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De store forventningers
samfund
 Vi forventer, at det bliver bedre – helst med omkring
2,6% om året
 Det gælder også sundhedsvæsen, bolig, forbrug og
den generelle levestand
 Vores børn bliver langt mere materielt forkælede end
vi selv har været
 Hvis vi ikke rykker opad, men blot står stille, opleves
det som tilbagegang
 Sygdom opleves typisk som tilbagegang

Sundhed som
megatrend !
• Det moderne rige menneske er på konstant jagt efter
evig frelse. ( Død og sygdom)
• Sundhed i familien, fritid og arbejde. Forbrug af tid og
fritidsartikler vokser
• Øget fokus på sundhed på arbejdsplads, institution og
samfundet
• Sundhed, velvære, det sociale – cafe mad, drikke og
samvær i byen og på stedet
• Sundhed, business, og apostle i fremtiden!

Sundhed for den enkelte og
familien
 De mange signaler og budskaber fra officielle
myndigheder, eksperter og sundhedsapostle
 De mange nye bøger og budskaber hver dage og time
 Det er svært at vælge og beslutte, hvad er rigtig, når man
bare er en sundhedsamatør
 Kære Kommune, læge, mv. hjælp mig med at træffe de
rigtige valg

Det danske sundhedsvæsen

De danske Sundhedsvæsener

 Sygehuse – afdelinger og arbejdsdeling
 De praktiserende læger
 98 kommuner mange flere opgaver og typer af
patienter – sundhedsfremme, rehabilitering og
kronikere - den største rolle mht. borgere
 Apoteker, speciallæger , øvrige praksis mv.
 De mange aktører og mange fysiske og digitale
overgange

Væksten i sundhedsudgifter
frem mod 2025
 Den aldrende befolkning og øget vækst i bla. kroniske
sygdomme og medicinudgifter
 Store investeringer i ny avanceret teknologi først
sygehussektor, men også den øvrige del af
sundhedsvæsenet
 Patienternes krav om muligheder, tilbud og den
uendelige efterspørgsel
 En offentlig sektor med svag vækst for at have styr på
økonomien i 2025

Fremtidens sygehuse og
Sundhedssektor
• Øget specialisering og arbejdsdeling
• Produktivitets og effektivitet
• Patienter flyver in til Drive in diagnose og behandlingopgaveglidning til andre
• Overgange og samarbejder
• Kommunen som den vigtigste aktør –
sundhedsfremme, pleje og rehabilitering
• Lægen som nøgleperson i patientens liv –koordinator
og dørvogter

Patienter, borgere og
mennesker

Befolkningsudviklingen
Danmark 2016-2026

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
100 +
-20%

0%

20%

40%

60%

80%
Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Demografi Danmark
Absolutte tal 2016-2036
2016

2026

Ændring

2036

Ændring

0-9

627373

684088

56715

721891

94518

10-19

683865

655021

-28844

701359

17494

20-29

748732

760112

11380

715839

-32893

30-39

673593

783309

109716

776298

102705

40-49

797159

685829

-111330

769472

-27687

50-59

765248

782877

17629

661757

-103491

60-69

681207

720045

38838

740761

59554

70-79

486316

584522

98206

640101

153785

80-89

200294

312632

112338

388653

188359

90 +

43464

52767

9303

95415

51951

I alt

5707251

6021202

313951

6211546

504295

DST

Fra patient
til aktiv og kritisk kunde
 Har været på nettet og fundet diagnosen
 Debatterer løbende behandlingen med de
sundhedsprofessionelle (patientpårørende Råd)
 og andre patienter via sociale medier og blogs
 Har måske fra start kontaktet advokat, alternative
behandlere, bank, forbrugerstyrelsen, sundhedsstyrelsen
mv.
 Vi kræver at fungere og føle os normale og sunde uanset
diagnose og sygdom

 Respekt – ja, det skal systemet have overfor os!
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De seks generationer:
Forventninger og service
Baby Boomers

