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Danskere og 
hvor er fremtiden?

• U-turn siden 2007/2008.
• I dag og de næste 3-5 år er  de ”gode” værdier, 

fornuft, retfærdig forbrug, ydmyghed, 
velgørenhed og SUNDHED.velgørenhed og SUNDHED.

• Mere tid derhjemme med venner og familie 
• Mindre forbrug, pris og opsparing. 
• Flugten fra den kolde tid – gode måltider, ferie, 

oplevelser, teater.
• Stor søgning al uddannelse og A-kasser.



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 • 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.



Sygdom, rigdom 
og frelse

• Det moderne menneske er på konstant jagt efter 
evig frelse. 

• Vi vil gerne have kontrol over det, vi frygter 
mest sygdom og død. mest sygdom og død. 

• Den enkeltes viden og adgang til informationer 
om sygdom og sundhed er stigende

• Stigende fokus og krav til  sundhedssystemet 
om det bedste/optimale behandling og kur mod 
sygdomme og døden

• Jeres arbejde har stor betydning….



Fremtidens 
sundhedsarena?

� Myndighederne og deres officielle råd ud fra 
forskning i sundhed/sygdom. Tab af monopol og 
særstatus.

� Eksperter indenfor ernæring og kost – ofte egen � 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



Danskerne 
og sundhed

� Viden om hvad der er sundt og usundt (mange 
kender ikke den gamle kostpyramide), tab af 
husmor viden om kost og variation i kostenhusmor 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 



fremtidens sygehuse og 
Sundhedssektor

• Efterspørgslen efter sundhedsydelser er 
uendelig

• De sidste 8 år store produktivitetsstigninger i 
sygehusvæsenet ( Indenrigsministeriet maj sygehusvæsenet ( Indenrigsministeriet maj 
2011)

• Produktivitet og effektivitet mellem sygehuse 
og regioner gøres op hele tiden.  

• Patienter flyver igennem Supersygehusene efter 
2020 ifølge planerne.

• Drive in diagnose og behandling



Udfordringer frem mod 
2030 

• System præget af ufattelige mange måltal
(taltyranni), som styrer økonomi og ressourcer

• Den Danske Kvalitetsmodel DDKM –
(patientsikkerhed og behandlingskvalitet)

• Nyt patientindeks på vej, flere nye systemer
• Oprydning og forenkling af mange systemer, da 

der hele tiden kommer nye systemer, men ikke 
reel omorganisering.



Udfordringer frem mod 
2020

• Koordinering mellem og internt blandt 
sundhedsaktørerne. ( sygehus, læge, og de 
forskellige kommunale aktører)

• Overgangsproblematikker – behandling, • 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 kommunikation af hensyn til sikkerhed, bedre og 
mere service i sundhedssektor

– Telemedicin and anden distancebehandling og 
opfølgning

– Rapportering og evaluering– øget 
dokumentationskrav både offentlig og privat 
virksomhed.



Visionen om det  
barriereløse 

Sundhedssystem 2030
• Alle sundhedsfaglige personer har adgang til 

relevante sundhedsdata uanset hvor vi 
henvender os i systemet

• Det vil kræve en langt mere helhedsorienteret  • Det vil kræve en langt mere helhedsorienteret  
arbejdsform og organisation i et system med 
meget faglighed, mange aktører og 
særinteresser

• Massiv satsning på de koordinerende opgaver, 
opfølgning, og samspil aktører for at det lykkes.



Nutidens og fremtidens 
arbejdsliv

• I øjeblikket større tilbageholdenhed, ”Men 
Ytmyghed ikke en efterspurgt vare i fremtiden!”

• Mange går ikke kun på arbejde for at dække • Mange går ikke kun på arbejde for at dække 
behov, men for at få identitet og mening 

• Vi arbejder mere og mere, og søger mere og 
mere selv at bestemme og har svært ved at 
styre det !

