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Kilde: Danmarks Statistik 

Privat forbrug  
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 

Sikker vækst på 10 år 
Mængdeindeks 



Den nye tidsånd: 

Ny optimisme 2014 - 2020 

• Vi ser lys forude - På vej ud af tunnelen ! 

• Konstruktiv fremtid – Tilgang af ordre i byggesektor er 

svagt stigende (DST 2013)  

• Fortidsromantikken - Retro, strik, urter, mv.  på vej mod 

slutning. 

• På vej ind i periode, som præges af 

– Større accept af mangfoldighed og forskel  

– Ind til benet - hvad er det faktisk for noget 

– At kunne (skills) -  frem for at mene, have værdier, tro! 

– Empowerment – vi vil selv tilbage til vores liv 

 



Sygdom,  

rigdom  

 og frelse 
• Det moderne menneske er på konstant jagt efter 

evig frelse.  

• Vi vil gerne kontrollere det,  vi frygter  allermest 

sygdom og død.  

• Den enkeltes adgang til informationer om 

sygdom og sundhed er stigende 

• Stigende fokus og krav til  sundhedssystemet 

om den optimale kur mod sygdomme og døden 

• Sundhed, business, og profeter i fremtiden ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Danmarks Statistik, 2013 

Befolkningsudviklingen 
Danmark 2013-2023 

Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa 
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Demografi Danmark  
Absolutte tal 2013-2023 

Kilde: Danmarks Statistik, 2012 

  2013 2023 Ændring 

0-9 643670 617716 -25954 

10-19 692950 655148 -37802 

20-29 681165 755726 74561 

30-39 700144 695547 -4597 

40-49 815577 698074 -117503 

50-59 727494 790977 63483 

60-69 693653 679367 -14286 

70-79 415050 585217 170167 

80-89 192270 254169 61899 

90 + 40468 48402 7934 

I alt 5602441 5780343 177902 



Væksten i 

sundhedsudgifter frem 

mod 2020 
• Den aldrende befolkning og hermed øget vækst 

i kroniske sygdomme og andre sygdomme 

• Store investeringer i nye teknologi i hele 

sundhedsvæsenet 

• Patienternes krav om muligheder, tilbud og den 

uendelige efterspørgsel  

• En offentlig sektor med næsten nul vækst for at 

have styr på økonomien i 2020. 2014- 2020 0,6 

% i realvækst i offentlige sektor  

 



Fremtidens sygehuse og 

Sundhedssektor 

• Øget specialisering og koncentration  

• Fokus på de produktivitets og effektivitet er 

konstante målepunkter for arbejdet også de 

næste 10 år-15 år. 

• Patienter flyver igennem Supersygehusene  

• Drive in diagnose og behandling 

• Stor opgaveglidning fra sygehus til andre 

sundhedsaktører  - kommune, læge mv.  

• http://www.youtube.com/watch?v=Eyf97LAjjcY 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=Eyf97LAjjcY
http://www.youtube.com/watch?v=Eyf97LAjjcY


  
Store Investeringer i den digitale 

infrastruktur og ny teknologi . 

Formål:  
– BIG DATA – Omfang, Hastighed og varietet i kilder. 

– Fra nødvendighed til strategisk afgørende fordi vi 

har  

– Voksende behov for udveksling af data og 

kommunikation  

– Forudsætning for  sikkerhed, bedre service,  større 

produktivitet og effektivitet 

– Rapportering, kvalitetssikring  og evaluering– øget 

dokumentationskrav både  offentligt og privat 

virksomheder. 

