

• Patienter flyver igennem Supersygehusene efter 
2020 ifølge planerne.

• Drive in diagnose og behandling



Udfordringer frem 
mod 
2020

• System præget af ufattelige mange måltal
(taltyranni), som styrer økonomi og ressourcer

• Den Danske Kvalitetsmodel DDKM –
(patientsikkerhed og behandlingskvalitet)(patientsikkerhed og behandlingskvalitet)

• Nyt patientindeks på vej, flere nye systemer
• Oprydning og forenkling af mange systemer, da 

der hele tiden kommer nye systemer, men ikke 
reel omorganisering.

• Yngre læger 25% af tiden på patienter.



Opgaver og 
opgaveglidning frem mod 

2020
• Koordinering mellem og internt blandt 

sundhedsaktørerne. ( sygehus, læge, og de 
forskellige kommunale aktører)

• Overgangsproblematikker – behandling, • Overgangsproblematikker – behandling, 
genoptræning og pleje lokalt.

• Den bedste organisering af overgangene i  
fysiske og digitale strukturer hos alle 
sundhedsaktører

• Den kommunale sektor får hovedansvaret for 
danskernes sundhed i 2020



Fremtidens kunder
Patienterne



Sygdom, rigdom 
og frelse

• Det moderne menneske er på konstant jagt efter 
evig frelse. 

• Vi vil gerne have kontrol over det, vi frygter 
mest sygdom og død. mest sygdom og død. 

• Den enkeltes viden og adgang til informationer 
om sygdom og sundhed er stigende

• Stigende fokus og krav til  sundhedssystemet 
om det bedste/optimale behandling og kur mod 
sygdomme og døden

• Jeres arbejde har stor betydning….



Udfordringer på 
sundhedsarenaen 

� Myndigheder – Tab af autoritet om viden om 
sygdom og sundhed.

� Det store udvalg, mange muligheder og skiftende � Det store udvalg, mange muligheder og skiftende 
signaler

� Hjælp mig - hvad der er sundt og usundt ??? De 
fleste borgere og patienter er usikre.

� Kære sundhedsvæsen, producent, butik - Hjælp 
mig til at træffe de rigtige og sunde valg

�



Befolkningsudviklingen
Danmark 2012-2022

Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa
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Generationer, fra digitale 

analfabeter, indvandrere og 

indfødte og sundhed
Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendteFra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-64

optagne, udadvendte

Videoen

Født 1965-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

Generation Z
Mellemkrigs-generation

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 -



Babyboomers 
født 1940-54

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

• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet som det fælles 
husalter.husalter.

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

• Første brug det hele generation - Eat all of it, and leave
nothing behind you ( Grashoppers)

• Sundhed = få et godt og langt liv
• Sundhedsduksene –gerne med samvær og forkælelse



Babyboomer og 
kommunikation

• De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller 
ansigt til ansigt med personen. 

• Internettet bruges men kun det til, man kan stole på • Internettet bruges men kun det til, man kan stole på 
rejser, bank o.s.v.

• Sidste loyale overfor myndigheder og virksomheder
• Ellers helst et brev med et godt tilbud og forklaring og 

meget gerne et kompetent menneske.
• Dårlig behandling = de bliver skuffede og kede af det. 



• Født 1954 – 64 – Generation Jensen
• Nyopdaget og levet ubemærket indtil for nylig

Teknologi: båndoptageren• Teknologi: båndoptageren
• Vil ikke skilles, familieværdier og samfundet er vigtigt
• Optaget af penge og status oplevet oliekrisen, de kolde 

1980, og arbejdsløsheden primo 1990érne. 
• Interrailgeneration – fra sted til sted.
• Status, position ( job og boliger)
• Perfektion  via iscenesættelse af familie og job – New 

Start



Generation X
født 1965-77 

• De første ønskebørn efter p-pillen…
• Selv-centrerede og selvorienterede, første generation 

med fokus på enkelte individ 
• Ekstroverte – vis det hele• Ekstroverte – vis det hele
• Søger personlig succes og går efter status, derfor 

mange workaholics. 
• Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.
• Hardcore punk, rock, disco
• Brand entusiaster: Den perfekte livsstil
• Drømmen om det gode liv – gennem familien og arbejdet
• Værdier : Harmoni, helhed & hensyn



Børnefamilien 
og sundhed 

• Stort  fokus på børns sundhed= kost og motion især i 
småbørnsalderen

• Meget tid på arbejde, transport, børn og det huslige• Meget tid på arbejde, transport, børn og det huslige
• Sygdom og sundhed skal passe ind i det travlt 

hverdagsliv, og gerne både de voksne og børnene på 
samme tid

• Børnefamilier – Tidspresset og Hjælp - Vi kan ikke nå 
det hele – de praktiske opgaver, kost, motion og 
tidsbestilling og besøg hos lægen



Generations   Jones og X 

• Bevidste og kyniske forbrugere og borgere  ikke loyale 
mod virksomheder og myndigheder

• Nytteperspektivet –hvis man kan få det samme eller 
noget bedre til samme pris/omkostning.noget bedre til samme pris/omkostning.