• Vi er verdensmestre i jobskift i Danmark, 
• Næste økonomiske optur



Befolkningsudviklingen
Danmark 2011-2021

Den Sølvgrå Tsunami i EU 27
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Generationer  fra digitale 

analfalbeter,indvandrere til 

digitale indfødte
Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendteFra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-64

optagne, udadvendte

Videoen

Født 1965-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

Generation Z
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 -



Babyboomers
født 1940-54

• Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en 
periode med mangel og afsavn. Kollektivisme og 
solidaritet - ens for alle

• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og telefonen.• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og telefonen.
• De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller 

ansigt til ansigt med personen. 
• Digitale indvandrere: Internettet bruges men kun det til, 

man kan stole på rejser, bank o.s.v.
• Første brug det hele generation  - eat all of it, and leave

nothing behind you. 



Babyboomers, arbejde 
og uddannelse

• Historiske grundlæggere af de mange solidariske 
systemer på arbejdsmarkedet (sikkerhedsorganisation, 
Mus, personalehåndbøger, at alle får den samme 
behandling)

• De første kvinder på arbejdsmarkedet
• Det vigtigste – spændende opgaver, kollegaer og 

lønnen ikke så vigtig, dog sikkerhed og anerkendelse
• Udsigten til  2.  teenagefase - manglende anerkendelse, 

sygdom, ægtefælle – så stopper de med at arbejde



Digitale indfødte, 
arbejdsplads og 

rekruttering 



• Meningsfyldt og dybere mening 
• Arbejdet skaber min identitet og selvrealisering
• Fair og retfærdig løn

Generation Y ( 1978-89) og 
arbejdslivet 

• Fair og retfærdig løn
• Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag med forståelse 

for andre interesser end arbejde (Heste, Yoga, festival)
• Gerne en titel – English Please…

• Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig !

• Vil ikke arbejde for meget - De 3 FFF ( frihed, 
fællesskab og fritid) 



Offentlige systemer 
og menneske først

• Krydsfeltet/lyskrydset mellem borgere, ledere 
organisation  og politikere/lovgivere. 

• Man skal lære og sno sig og forsøge at forbedre og 
udvikle systemer, hvor man har indflydelse og mulighed

• Det er i høj grad de mennesker vi møder, som afgør om 
vi føler, at behandling, kommunikation og opfølgning er 
god eller dårlig.

• I har hver især en kæmpe daglig betydning for andre



Kultur- og 
fritidskonference 10. Maj 

2011.Væsentlige kompetencer hos 
fremtidens sundhedsfaglige 

medarbejdere 



Højt fagligt niveau 

• 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 patienten er baseret på den nyeste faglige viden 
indenfor sårpleje/stomi- whatever

• Navigatør på en kompleks og forvirrende 
sundhedsarena – vores kompas

• Det kræver en stor indsats at vedligeholde og 
udvikle den faglige viden  



Kommunikation 

� Mange generationer og typer af mennesker, 
som ønsker at få service på deres måde.

� Mennesker som kræver meget og ikke som ikke 
kræver noget som helst.

� 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



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 sygehusektorens omdømme og 
omtale i befolkningen og i det politiske system.

• Høj kvalitet i service, før, selve servicen, og 
efter servicen……



Fremtidens brobyggere 

• Aktivt være med til at sikre at vi reelt får et 
sundhedsvæsen i fremtiden

• Der er stor mangel på helheds og tværsektoriel 
tankegang og organisation i sundhedsvæsenettankegang og organisation i sundhedsvæsenet

• Kæmpe behov for at I hjælper med at overskue, 
forberede og bygge fysiske og digitale 
overgange i fremtidens sundhedsvæsen

• Internt, mellem sygehuse, og mellem alle 
aktører 



Brobygningen vil sikre

• Bedre patientforløb og sundhedsvæsen
• Større produktivitet og ikke mindst effektivitet i 

sektoren
• Mindre bureaukrati og tidsspilde, fordi man 

mangler informationer 
• Større tilfredshed for den enkelte 
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