– Ny teknologi = større produktivitet og effektivitet i 

fremtiden ( historien).Min. 1420  patientsystemer  

 

 

 

 

 



Visionen om det  

barriereløse 

Sundhedssystem 
 

• Fra lægen til sygehus, diagnosticering, 

behandling og efter behandling  hos den 

praktiserende læge og den kommunale sektor 

• Hvordan tænker vi  hele sundhedssystemet ind 

i helhedsorienteret arbejdsform og organisation 

• De koordinerende opgaver, opfølgning, og 

samspil med andre er voksende arbejdsopgaver 

 for  alle aktører 



Store investeringer i 

sygehusstrukturen  de 

næste 10- 15 år. 
• Pt. 41 mia. (2009kr)- bl.a. Universitetshospital 

Odense, psykiatri Middelfart og Vejle, Kolding, 

Esbjerg og Sønderborg.  

• Bedre tilrettelæggelse af sammenhængende 

patientforløb  

• Øget patientsikkerhed (f.eks. via enestuer og 

reduktion af sygehusrelaterede infektioner) 

• Effektivisering af arbejdsgange via brug af ny 

teknologi og sundhedsinnovation 

• www.godtsygehusbyggeri.dk 

 

 

 

 

 

http://www.godtsygehusbyggeri.dk/


 

Patienterne 

 



Fremtidens patient og 

kunde 

• Udover familie – så er sygdom det, som folk 

frygter mest.  

• Sygehus –helst ikke komme der, men dybt 

taknemmelige, når vi får den højt kvalificerede 

hjælp  

• Forventning om høj kvalitet og specialisering 

i.f.t. sygdom/sygdomme. 

• Ringe autoritetstro og  skepsis i forhold til 

kvaliteten eller hurtighed i den offentlige service  

 

 



Generationer  fra digitale 

analfalbeter, indvandrere til 

digitale indfødte! 
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 1955-64 

Generation X 

Nå-generationen 

Den lille efter p-pillen  

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte 

Videoen 

Født 1965-77 

Generation Y 

Den mindste generation  

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet 

Pc, mobiltelefon  

Født 1978-89 

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 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. 

• 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 

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 og skuffelse  

 

 



Generations Jones og X 

som borgere 

 
• Selvbevidste og kyniske forbrugere og borgere, ikke 

loyale mod butikker og myndigheder. 

• Sundhed også dit eget ansvar  

• Servicen skal være lækker, designet og personlig  

• Det skal signalere status og penge nok. 

• Hvis de ikke kan få god offentlig service, så vil de med 
penge forsøge at købe sig til den.  Raseri og vrede! 

• Kommunikation– nogle digitale og andre som 
Babyboomers – men flere og flere vil forvente og 
foretrække  kontakt pr. e-mail og sms 

• Forbrugere og Service 



Børnefamilien  

og sundhed  

 

• Mange børneforældre prioriterer og har meget fokus på 

børns sundhed= kost og motion især i småbørnsalderen 

• Meget tid på arbejde, transport, børn og det huslige 

• Lægebesøg og sundhed skal passe ind i det travlt 

hverdagsliv, og gerne både de voksne og børnene på 

samme tid 

• Børnefamilier – hjælp os, Vi kan ikke nå det hele – de 

praktiske opgaver, kost, motion og tidsbestilling og 

besøg hos lægen 

 



De unge (før forældreskabet) 

og sundhed 

 Modellering og vedligeholdelse af en lækker krop 

både kvinder og mænd 

 Fællesskabet , shopping, idræt, biograf, cafe og 

musik 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. 

 

 

 



 

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 ,www.facebook.com; 

www.instagragram.com og www.snapchat.com 

• Reality – ser ned på deltagerne, (betaling og oplevelse) 

• Mobil = kontakt til verden, venner og familie, største 

indkøbs og informationsplatform nu og fremover 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.instagragram.com/
http://www.snapchat.com/


Mobil Digital Now or 

invisible in 2020 

http://www.mobilesniche.com/wp-content/uploads/2012/04/iphone_4_apps-400x376.jpg


 

De polariserede patienter  

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

• 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 

 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karl_Marx_001.jpg


 

Kundeservice 

 
• Mange forskellige kunder og ønsker til service 

og måde at kommunikere på  

• Åbenhed og parathed til at bruge mange 

forskellige metoder til at yde den optimale 

service for den enkelte kunde  

• På den måde, som den enkelte foretrækker.  

