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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)

Vækst i sundhedsudgifter
frem mod 2030
 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
 2015 - 2020 0- 0,6 % i realvækst i offentlige
sektor (skiftende regeringers plan)

Fremtidens sygehuse og
Sundhedssektor
 Øget specialisering og koncentration på færre
sygehuse
 Øget produktivitet og effektivitet !
 Flere patienter og forløb hurtigere igennem end før
også de næste 10-15 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, frivillige mv.

Udfordringer frem mod
2030
Systemet præges af ufattelige mange måltal:
 Den Danske Kvalitetsmodel DDKM –(patientsikkerhed
og behandlingskvalitet)
 Nyt patientindeks på vej, flere nye systemer
 Oprydning og forenkling af mange systemer, men ikke
altid reel omorganisering
 Undskyld, vi viste ikke hvad vi gjorde!
 Statsembedsmænd der tog fejl – på vej i samme
retning?
 På tide at ændre retning
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Sundhed som
megatrend!
 Det moderne rige menneske er på konstant jagt
efter evig frelse. ( Død og sygdom)
 Sundhed i familien, fritid og arbejde – det store
fokus og tema som mange er optaget af.
 Tidsmålinger viser, vi bruger mere tid på sport
og bevægelse.
 Sundhed, business, og apostle i fremtiden !
 Konkurrencen om opmærksomhed med andre
på markedspladsen for sundhed.

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

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 ?

Sygdomme og
handicaps
 Det bedste er at fejle noget almindeligt, som politikerne
har prioriteret
 Psykisk syge er generelt lavere prioriteret end somatisk
syge – men deres status er under forbedring – mere
normalt at fortælle om det i dag
 Handicaps anerkendes normalt også bedst, hvis de er
fysiske, mens psykiske handicaps er en lidt større
udfordring
 Det normale har snævre grænser i dag, men er ved at
blive udvidet – vi er på vej mod en større tolerance i
forhold til det psykiske område

Fremtidens sygdomme
 Der er en efterspørgsel efter diagnoser
 Det skygger i et vist omfang for de rigtigt syge
 En rask patient er en patient, der ikke er undersøgt
grundigt nok!
 Flere med psykiske sygdomme – og senere i livet
 Mange flere overlever kræft og hjerte-kar sygdomme –
og skal leve med det!
 Genetisk betingede sygdomme i vækst
 Flere nyfødte børn med misdannelser og
udviklingsproblemer
 Flere eksotiske infektionssygdomme

Vi skal finde en ny vej
 Medicin, kirurgi og pleje er godt – men når alle
kræver mere bliver det for godt og for dyrt!
 Vi skal finde en anden vej fra patient til ansvarlig
borger
 Det vigtigste fremover bliver at lære borgerne at
tage vare på sig selv
 Her er fysioterapi fagligt et godt udgangspunkt


Udnytte og fremme borgerens ressourcer

 Fra kniv, seng og omsorg til selvhjælp
 Vi skal fremover være vores egen behandler

Fremtidens…xxx….. i den
offentlige sektor
 Engang var alle borgere patienter eller klienter – eller
blot uden interesse
 Så blev det moderne at tale om kunder og
kundetilfredshed – klimamålinger, tilfredshed etc
 Fysioterapeuttankegangen: Satse på ressourcer frem
for svagheder og sygdomme
 Derfor er vi på vej over i partnerskaber – borgerne skal
være en partner for den off. sektor
 Hvem er det så egentligt, der skal hjælpes?
 Hvad nu hvis man er en dårlig partner?
 Det går helt klart ud over de svageste borgere

Tilbage på sporet
eller en god hverdag
Borgerne tilbage på sporet:
 Rehabilitering i en fart!
 Modtag behandlede patienter samme time som de
udskrives – sygepleje og genoptræning
 Fysisk aktivitet, psykiatri, misbrug, rådgivning,

En god hverdag:
 De ældre, bosteder, svært handicappede,
stabilisering
 Genoptræning, sygepleje og den særlige indsats –
den særlige hjælp

Frivillige i
sundhedssektoren
 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
 Man kan ikke erstatte regional eller kommunal
arbejdskraft med frivillige

De frivillige som faktor i
sundhedssektoren
 Man skal facilitere de frivilliges deltagelse – familie,
foreninger, naboer og andre frivillige
 Men vi får faktisk rigtigt meget ud af at hjælpe
andre
 Vi skal lokkes til at hjælpe – og lokkemidlet hedder,
at vi selv få noget ud af det
 Hjælp andre og få det bedre selv!
 Give gode faciliteter til dem, der hjælper andre
 Belønningen ligger i det vi gør for andre –
mennesker vil faktisk gerne hjælpe andre

