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Privat forbrug
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)
Sikker vækst på 10 år
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Tidsånden, danskere
og lille land – hvad nu?
• U-turn efter dansen om den gyldne friværdi
• (2003 -2007/8), hvor grådighed, praleri og vise sine
mange materielle goder var en folkesport.
• Helt YT i dag, i stedet er ydmyghed, fornuft, retfærdig
forbrug, velgørenhed og SUNDHED er IN og rigtig adfærd
Vores reaktion siden krisen er;
• Mere tid derhjemme med venner og familie (flere børn)
• Mindre forbrug og mere opsparing
• Flugten fra den kolde tid – ferie, oplevelser, teater, og
relevant viden/uddannelse

Rigdom og sundhed
• Vi bliver rigere og rigere, men hvad nytter det, hvis
vi ikke er forholdsvis raske og sunde?
• Sundhed får en central placering;
• Privat –kost - kosttilskud – motion og livsstil i
familien – optimering af sundhed
• På arbejdspladsen – en del af frynsen, men også
fokus på medarbejdernes trivsel
• I dagsinstitution, skoler og plejecenter
• Sundhedsbølgen skyller ind over de fleste områder
af vores liv.

Udfordringer på
sundhedsarenaen
 Viden om hvad der er sundt og usundt (mange
kender ikke den gamle kostpyramide), tab af
husmor viden om kost og variation i kosten
 Det store udvalg og de mange muligheder
 Informational overload med mange skiftende
signaler
 Kære sundhedsvæsen, fagperson, producent, butik
- Hjælp mig til at træffe de rigtige og sunde valg
 ( Sundhedsfremme)



Sundhedsarenaen – hvem
sætter dagsordenen i 2015?
 Myndighederne og deres officielle råd ud fra
forskning i sundhed/sygdom. De er vigtige, men har
mistet monopol og særstatus.
 Eksperter indenfor ernæring og kost – ofte egen
agenda – de vil også kæmpe for at få plads på
arenaen.
 Sundhedsapostle – hele tiden nye på banen, som
kan fange opmærksomheden i periode
 Skarp konkurrence for sundhedsfaglige ansatte
med hensyn til at få plads og opmærksomhed på
arenaen

fremtidens sygehuse og
Sundhedssektor
• Efterspørgslen efter sundhedsydelser er
uendelig.
• De sidste 8 år store produktivitetsstigninger i
sygehusvæsenet ( Indenrigsministeriet maj
2011)
• Produktivitet og effektivitet mellem sygehuse
og regioner gøres op hele tiden.
• Patienter hurtigt ind og ud af sygehuset 2020,
og en forventning om yderligere reduktion af
den enkelte patients tid på sygehuset!

Nutidens og fremtidens patienter

Befolkningsudviklingen
Danmark 2011-2021
Den Sølvgrå Tsunami i EU 27
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Borgernes forventninger
til sygehussektoren
•
•
•
•
•
•
•
•

Det skal virke og være der med det samme
Dokumentation og succesrater
Det må ikke tage tid – og skal være praktisk
Vi vil behandles som de specielle og helt unikke
mennesker, vi er. Også udenfor åbningstiden
Fair behandling – helst til min fordel
De største forventninger går til børnene og en
selv
Så er der lige dem uden forventninger..
Sygdom og desperation

Sygdom og frelse
• Mennesker på konstant jagt efter evig frelse…
• Kontrol over det vi frygter og ikke kan
kontrollere nemlig sygdom og død
• Stigende fokus og krav til sundhedssystemet
om det bedste/optimale behandling og kur mod
sygdomme og døden
• Viden, adgang og tilgængelighed har aldrig
været større end i dag.(sundhedsguiden)
• 2, 5 mio. har en sundhedsforsikring, 1. 7 mio. ret
til betalt behandling på privat sygehus (MM)

Generationer af borgere fra
digitale analfalbeter til
digitale indfødte
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 1955-64

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1965-77

Generation Y

Generation Z

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1978-89

Mellemkrigs-generation
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 -

Det digitale
sundhedsvæsen
• De digitale indfødte og digital kommunikation,
bestilling og service – hvis det ikke eksisterer
digitalt – så findes det ikke!
• Via i-phone får tider, svar, og ændre tider
• Tracking/gps - system, som guider dig via
mobil eller i-Phone guider dig til stuen, sengen
og relevant sundhedspersonale.
.

