
Kultur- og 

fritidskonference 10. Maj 

2011. 

Fremtidens aftensskole anno 2020  

DOF Region Sydjylland  

Fremtidsforsker Marianne Levinsen 

Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, 

www.fremforsk.dk 

One- Med A/S – fremtidens samfund, 

sundhedsvæsen, kunder og produkter 

Forskningschef Marianne Levinsen 
Cand.scient.pol. 
Fremforsk, Center for Fremtidsforskning 
www.fremforsk.dk 

http://www.fremforsk.dk/
http://www.fremforsk.dk/


0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923 1934 1945 1956 1967 1978 1989 2000 2011

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, og 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.  

• Stigende fokus og krav til  sundhedssystemet 

om den optimale kur mod sygdomme og døden 

• Stigende interesse i selv at gøre noget, købe 

eller forsikre sig! 

• 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 især i 

sygehussektoren 

• Patienternes krav om muligheder, tilbud og den 

uendelige efterspørgsel  

• Stort pres på udgiftssiden frem mod 2020 

 



 

Den offentlige sektor  

• Regeringens 2020 plan – væksten i den 

offentlige sektor  2014- 2020 0,6 % i realvækst i 

offentlige sektor. 

• Stigende dokumentation i forhold til politikere 

og borgere - value for money! 

• Fokus på de offentlige kerneydelser og 

optimering af tidsforbruget på dem 

• Effektivitet og produktivitet i indkøb, 

organisering mv. vil være helt centralt 

 

 

http://www.economist.com/node/17460678


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 efter 

2020 ifølge planerne. 

• Drive in diagnose og behandling 

• Stor opgaveglidning fra sygehus til andre 

sundhedsaktører  - kommune, læge mv.  

  



  
Store Investeringer i den digitale 

infrastruktur og ny teknologi frem mod 

2020. 

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,  større produktivitet og effektivitet 

– Rapportering, kvalitetssikring  og evaluering– øget 

dokumentationskrav både  offentligt og privat 

virksomheder. 

– Ny teknologi er en velkendt metode til at opnå større 

produktivitet og effektivitet i fremtiden ( historien) 

 

 

 

 

 



Ledelsesmæssige 

udfordringer frem mod 

2020 
• Koordinering mellem og internt blandt 

sundhedsaktørerne   

• Overgangsproblematikker – behandling, 

genoptræning og pleje lokalt.  

• Den bedste organisering af overgangene i  

fysiske og digitale strukturer hos alle 

sundhedsaktører 

• Udveksling af relevante sundhedsdata også 

omkring ernæring  mellem forskellige 

sundhedsaktører???????? ( 1996) 



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 



Abercrombie & Fitch, N.Y. 



De Kommunale 

samarbejdspartnere  

• Professionalisering og effektivisering af indkøb 

også jeres produkter frem mod 2020. 

• Organisering og konsulenter med 

spidskompetencer på indkøb 

• Tre nøgleord jævnfør KL 

– Volumen (  flere samarbejder) 

– Standarisering af produkt og kvalitet 

– Forpligtelse overfor leverandører  



 

Indkøb i Regioner 

 



De regionale 

samarbejdspartnere 

• Professionalisering, da forbruget på 

sundhedsartikler og medicin stiger,  

• Amgros til indkøb af medicin 

• Professionalisering af indkøb og produkter 

• Flere aftaler og samarbejder også i fremtiden 

for at minimere udgifter  

• Det stiller krav til jer at I kan byde ind på de 

større opgaver, volumen, forsyningssikkerhed 

og pris/kvalitet i forhold til konkurrenter. 



Fremtidens patient og 

kunde 

• Udover familie – så er sygdom det, som folk 

frygter mest.  

• Sydom og sundhed øverst på listen over 

livskvalitet, derfor vil en del betale selv, hvis de 

er nervøse for ikke at få den rette hjælp eller 

produkt i forbindelse med genoptræning og 

tilbage til hverdagen.  