Generation Jones

Generation X

Den store under og
efterkrigsgeneration:
40-tallister, 68-generation
Fra mangel til overflod
P-pillen, rejsegrammofon
Født 1940-54

Nyopdaget generation
stor generation,
”Jones”, fordi de er
almindelige
Stereoanlægget
Født 1955-66

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1967-79

Generation Y

Generation Z

New Millenium
Efter 9-11 generationen
Kulturel homogen.
1. verdensborgergen.
Wi–Fi (Wireless internet)
Født 2002 -

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1980-89

Mellemkrigsgeneration
Stor familieværdier
Projekt- og curlingbørn
Digital natives
Født 1990-2001

Mellemkrigs generation
Født mellem 1919 -1939
ca. 77 til 97 år

 Kun 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
 I systemer er de tilbageholdende og venter på, at det
bliver deres tur i systemet
 Man skal være opmærksom på dem

68’erne
født 1940-54
ca. 60 til 76 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
 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. 37 til 59 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 og sms
 Forbrugere og Service – Ja tak

Mobil Digital Now or invisible
in 2025

De yngre og service
 Hurtig, nem, lækker og smart design
 24/7 – Whatever – Whenever
 Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan se og
røre, følge og finde frem til uden besvær
 Den visuelle ikke den tekstnære tilgang
 Gaming og next level
 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
De er optaget af egen og familiens sundhed

 Underklassen – ingen uddannelse, ensomhed og
sygdom



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

 Det udfordrer systemet – vi kan udvikle forskellige
behandlingsstrategier – innovation og forskellighed

Mange andre
 Vi har og får mange forskellige indvandrergrupper tyrkiske, pakistanske, mv.
 Flygtning fra Europa, Mellemøsten, Afrika,
Mellemamerika og Asien
 I øjeblikket en stor flygtningestrøm- den største siden
2. verdenskrig 50 mio. ( 50% børn)
 Mennesker, som ikke kender vores system, andre
traditioner i forhold til sundhed, sundhedsvæsen og
sundhedsfremme

Mangfoldig service og tilgang

 Vi ønsker alle en forskellig service og tilgang afhængig
af livsfase, generation, kultur, sociale forhold mv.
 Et sammenhængende system – hvor vi mødes på lige
den måde, som vi ønsker os.
 Vi forventer faglig komptente personer, som yder os
den optimale personalized service uanset hvem vi er
og hvor vi henvender os

Udfordringer og muligheder
i fremtidens sundhedsvæsenet

Drømmen om det
barriereløse
system!
 Borgere og patienter kan og skal ikke overskue
organisationsdiagrammet i sundhedsvæsenet!
 De drømmer om at gå fra læge til sygehus, til
forskellige afdelinger/specialer, til kommunen uden at
opleve barrierer og tabte informationer
 De drømmer om den optimale hjælp uanset hvor de
henvender sig især ”OVERBLIKKET”
 Det kræver et stor fokus på organisationen omkring
patienten på i hele sundhedsvæsen

Den digitale revolution
3. led





Det ændrer alt og kan ofte ikke ses
Big Data - Doktor Watson IBM (kræft)
Chips og digital kraft er til stede overalt
Teknologi og digitale systemer styrer produktion,
kommunikation, salg, indkøb og patient/borger relation
 Ny teknologi skal udvikles i med udgangspunkt i situation,
ansatte og patienter – ellers dur det ikke!
 Der findes desværre ikke en nem fiks det hele løsning
 http://www.visikon.com/#omvisikon Martin Vesterby –
Animation af forløbet visuelt

Brugerdreven og
Co- Creation
 Krav om større forståelse og inddragelse i offentlig
sektor
 Brugerne, familie og pårørende med til at forbedre de
ydelser og processer
 Opstart eller videreudvikling af dette felt
 En stor overset ressource på mange områder af det
offentlige
 Kræver viden og systematik Se muligheder for nye
projekter/forbedringer!
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