De polariserede patienter
og borgere
• Regionalisterne: Middelklassen nyder
velstanden og den voksende demokratisering i
denne gruppe. De skal nok kræve lækker og
mere service og selv ressourcestærke på
mange måder. (frivillighed og tilbud)
• Underklassen : Mennesker uden uddannelsemennesker, 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)

De mange og forskellige
krav
 Flere generationer mennesker, som ønsker
meget forskellig måder at få service på.
 Mennesker som kræver meget og ikke som ikke
kræver noget som helst.
 Polariseringen af kommunikation og metoder
 Behov for mange forskellige strategier på
formidling af sygdom, behandling, diagnose og
forløb til forskellige generationer og mennesker
 Sker der i dag reel brugerdreven innovation,
som Novo, Arla, hvor borgere er med til at
påvirke produkt, proces og forløb?

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
• De kommunale sundhedsaktører får flere og
mere komplicerede forløb

Ledelsesmæssige
udfordringer
2020
• System præget af ufattelige mange måltal
(taltyranni), som styrer økonomi og ressourcer
• Den Danske Kvalitetsmodel DDKM –
(patientsikkerhed og behandlingskvalitet) er et
forsøg på at have andre målepunkter.
• Oprydning og forenkling af mange systemer, da
der hele tiden kommer nye systemer, men ikke
reel omorganisering.
• Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft de
kommende år - den sølvgrå Tsunami

Ledelsesmæssige
udfordringer frem mod
2020
• Koordinering mellem og internt blandt
sundhedsaktørerne. ( sygehus, læge, og de
forskellige kommunale aktører)
• Overgangsproblematikker – behandling,
genoptræning og pleje lokalt.
• Den bedste organisering af overgangene i
fysiske og digitale strukturer hos alle
sundhedsaktører
• Udveksling af relevante sundhedsdata mellem
forskellige sundhedsaktører???????? ( 1996)

Store Investeringer i den digitale
infrastruktur en nødvendighed ikke en
valgmulighed.
Formål:
– Arbejdet med digitale data og informationer er
hastigt voksende
– Voksende behov for udveksling af data og
kommunikation af hensyn til sikkerhed, bedre og
mere service i den kommunale sektor
– Rapportering og evaluering– øget
dokumentationskrav både offentlig og privat
virksomhed.
– En velkendt metode til at opnå større produktivitet
og effektivitet i fremtiden ( historien)

Offentlige systemer og
menneske først
• Politikere forgår og embedsværket består.
(Sir Humphrey – Yes minister)
• Krydsfeltet/lyskrydset mellem brugere, organisation og
politikere/lovgivere.
• Man skal lære og sno sig og forsøge at forbedre og
udvikle systemer, hvor man har indflydelse og mulighed
• Ledere har ofte meget fokus på system, hierarki
• Ledere i dag skal ned i maskinrummet og sørge for at
organisationen udvikles og ændre med de rette
pejlemærker for øje. (leder faglighed)

Organisering
(Lederens ansvar)
• Økonomien og Back to Basic
• Fokus på de offentlige kerneydelser og
optimering af tidsforbruget på dem
• Opgavefordeling - Færre ledere, og flere
fodtudser, færre møder og mere handling
• Generelt fokus på hardcore values, hvad og
hvem skaber merværdi i organisationen?
• Reorganisering med fokus på at opnå højere
produktivitet og effektivitet i opgaveløsningen!

Faglig Viden
• Høj specialiseret faglig viden indenfor sygdom
eller sundhed afhængig af system/placering
• Garanten for at kerneydelsen i forhold til
patienten er baseret på den nyeste faglige viden
indenfor sårpleje/stomi- whatever
• Navigatør på en kompleks og forvirrende
sundhedsarena, som gør os ikke
sundhedsfaglige usikre –behov for
hjælp/kompas.
• Dokumenter at jeres viden virker non-stop

Pleje/omsorgen
Sikre patienterne den optimale pleje og omsorg
Uanset hvor de befinder sig i systemet
Først menneske, så system
Den måde man bliver mødt på, plejet og draget
omsorg for den enkelte har utrolig stor
betydning for professionens omdømme og
omtale i befolkningen og i det politiske system.
• Høj kvalitet i service, før, selve servicen, og
efter servicen……
•
•
•
•

Organisation, struktur og
overblik
• Vis I kan overskue de mange overgange mellem
systemer også frem i tiden.
• Der er stor mangel på helheds og tværsektoriel
tankegang og organisation i sundhedsvæsenet.
• Samarbejd i faggruppen om at udvikle digitale
og fysiske overgange, som sikrer optimal
patient/borger sikkerhed
• Gør det samme i forhold til patientforløbene
• Brobyggere i fysisk og digital forstand
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