• Vi vil have et hurtig personligt kompetent svar og tilbud
• Sundhed og sygdom er dit eget ansvar …
• Kommunikation– gerne digitalt via e-mail og et hurtigt 

personligt og kompetent svar 
• Ellers går de selv i gang med at finde andre veje 
• og løsninger….



De unge, sundhed og 
mening



Digital Natives 
Google it ! Nr. 1

• Næsten født og lever on-line!
• Nyheder, kultur, informationer,  shopping, chatting, spil, 

musik ( multitasking)
• Sharing = dyrke venskaber og føle i live.  

www.youtube.com og www.facebook.com
• Reality – ser ned på deltagerne, (betaling og oplevelse)
• Mobilos = kontakt til verden, venner og familie
• Min egen personlige stil, projekt, og arbejdsplads.  



De unge (før forældreskabet)
og sundhed

� Modellering en lækker krop 
� Fællesskabet , shopping, idræt, biograf, cafe og 

musik i en fusionmusik i en fusion
� De tænker slet ikke på pension, sygdom og ulykker

” Den ubekymrede livsfase”
� Der skal være rigtigt meget gang i den…
� Giv mig et nemt fix af sund kost og motion –

� Health – easy… også hvis jeg er ramt af sygdom.



Fremtidens sygehus ?? 
tidsbestilling, 

kommunikation?



De polariserede patienter 

• Regionalisterne: Middelklassen nyder 
velstanden  og de skal nok kræve lækker og 
mere service. 

• Selv mange ressourcer = frivillighed og tilbud• Selv mange ressourcer = frivillighed og tilbud
• Underklassen : Mennesker, som lever på 

kanten og i bunden af vores samfund. 

• De har ofte sundhedsproblemer, ensomhed og 
dårlig økonomi. 

• De kræver ikke og holder sig for sig selv 
=feltarbejdere og meget hjælp til selvhjælp



Konsekvenser

• Høj kvalitet i servicen opleves meget forskelligt.
• På patientsiden - mange generationer og 

digitale færdigheder , læg oveni forskellige 
faggrupper og uddannelse og tradition mv.

Fremtidens udfordringer 

faggrupper og uddannelse og tradition mv.
• I løbet af 10 år er alle under 40 år digitale 

indfødte… men de digitale indvandrere…
• Er I garanter for høj service til alle patienter  

uanset alder, faggruppe og situation???
• Brugerdreven udvikling – NOVO, ARLA ….



Visionen om det  
barriereløse 

Sundhedssystem 2030
• Patienten flyder gennem systemet uden at 

mærke overgange mellem aktører
• Alle sundhedsfaglige personer har adgang til 

relevante sundhedsdatarelevante sundhedsdata
• Der er stor mangel på helheds og tværsektoriel 

tankegang og organisation i sundhedsvæsenet
• Man er nødt til at arbejde mere på tværs og 

mere for patient og mindre for faggrænse og  
det store system



Fremtidens fysiske og 
digitale brobyggere 

• I skal aktivt være med til at sikre, at vi reelt får 
et sundhedsvæsen i fremtiden

• Kæmpe behov for overblik, som kan forberede 
og bygge fysiske og digitale overgange i 
fremtidens sundhedsvæsen

• I skal sørge for at byde ind projekter og lave 
forslag til forbedringer til systemer



Faglig Viden

• Høj specialiseret faglig viden indenfor sygdom, 
behandling afhængig af jobfunktion

• Garanten for at kerneydelsen i forhold til 
patienten er baseret på den nyeste faglige videnpatienten er baseret på den nyeste faglige viden

• Navigatør på en kompleks og forvirrende 
sundhedsarena, som gør os ikke 
sundhedsfaglige usikre –behov for 
hjælp/kompas.

• Dokumenter at jeres viden virker non- stop 



Pleje/omsorgen

• Sikre patienterne den optimale pleje og omsorg
• Uanset hvor de befinder sig i systemet
• Først menneske, så system
• Den måde man bliver mødt på, plejet og draget 

omsorg for den enkelte har utrolig stor 
betydning for omdømme og omtale i 
befolkningen og i det politiske system.

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



Kommunikation 

� Kommunikation – mundtlig og skriftlig ikke på 
en måde.

� Men på mange forskellige måder, som  passer 
til den enkelte patient.

� Nogle få informationer og andre skal tages i � Nogle få informationer og andre skal tages i 
hånden

� Forskellige strategier på formidling af sygdom, 
behandling, diagnose og forløb til forskellige 
generationer og mennesker

� Digital interaktiv NOW !!
� Store investeringer i reel digital infrastruktur og 

brugerflade
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