• Den optimale personalized service er den  

rigtige tilgang og svar fra jeres side ! 

• Brugerdreven og Co-Creation –vækst område! 

 



Kaffepause fra 10.15 – 10.45 

• Fremtidens kompetencer  hos de 

sundhedsfaglige anno 2020! 

 



Politisk, Hierarki og 

faggrupper 

 

• Politikere ( stat og region), ledere på mange 
niveauer, faggrupper og grænseflader 

• Utrolige mange regler, strukturer, og systemer, 
som man skal forholde sig til som ansat. 

• Den endeløse regulering … !! 

• Afgørende er at finde Mulighedsrummet 

• Mennesker er den usikre faktor, og merværdi 

oftest i samspil mellem mennesker med 

forskellig faglighed og indsigt … 

 

 



Kompetencer og det 

kompetente menneske 

• Den moderne arbejdskraft skal være  
• Fleksibelt, Innovativt, Bæredygtig 

• Vidende 

• Social  

• Kreativt 

• Kompetent 

• Karma!! 

• 200 % dedikeret ………………………. 

• Det er sgu svært at være hele tiden! 

• Man kan gøre som Andreas Doppler, MEEN 



Den nationale 

sundhedsdagsorden! 

 

 Myndighederne og deres officielle råd ud fra 

forskning i sundhed/sygdom. De er vigtige, men har 

mistet monopol og særstatus. 

 Eksperter og Sundhedsapostle – hele tiden nye på 

banen, som kan fange opmærksomheden i periode 

 Usikker og mange valgmuligheder medfører 

usikkerhed  for mennesker om de rette sunde 

adfærd ! 

 Der er stor efterspørgsel efter sundhedsfaglig viden 

i samfundet og sundhedsvæsenet! 

 



 

Specialiseret faglighed 

• Høj specialiseret faglig viden indenfor sygdom, 

behandling, koordinering  mv. afhængig af 

jobfunktion.  

• Garanten for, at kerneydelsen i forhold til 

patienten er baseret på den nyeste faglige 

viden 

• Løbende faglig opgradering  

• Forudsætning for dygtighed – at kunne 

formidle sin faglighed til andre faggrupper og 

indgå i konstruktive samarbejder 

 

 

 



 

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 
hånden 

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

 

 
 



 

Digitale færdigheder  

 

 Arbejdsdeling, dokumentation, kommunikation 
mv. sker digitalt nu og fremover 

 Ny teknologi kommer ind på alle niveauer i 
organisationen  

 Anvendelse af digitale data, informationer i nye 
strukturer. 

 Se nye muligheder for bedre, mere sikker og 
billig produktion og service 

 Stort fokus på at udvikle, vedligeholde ens egne 
digitale færdigheder – ellers egen gravskrift 

 

 



Organisation og 

systemforståelse 

 

 Indsigt i arbejdspladsens kerneydelser, og 
forretningsgange   

 Forstå egen placering og betydning i de 
værdikæder, man indgår i. 

 Hvorfor ens indsats er så vigtigt for 
virksomheden ? 

• Samarbejde og udveksling af informationer 

mange gange i løbet af en dag med mange 

forskellige mennesker i mange forskellige 

situationer 

 

 

 

 



 



Ledelse,  mennesket 

også i fremtiden  

 

  

• Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 

sværeste at styre ”Petraeus ” 

• Evidens er vejen frem, men mennesket står i 

vejen. (magt, rutiner og best practice) 

• Erfaring er ikke nødvendigvis et plusord blot  1 

års erfaring gentaget 20 gange. 

• Læs mere; Power - Why some people have it- 

and others dont! Jeffrey Pfeffer 2010,  



Marianne Levinsen 

Kannikegade 18. 1.sal 

8000 Århus C 

 

E: mlev@fremforsk.dk 

T: 86 11 47 44 

M: 20 67 45 01 

 

www.fremforsk.dk 
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