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Befolkningsudviklingen i Danmark



Hvorfor fattes riget og 

kommunerne penge?

Fald i BNP i 2008-2011

Niveauet er som i 2005 i realpriser

Faldende skatteindtægter

50.000 flere off. fuldtidsansatte 

Andre udgiftsstigninger – nye statskrav

Dyre overenskomster i 2008 (12,8%)

Generelt faldende produktivitet

Stigende krav fra borgerne

…..der kommer en god plan i morgen! (måske)



Sundhed a global trend de 

næste 5- 10 år  

Sundhed er og bliver et centralt tema på flere 

arenaer……………

Privat: Kost, kosttilskud, motion og livsstil i familien, 

levested, psykisk sundhed – optimering af sundhed

Sund bolig – indeklima, materialer, bevægelse & 

motion, haven som natur og udfoldelsesrum

Arbejdspladsen 

Skoler og dagsinstitutioner

Allerede mange sundhedsapostle og flere på vej 
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Borgernes forventninger 

vokser

Bedre service på mange områder

Mere kvalitet og bedre løsninger

Nye muligheder skal udnyttes: Teknologi, bedre 

løsninger på gamle problemer, tidligere indsats, 

bedre sammenhæng i løsningerne

Gamle krav genopstår: 

Gode veje, god infrastruktur, snerydning til 

tiden, lys på vejene, fred og ro  i gaderne

Flere ældre borgere, længere levetid 
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Demografi Horsens 
Absolutte tal 2013-2023
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2013 2023 Ændring

0-9 10675 11194 519

10-19 10452 10975 523

20-29 10628 12159 1531

30-39 11314 11657 343

40-49 12394 11779 -615

50-59 10460 12140 1680

60-69 10014 9904 -110

70-79 5737 8679 2942

80-89 2612 3636 1024

90 + 1584 2122 538

I alt 85870 94245 8375







Hvor mange penge har 

man?





SFI rapport 2012 om de 

ældres udvikling 

”Over tid er der sket en udvikling i retning af, at en større andel ældre i 

2007 rapporterer om et godt helbred og velbefindende, et højt 

funktionsniveau, og at de i mindre omfang modtager hjemmehjælp 

end i 1997. I 2007 dyrker en større andel ældre desuden 

fritidsaktiviteter og gør det oftere end ældre i 1997”

”Analyserne af kønsforskelle viser blandt andet, at en større andel 

mænd end kvinder vurderer, at de har et godt helbred og 

velbefindende, et højt funktionsniveau og i mindre grad modtager 

hjemmehjælp. Trods kvindernes dårligere selvvurderede 

helbredssituation, så er der en større andel kvinder, der dyrker 

fritidsaktiviteter, og gør det tillige oftere end mænd.”



De ældre i dag 

og i fremtiden

Er mere aktive, har bedre helbred og er mere 

funktionsdygtige og modtager mindre hjemmehjælp end 

for 10 år siden

Hvis de var aktive og fysisk udfoldende for 10 år siden har 

de en højere funktionsniveau 10 år senere

For mændenes vedkommende rapporterer de også et 

højere velbefindende

Objektivt set har kvinderne det bedre, men klager sig mere 

end mændene

Fremtidens ældre vil have det endnu bedre og koste 

mindre per ældre for samfundet



Indkomstforhold for 

fremtidens ældre

Et højere indkomstniveau end i dag – en stigning på 

mellem 50-70% i pensionsudbetalinger

En større indkomstmæssig ulighed: Nogle har 

meget - andre har ikke andet en folkepension

De offentlige ansatte har de bedste 

pensionsordninger og de selvstændige de 

dårligste

Vi vil se en større differentiering blandt ældre og 

med andre mønstre end i arbejdslivet

Flere arbejdende pensionister



Familie og fremtidens 

seniorer

Er ikke mere ensomme end foregående 
generation

Bliver i stand til at holde mere kontakt med 
omverdenen end før

Er aktive og udadvendte – med også det stik 
modsatte

Har familie mere geografisk spredt
– Nogle vil blive virkeligt ensomme

– Nogle skaber egne problemer ved f.eks. at flytte til 
udlandet el. lign.
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Autoritetstroen er 

forsvundet

på sundhedsområdet

 Vi tror ikke længere på politikere

 Heller ikke på bankdirektører

 Eller på skolelærere – eller KL

 Vi tror ikke på lægen eller sygeplejen

 Vi er blevet vores egen autoritet på vores egen 
sundhed

 Der er hver dag nye eksempler på, at man trodser 
lægernes anbefalinger

 Det sker ikke på alle områder – eksempel 
børneopdragelse

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qvSR9USkUF8u-M&tbnid=LSYIUkr4hFfq2M:&ved=&url=http://www.encognitive.com/node/18815&ei=KUZtUbqdGYHBtAbPsIHACg&bvm=bv.45175338,d.Yms&psig=AFQjCNGlAaNPbfeOrSjnme9BDL2_UJG2tw&ust=1366202282208379
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qvSR9USkUF8u-M&tbnid=LSYIUkr4hFfq2M:&ved=&url=http://www.encognitive.com/node/18815&ei=KUZtUbqdGYHBtAbPsIHACg&bvm=bv.45175338,d.Yms&psig=AFQjCNGlAaNPbfeOrSjnme9BDL2_UJG2tw&ust=1366202282208379


Fra sygdom til sundhed:

