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Vækst i sundhedsudgifter 

frem mod 2025

 Den aldrende befolkning og hermed øget vækst 

i kroniske sygdomme og andre sygdomme

 Store investeringer i nye teknologi især i 

sygehussektoren

 Patienternes krav om muligheder og tilbud 

 En offentlig sektor med næsten nul vækst for at 

have styr på økonomien i 2020

 Stigende medicinpriser og omkostninger til nye 

behandlinger



Fremtidens sygehuse og 

Sundhedssektor

Øget specialisering og koncentration på færre 

sygehuse

Øget produktivitet og effektivitet !

Flere patienter og forløb hurtigere igennem end for 

arbejdet også de næste 10 år-15 år.

I de regionale planer for sygehussektoren regner man 

med fra 20 % til 50 % flere ambulante patienter frem 

mod 2020 - 2025

Stor opgaveglidning fra sygehus til andre 

sundhedsaktører  - kommune, læge mv. 



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


Fremtidens 

sygdomsbehandling

Den hvide kittel har problemer

Det er plejen patienterne holder af

Men sygeplejerskerne prioriterer 

ofte en opkvalificering

Lægerne bliver efterhånden 

automatiseret – Indien, robotter, 

ekspertsystemer etc.

Sygdomsbehandling bliver mere 

hele kroppen - f.eks medicinsk 

mere end et kirurgiske fix



En normal ”patient”

- egentlige en kunde

 Har været på nettet og fundet diagnosen

 Debatterer løbende behandlingen med lægen, 

sygepleje og andet sundhedspersonale

 Har fundet andre steder i udlandet

 Behandler allerede sig selv

 Har allerede ved første behandling kontaktet 

advokat, alternative behandlere, bank, 

forbrugerstyrelsen, sundhedsstyrelsen mv. 

 Respekt – ja det er noget lægerne skal have overfor 

patienten, ikke omvendt



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 ?



Tele-medicin





Andre nye muligheder



Nintendo Health



Patienter og robotter

De fleste mennesker vil gerne kunne klare 

sig selv – så robotter er gode hjælpere

Vi er ikke mere bange for robotter end for 

biler og iPads

Det er en god vej at gå, så længe vi ikke 

tror robotterne er selve løsningen

Patientrelationen er uproblematisk, så 

længe vi blot tænker normalt

Det er altid godt at spørge sig selv og 

patienterne inden man forkøber sig

Ingen teknologi for teknologiens skyld!



De seks generationer, 

værdier og teknologier

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 2001 -



Forældet nybyggeri?

Nutidens hospitalsbyggeri tager ikke hensyn til fremtidens 

patienter og teknolog

Byggeriet kommer til at låse behandlingsformer og 

strukturer 

Det massive byggeri bliver om 10 år en alvorlig hæmsko 

for fremtidens hospitaler

Planlæg langt mere fleksibelt – indarbejd langt mere 

hjemmebehandling, patientorientering og nye 

behandlingstankegange

Det er ikke sikkert, at det bliver let at sælge ”lettere brugte 

sygehuse” om 15 år



Jesper Bo Jensen

Fremforsk

Balticagade 15

8000 Århus C

E jbj@fremforsk.dk

T 86 11 47 44

M 20 67 45 00

www.fremforsk.dk

Instagram og twitter:

#fremforsk

@JesperBoJensen

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

