Fremtidens patient hos tandlægen
og hvordan de vil behandles?

Jesper Bo Jensen, ph.d.,
fremtidsforsker
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Sundhed a global trend de
næste 5-10 år
Sundhed er og bliver et centralt tema på flere
arenaer……………
Privat: Kost, kosttilskud, motion og livsstil i familien,
levested, psykisk sundhed – optimering af sundhed
Tænder sender signaler – livsstil sund eller modsat
Sund bolig – indeklima, materialer, bevægelse &
motion, haven som natur og udfoldelsesrum
Arbejdspladsen
Allerede mange sundhedsapostle og flere på vej
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Autoritetstroen er
forsvundet – på
sundhedsområdet
Vi tror ikke længere på politikere
Heller ikke på bankdirektører
Eller på skolelærere
Vi tror ikke på tandlægen – eller på priserne på de
dyre behandlinger
Vi er blevet vores egen autoritet på vores egen
sundhed
Det sker ikke på alle områder – eksempel
børneopdragelse

Gennemsigtighed og
anmeldelse på stedet
Vi går på nette og finder
andres bedømmelser
Tandlægeklinikker anmeldes
som restauranter og rejser
Jo yngre, jo mere
Journalisterne har fundet en
guldgrube til programmer
a la kontant
Det er fagre nye verden – og
den er næsten ikke
begyndt endnu

1. Godt Smil
286 anmeldelser | Trustscore 9.4 | Website
Jeg kan kun anbefale Godt Smil Tandlægerne.
Fik lavet en rodbehandling med et godt resultat
til følge, og alt virkede meget professionelt og
man føle…
2. Tandlægerne på Frederiksberg
34 anmeldelser | Trustscore 9.3 | Website
Jeg har været ved mange tandlæger tidligere,
men har aldrig oplevet noget så positivt som
her. Alle de ansatte smiler og er glade, også
klokken 8 o…
3. Tandlæge Bloch
16 anmeldelser | Trustscore 9.1
Venligt personale, ærlige omkring dine behov
og fornuftige priser. Det er altid en fornøjelse at
få renset sine tænder her..
24. Tandlaegehuset Hedensted
3 anmeldelser | Trustscore 6.6
Jeg har været kunde hos Tandlægehuset i
Hedensted gennem mange år efterhånden. Jeg
har altid fået en god og venlig behandling. Man
føler sig velkomme…
25. Glad Tand / Tandlægerne på Godthåbsvej
5 anmeldelser | Trustscore 6.5 | Website

En normal ”patient”
- egentlige en kunde
Har været på nettet og fundet diagnosen af den
konkrete tilstand og de forskellige
behandlingsmuligheder
Debatterer løbende behandlingen med tandlægen
Har fundet andre steder i udlandet
Har allerede ved første behandling kontaktet
advokat, alternative behandlere, bank,
forbrugerstyrelsen, sundhedsstyrelsen mv.
Respekt – ja det er noget tandlægerne 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 (Eller medicinerede raske – to udgaver)

Giv mig perfekte tænder – og nogle der holder i mange år
Kosmetiske tandretninger og ændringer er et meget stort
vækstområde
Fremtidens klinik bliver specialiseret langt mere end i dag:
Tandpleje, tandulykker, tandplastik, seniorhjælp, smertefri
etc.
Patienterne bliver til kunder
Udlandet er en permanent trussel – billigere!

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 have gode tænder
Her rigtigt meget, der kan laves, så prisen spiller en
rolle
Forventer at der gøres alt for dem
De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller
ansigt til ansigt med personen
Internettet bruges til noget - ellers helst et brev
Vil gerne have service og ikke gøre så meget selv
Kan stadig til en vis grad acceptere nedsat
funktionalitet

Generation Jones og X
som Patienter
Bevidste og kyniske forbrugere og patienter
Hvor godt er det?, hvad koster det? Hvor hurtigst går
det? Hvor lang er garantien? Tanden skal holde!
Vi vil have et hurtig personligt kompetent svar
Vi vil behandles på topniveau – og hurtigt
Finder det gerne via nettet og lige til at gå til
Skal være nemt og praktisk
Lynhurtige til at klage og udnytte andre muligheder
Har i stigende grad gode tænder, så det er alt det
andet, I skal leve af

De unge generation Y
som patienter
Personlig behandling – det skal være for mig, og jeg er
speciel:
Kan ikke tåle smerte, kan ikke lide polermiddel, tandtråd
er yt, kan du ikke bare gøre det i morgen i stedet…etc.
Tænker ikke i lighed og uniform behandling
Vil gerne hjælpes mest muligt hurtigt
Deres tænder er næsten alle fine – I skal lave alt det andet
for dem
Ind i de gruppebaserede unges fælles verden
 Information overload – reagere ikke på medier
 Tweet eller post på facebook efter eller under
tandlægebesøget

Generation Z som
patienter
Kan det være sværere end med generation Y?
JA – nu er de ikke blot digitale, men helt digitale
Behandling på afstand
Mor med i baglommen eller en god veninde ved siden af
stolen
I vil fremover blive Tandovervågere og plejere –
konsultation via nettet, gode råd efter tandbørstning om
aftenen, små video’er med tandtråd etc.
Videokontakt fra udlandsrejsen – skal jeg gå til en lokal
eller kan du fikse det på afstand?
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