• Forventning om høj kvalitet og specialisering 

i.f.t. sygdom/sygdomme. 

 



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 - 



 

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 



 

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/


 

Strategi og fremtid ! 



Fortidens virksomheder 

med  100 års fødselsdag  

• Konservativ finansstyring - høj 

selvfinansieringsgrad – kassebeholdning 

• Fornemmelse for omverden og hurtig  

reaktionsevne   

• Identitet og følelse af fællesskab –formålet er 

ikke kun penge, men at gøre en forskel ! 

• Tolerance overfor nye ideer – forandring – 

ingen kontrol- medarbejdere mulighed for at 

afprøve og udvikle nye ideer 

Kilde en arbejdsgruppe i Shell koncernen 1983 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.thau-knudsen.dk/picts/maersk line_1928_big.jpeg&imgrefurl=http://www.thau-knudsen.dk/default/nyt/arkiv/05-08-01_samlebaand.html&h=600&w=601&sz=66&hl=da&start=11&um=1&tbnid=xSwHH_Lpty-G9M:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images?q=AP+m%C3%B8ller+100+%C3%A5r&um=1&hl=da&sa=N
http://www.aak.com/?aak=home


Værdikæden og pladsen  

i denne 

Slutkunde 

Under- 

leverandør 

Producent Distributør 

Under- 

leverandør 

Under- 

leverandør 

Under- 

leverandør 

Under- 

under 

leverandør 

Værditilvækst 



Serviceret marked 

Erkendte 

behov  
Allerede udnyttede muligheder 

 

- Markedsandele 

 

 

 
 

Ikke udnyttede muligheder 

 

- Markedsandele 

 

Ikke 

erkendte 

behov  

 

 

 
 

Ikke udnyttede muligheder 

 

- Mulighedsandele 

  

 

 
 

Ikke udnyttede muligheder 

 

- Mulighedsandele 

 

Ikke serviceret marked 

Udfordringer for 

ONE MED 



Brugerdreven innovation  

og/eller Co-creation 

• I har flere kundegrupper! 

• Hvor godt kender I dem og deres behov ? 

• Slutbrugeren – med ud og se, hvad der sker og 

se hvad kan blive bedre og evt. behov for nye 

produkter eller serviceydelser 

• Købsindgang via produkt eller kundetype?? 

• Brugerdreven kommunikation og udvikling på 

website  (ARLA; NOVO og mange andre ) 

 



Mobil Digital Now or 

invisible in 2020 

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


Relationen mellem 

producent og kunde 

Standardvare/ 

serviceydelse 

Meget specifik 

Vare/serviceydelse 

Køber  

meget ofte 

Aftale om løbende 

leverance  - løbende 

genforhandling 

 

Bedst at købe 

producenten/distri- 

butøren 

Køber  

sjældent 

Markedsvare – 

serviceydelse: 

Pris og kvalitet 

Kontrakt mellem 

leverandør og 

kunde 



 

De tre rolle 

• Leverandør af standardvarer og komponenter 

– Stort volumen og lave priser 

– God til leverance 

• Leverandør af specifikke varer og ofte dybt 

integreret i købers produktionssystem og 

endelige vare 

• Leverandør af mellemting mellem standardvarer 

og højt specifikke varer 



Den svære  

mellemrolle 

• Et specialiseret produkt, hvor der alligevel er ret 

kraftig konkurrence 

• Produktionsbetingelser, hvor der er usikkerhed 

om det endelige udfald og omkostningerne 

• Kunden har ofte stor magt over virksomheden 

– Relativt få kunder eller måske blot 2-3 

• Det er et farligt sted at opholde sig 

• Hvordan før man enderne til at mødes? 



Hvem spiser hvem? 

Det er Darwin, der er i 
spil: 

 

De mest tilpasnings-
dygtige overlever 

 

Skidt være med 
størrelse, og hurtighed 
er ikke altid en fordel 



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 
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T: 86 11 47 44 

M: 20 67 45 01 
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