Udvidet efterspørgsel

 Mere end sundhed i fremtiden
- den udvidede efterspørgsel

 Vi vil ikke bare være sunde 
 Vi vil være perfekte

 Medicinerede raske – to udgaver

 Hjerteproblemer bliver til en krav om et perfekt hjerte

 Gynækologiske problemer bliver til et krav om 100% 
funktionalitet (måske 120%)

 Fysiske udfordringer, fordøjelse, velvære og yderligere 
krav

 På patientsiden vil der være et umætteligt behov for 
behandling



Medicinsk udredning

 Der bliver flere og flere med et kronisk medicinforbrug –

kolesterol, blodtryk, allergi/astma, fedme og andre 

virkelige sygdomme

 Der bliver flere sygdomme og tilstande, der kan 

behandles og medicinforbruget pr. borger stiger

 Kravene til at være rigtig sund stiger

 Konsekvensen er, at det største vækstområde i 

fremtiden vil være medicinsk samspilsramte patienter

 Industri-tænkningen står for fald i behandlingen - på 

længere sigt må vi finde en helt anden vej

 Hvorfor ligner sundhedsvæsenet stadig en fabrik ?



Ældreområdet

Tilbage på sporet 

eller en god hverdag

Få borgerne tilbage på sporet:

Rehabilitering i en fart!

Modtag behandlede patienter samme time som de 

udskrives – sygepleje og genoptræning

KRAM som forebyggelse af afbrydelse af livslinien

Psykiatri, misbrug, rådgivning

En god hverdag:

De ældre, bosteder, svært handicappede,

Sygeplejen, hjemmehjælp, værksteder, misbrugere 



Den gode hverdag

Hjælp til selvhjælp – blive selvgående og i stand til at 

hjælpe sig selv

Kræver omstilling fra at yde service til at hjælpe personen 

til at hjælpe sig selv

 Strategien på at klare sig skal inddrages

 Væk fra middelklasse-tankegangen 

 Borgerforståelse som ny disciplin

Borgernes egenfinansiering og dens begrænsede 

rækkevidde:

 Det kan lade sig gøre hos dem, der har ressourcer at tage af, 

men ikke blandt de allerdårligst stillede



Elite, middelklasse og de 

nye underprivilegerede

Globale borgere 
Den øverste lille del af samfundet med de bedste jobs

Regionalister
Middelklassen nyder velstanden og den voksende 

demokratisering i denne gruppe. 

Den nye underklasse – de lokale
U-uddannede, øst-arbejdere, immigranter og flygtninge

Forskellen udgøres af strategien for at begrænse 
usikkerheden og reducere kompleksiteten i 
omgivelserne (netværk, uddannelse eller held)



Særlig indsats 

Den gode middelklasse skal vi nok få til at hjælpe 
sig selv

Det kniber noget mere med underklassen

Det kan godt være, at I har en bedre nøgle til disse 
mennesker end alle dem, der blot snakker 

Det er nye kompetencer og radikal innovation, vi 
mangler i sundhedsvæsenet

Kan man drage parallel til andre områder –
socialområdet, skolens læring etc…?



Velfærds-

teknologi

Det skader da ikke – så brug det 

bare

Det er ikke løsningen på 

udfordringerne

Kommunen er ofte meget dårligt 

til at finde de rette 

teknologiske løsninger

Markedet rammer behov bedre

Det kan give lidt hjælp, men ikke 

erstatte ansatte og frivillige

Mennesker er unikke!
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De frivillige

Civilsamfundet og aktive borgere:

Nabohjælp og hjælp fra familien

Foreninger og organiserede frivillige

Fritgående frivillige – enkeltpersoner 

Der er mange frivillige, der gerne vil gøre en 
indsats

Det er de travle, der er mest aktive som frivillige

I kan ikke erstatte kommunal arbejdskraft med 
frivillige

Medborgerskab – hvem har fundet på det ord?



Det civile som betydende 

faktor i kommunen

I skal ikke organisere og integrere det frivillige i den 

kommunale struktur

I skal facilitere deres deltagelse – familie, foreninger, 

naboer og frivillige

Danske seniorer er de mest egoistiske i Europa

Men vi får faktisk rigtigt meget ud af at hjælpe andre

De skal lokkes til at hjælpe – og lokkemidlet hedder, 

at de selv få noget ud af det

Hjælp andre og få det bedre selv!

Give gode faciliteter til dem, der hjælper andre



Vi skal finde en ny vej

 Medicin, pleje, omsorg og andre former for hjælp 

og service er godt – men når alle kræver mere 

bliver det for godt og for dyrt!

 Vi skal finde en anden vej fra behov og krav til 

ansvarlig borger

 Det vigtigste fremover bliver at lære borgerne at 

tage vare på sig selv

 Her er fysioterapi og ergoterapi fagligt det helt 

rigtige udgangspunkt

 Fra seng  og omsorg til selvhjælp



Nye veje nødvendige mod 

2025

Fokus på kerneydelsen – væk med det overflødige

Fra serviceydelser til selvhjælp og facilitator

Kommunerne skal se seniorer som en ressource 

og ikke som en række klienter

Hjælp til selvhjælp  - og teknologiske løsninger

Civilsamfundet og aktive borgere:

Nabohjælp og hjælp fra familien

Foreninger og organiserede frivillige

Fritgående frivillige – enkeltpersoner 
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