Frivillighed, samskabelse
og medborgerskab
 Samskabelse og Medborgerskab – hvem har fundet på
de ord?
 Vi har et sundhedsvæsen under pres
 Vi har også mennesker, der gerne vil hjælpe andre
 Vi har syge, der i stigende grad tager ansvar for egen
sygdom og stabilisering/helbredelse
 Ord som samskabelse og medborgerskab kommer fra
systemerne ud til borgerne
 Det gode vej er fra borgerne ind i systemet
 Derfor skal vi tale om frivillige, om at hjælpe andre og
stå ved, at den off. sektor desværre ikke kan klare alt

Elite, middelklasse og de
nye underprivilegerede
 Globale borgere
 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)
 Hvordan hjælper vi denne gruppe?

De seks generationer

Baby Boomers

Generation Jones

Generation X

Den store under og
efterkrigsgeneration:
40-tallister, 68-generation
Fra mangel til overflod
P-pillen
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 2001 -

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

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

Babyboomers som
patienter









Vil leve længst muligt og gerne behandles før alle andre
Forventer at der gøres alt for dem
Er ikke særligt sociale i forhold til de yngre
De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller
ansigt til ansigt med personen
Vil gerne have service og ikke gøre så meget selv
Kan stadig til en vis grad acceptere nedsat funktionalitet
Terapi og genoptræning er ofte de andres opgave
Mænd er en særlig udfordring

Generation Jones og X
som Patienter






Bevidste og kyniske forbrugere og patienter
Ikke loyale mod myndigheder
Vi vil have et hurtig personligt kompetent svar
Vi vil behandles på topniveau – og hurtigt
Finder det gerne via nettet til personligt og lige til at gå
til
 Er gode til at tænke sig tilbage på sporet og forstår at
hjælpe sig selv
 Men ofte fysisk og mentalt lidt langt væk fra deres krop
og sind
 Lynhurtige til at klage og udnytte andre muligheder

De nye unge familier
(Generation Y 26-36 år)











Far er også kærlig og leger med børnene
En nye type familie – Bonderøven er sexet
Teknologi: Pc, mobiltelefon
Veluddannede
Fun-shoppers
Store sociale talenter
Myself Inc.
Mestre mange valg og en ustabil og labil situation
Verdensborgere af sind
Been there, done that

De unge generation Y
som patienter
Personlig behandling – skal være for mig - jeg er speciel
Ønsker særlig hjælp - ikke blot det samme som de ældre,
en ny metode tilpasset min personlighed
 Tror stadigt, de lever for evigt

Se mig – anerkend mig – ros mig – også som patient
Vil gerne hjælpes mest muligt hurtigt
Ind i de gruppebaserede unges fælles verden
 Information overload – reagere ikke på medier
 Tweet eller post på facebook under indlæggelse
 Stoler på egne familie og venner mht. vigtige valg i livet

Kan aktiveres som en ressource – gode til selvtræning

Gen. Z: Venner = at lykkes
Venner er det vigtigste
 Uden venner så vil man føle sig ensom og ikke have
noget at lave”
 Bindeleddet for venskabet er ofte en ”fælles historie”,
dele oplevelser, og dermed fortiden og fremtiden
Venner og venskab bliver hermed en aktiv proces i
deres socialiseringsproces og identitetsdannelse
 Efterskolen, højskolen, fritidens klubber og foreninger etc.

 De spejler sig i hinandens øjne.
 Dette betyder at venner og venskaber konstant skal
bekræftes og vedligeholdelse.

Generation Z som
patienter
Kan det være sværere end med generation Y?
JA – nu er de ikke blot digitale, men helt digitale

De vil fremover have konsultation via nettet efter
indlæggelse, gode råd og monitorering, små video’er med
hjælpemidler, medicin etc.
Mor med i baglommen eller en god veninde eller den
frivillige instruktør ved siden af stolen – lægebesøg bliver
en begivenhed
Videokontakt fra udlandsrejsen – hvad gør jeg nu her på
Maldiverne og med en brækket fod eller et astmatisk
anfald

Recovery, generationer og
livsfaser
 Recovery handler om at leve med sygdom og få den
til at fylde mindre i hverdagen – eller helt komme
over den (mentalt)
 Livsfaserne – at komme ud på den anden side – få
et fuldt liv – slet ikke tro på, at det kan gå galt
 Generationerne – meget forskellige krav til
”recovery” afhængig af socialisering og opvækst
 Der er kraftigt stigende krav ned gennem
generationerne – Baby Boomers stiller langt lavere
krav end generation Y og Z
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