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Hvorfor fattes riget og
regionerne/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)

Fremtidens
offentlige sektor
Rammen
 Regeringens plan 0,6 % vækst i det offentlige
frem mod 2020
 Fokus på de offentlige kerneydelser og
optimering af tidsforbruget på dem
 Højere produktivitet og effektivitet i sektoren
 En handlekraftigt stat har styr på regioner,
kommuner og deres økonomi
 Tættere og mere detailreguleret reguleringen
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Vækst i sundhedsudgifter
frem mod 2020
 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
 2014 - 2020 0,6 % i realvækst i offentlige sektor
(regeringens 2020 plan)

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.

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?

Teknologien i fremtiden
Stadig hurtigere computere – Moore’s lov virker stadig og
faktisk lidt hurtige
Teknologien bliver moden – det betyder, at den forsvinder
som noget synligt
Vi vil som en selvfølge tale eller skrive ud i luften, på folie
eller på anden måde
Alle de nye medieformer – e-book, 3D, sammenfoldet
folieskærm
Det holder ikke op de næste 30-40 år
Sygehusene bliver ligeså digitaliseret og andre teknologier
kommer også til, robotter mv.

Tele-medicin

Andre nye muligheder

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!

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

Fremtidens
sygdomsbehandling
Den hvide kittel har problemer
Det er plejen patienterne holder af
Men sygeplejerskerne prioriterer
ofte en opkvalificering
Lægerne bliver måske
automatiseret – Indien, robotter,
ekspertsystemer
Sygdomsbehandling bliver mere
hele kroppen - f.eks medicinsk end 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 ?

Elite, middelklasse og de
nye underprivilegerede
Globale borgere
Den øverste lille del af samfundet med de bedste jobs

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)

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 og nytilkomne uden
samfundsforståelse
 De har ofte sundhedsproblemer, ensomhed, økonomi
 De kræver ikke og holder sig for sig selv = feltarbejdere og
meget hjælp til selvhjælp
 Skolefrokost, praktisk hjælp til husmoderviden, ikke
oplysning - men læring i praksis,
 Bedre mad på sygehusene, indsats på plejehjem, læring
blandt skolebørn og unge

De seks generationer,
værdier og teknologier
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 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 unge som patienter
 Personlig behandling – det skal være for mig, og jeg er
speciel
 Tænker ikke i lighed og uniform behandling
 Vil gerne hjælpes mest muligt hurtigt
 Tror stadigt, de lever for evigt
 Ind i de gruppebaserede unges fælles verden
 Information overload – reagere ikke på medier
 Stoler på egne familie og venner mht. vigtige valg i livet

 Kan aktiveres som en ressource – gode til selvtræning
 Her sådan set lært meget af tankegangen i skolen og i
pasningsordninger

De nye underprivilegerede
som patienter
Der er virkeligt brug for hjælp
Systemerne er ikke indrette på disse mennesker
De kan ikke selv formulere sig – og ofte endnu
dårligere på dansk
Den egentlige opgave er at hjælpe dem med det,
de ikke selv ved
Der er ikke så meget gevinst og prestige som
medarbejder i at løse disse problemer
Men de kan komme til at koste rigtigt mange
penge, hvis indsatsen er for dårlig

Særlig indsats

Den gode middelklasse skal vi nok få
til at hjælpe sig selv og lade sig
behandle på den rigtige måde
Det kniber noget mere med underklassen
De kræver ikke og holder sig for sig selv = feltarbejdere og
meget hjælp til selvhjælp
Husmoderviden er gået tabt
Det er nye kompetencer og radikal innovation, vi mangler i
sundhedsvæsenet
Måske har I svaret på, hvordan vi får denne gruppe til at
være gode patienter efter udskrivningen

Mobil Digital Now or
invisible in 2020

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
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