
Tandteknikkens Fremtid

Jesper Bo Jensen, ph.d.,

fremtidsforsker



0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1846 1859 1872 1885 1898 1911 1924 1937 1950 1963 1976 1989 2002 2015

Kilde: Danmarks Statistik

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

Mængdeindeks



Kilde: Danmarks Statistik, 2016

Befolkningsudviklingen

Danmark 2016-2026

-20% 0% 20% 40% 60% 80%

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

100 +



Demografi Danmark
Absolutte tal 2016 - 26 - 2036

Kilde: Danmarks Statistik, 2013

2016 2026 Ændring 2036 Ændring

0-9 627373 684088 56715 721891 94518

10-19 683865 655021 -28844 701359 17494

20-29 748732 760112 11380 715839 -32893

30-39 673593 783309 109716 776298 102705

40-49 797159 685829 -111330 769472 -27687

50-59 765248 782877 17629 661757 -103491

60-69 681207 720045 38838 740761 59554

70-79 486316 584522 98206 640101 153785

80-89 200294 312632 112338 388653 188359

90 + 43464 52767 9303 95415 51951

I alt 5707251 6021202 313951 6211546 504295



Befolkningsudviklingen 

2015-2030 (Prog 2015)











Befolkningens ændring

Flere ældre over 70 år – og i stigende grad med egne 

tænder eller rester af dem

Flere indvandrere med ikke-vestlig baggrund

Flere efterkommere – men ofte været udsat for 

tandpleje i børnehaver og skoler

Flere vestlige indvandrere – og flere af disse kommer 

i Tandteknik-alderen

Rigtig mange mennesker fra den langvarige tandpleje, 

der forbygger og helbreder undervejs 
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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

Tandteknikere 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



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!



Nutidens og fremtidens 

seniorer



Mellemkrigs generationen
De ældste

Født mellem 1919 -1939

 Udgør i dag ca. 7 % af befolkningen

 Født i de optimistiske og vilde 20’erne

 Wallstreet krakket i 1929

 Økonomisk krise og arbejdsløshed i 1930érne

 Mange husker en barndom præget af 

nøjsomhed og få adspredelser

 De fleste har en opfattelse af tiden før og 

efter 2. verdenskrig



Som forbrugere

 Nøjsomhed og bruge det hele

 De kan ikke lide  spild af mad og andre ting 

 Hvis de kan, kører de efter de billigste priser 

 I systemer – de tilbageholdne og afventende

 Med mindre de har brug for det – ikke lystkøb

 Oplevelser, make-up, tøj og teknologi vil de gerne 

købe!

 Tandområdet har ofte været forsømt i 

barndommen og mange fik gebis tidligt

 Svært at udvide markedet hos denne gruppe



De seks generationer, 

værdier og teknologier

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 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

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 2001 -



Babyboomers 

født 1940-54

• Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en 

periode med mangel og afsavn.

• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet  og ikke mindst 

telefonen.

• Værdier: Solidaritet med alle = alle lige rettigheder og 

pligter, ikke individuelle forskelle.  

• Første brug det hele generation  … 

• Boligdrøm – 120 kvm. vedligeholdelsesfrit i mit 

kvarter/min by og nem adgang til indkøb, kultur og 

fritidstilbud og bus.



Babyboomers som 

patienter 

Vil leve længst muligt og gerne have gode tænder

Har rigtigt meget, der kan laves, så prisen spiller en 

rolle – også på tyeknikersiden

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



 Kommende seniorer ( født 1955-1966)

 Mere bevidste og kyniske forbrugere 

 Design, etik, idé også i seniorpolitikken

 Vil ikke skilles, familieværdier, samfundet er vigtigt

 Penge! – også i seniorfasen, valg og muligheder

 Interrailgenerationen

 Status, position

 Perfektion som mål 

 En ny start frem for den 3. alder  og  160 -200 kvm. 
bolig 
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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 omkring dem, I skal leve af



Disruptive technology



Teknologiske 

gennembrud

Gensplejning og andre medicinske gennembrud

– Gro egne, nye tænder – i munden eller på lab

– Vaccine mod caries, tandsten og paradentose

– Balanceret medicin eller som gen-opretning: Få den helt rigtige 

syre-base balance i munden døgnet rundt

Nye materialer: 

– Fyldninger, kroner og implants af helt nyt materiale

– Munden som sundhedsrådgiver….målesteder i tænderne

Nanoteknologi:

– Nanomaskiner der selv laver tænderne – fås i små pakker lige til 

at hælde i munden i Matas





3D og tandteknik

3D scanner og 3D 

modeller af tænder og 

mundhule

3D print af gebis, broer, 

kroner og andre 

implants

Koblingen mellem 

tandlæge, tekniker og 

andre led vigtige



Strukturudviklingen på 

tandområdet

Flere tandlægeklikker drives som større fællesskaber 

og egentlige kæder

Der bliver derfor en stigende specialisering hos den 

enkelte medarbejdere i klinikken

Det skaber plads til tandteknikere i tandlægeklikkerne 

– så Jeres service bliver en del af den integrerede 

forretning

Det er også en forretningsmæssig udfordring, da de 

store enheder kan indgå partnerskaber i udlandet

I kan omvendt også tiltrække forretning udefra



Tandteknik i fremtiden

Er ikke på vej til at uddø som branche – der er stadig 

mange dårlige tænder i Danmark

Men det går i retning af bedre tandsundhed – så I skal 

finde noget at gøre for dem, der beholder deres tænder 

hele livet

Der er et voksende marked blandt de forskellige 

indvandrergrupper – det kræver omtanke at opdyrke 

dette

Kædestruktur og integration med tandlægekæder er en 

oplagt strategi for overlevelse 

Spar op til pension – ikke altid penge i virksomheden



Jesper Bo Jensen

Fremforsk

Balticagade 15

8000 Århus C

E jbj@fremforsk.dk

T 86 11 47 44

M 20 67 45 00

www.fremforsk.dk

Instagram og twitter:

#fremforsk

@JesperBoJensen

Facebook: Fremforsk

LinkedIn: Fremforsk 
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