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Sundhed

R
igtig mange vil i frem-

tiden kæmpe intenst
og personligt med at
optimere kroppen,

sindet og livsstilen både på
arbejdet og i privatlivet. 

Vi lever i en brydningstid
på mange områder med hen-
syn til bolig, forbrug og ar-
bejdsliv. Her laves radikale
ændringer. Men når det gæl-
der sundhed, fortsætter vi ud
ad samme spor som nu, og
den personlige sundhed vil
fortsat være en mega-trend,
der vil få en central placering
på mange forskellige arenaer
i danskernes liv i nærmeste
fremtid. 

Kropskontrol
Kroppen er det eneste, vi kan
forsøge at kontrollere i en
løbsk verden med mange
komplekse udfordringer i
form af katastrofer og klima-
ændringer. Sundhed opfatter
vi som et effektivt middel til

at bekæmpe det, vi frygter og
ikke kan kontrollere, nemlig
sygdom og død. Konkret vil
vi fortsat forsøge at bekæmpe
fedme og livsstilssygdomme.

Privat vil vi fokusere på at
finde sunde og bæredygtige
fødevarer til de daglige målti-
der i familien. Samtidig vil
udbuddet og mængden af di-
verse kosttilskud vokse, og
flere og flere vil få deres per-
sonlige opskrift på kost, kost-
tilskud og motionstyper; alt
dette skal sikre os en sund
sjæl i et sundt legeme.

Sundhedsapostle
Den personlige opskrift vil
løbende blive opdateret af
nye trendy sundhedsapostle,
og danskerne vil shoppe
rundt for at finde den bedste
opskrift på et sundt og læk-
kert liv. Så sundhed i form af
kost, motion og livsstil vil
have en permanent høj pla-
cering på danskernes private
dagsorden. 

Hvis vi bliver ramt af syg-
dom, vil danskerne være de-

res egen private sygdomspi-
lot og følge flere ruter for at
bekæmpe sygdommen og for
at blive helbredt. Vi ser alle-
rede i dag, hvordan mange
patienter følger parallelle be-
handlingsforløb i både ind-
og udland.

I fremtiden vil flere patien-
ter følge det klassiske i sund-
hedssystemet med læge og
sygehus, et alternativt forløb
med kost, motion og livsstil
og supplere det hele med et
selvfinansieret besøg hos en
international ekspert, som
kan tilbyde nye behandlings-
metoder. Sidstnævnte gæl-
der især for danskere med
livstruende sygdomme som
kræft.

Kravene til den hurtige, ef-
fektiv adgang, diagnose og
behandling i sundhedssyste-
met vil være kraftigt voksen-
de, og får vi ikke, hvad vi fø-
ler, vi har brug for, så finder vi
andre veje.

Privat behandling
Det offentlige sundhedssy-

stem står over for store udfor-
dringer med hensyn til en
bedre organisering internt og
ikke mindst mellem syste-
mets enkeltdele, f.eks. læge
og sygehus. Det samme gæl-
der arbejdet med klar og per-
sonlig kommunikation mel-
lem patient og system, så
man som patient får en klar
opfattelse af forståelse, om-
sorg og handling. Men det of-
fentlige sundhedssystem er
en kolos på lerfødder, som
ændrer sig meget langsomt,
og derfor vil danskerne i stort
omfang efterspørge flere pri-
vate sundhedstilbud.

Danskernes jagt på sund-
hed og helbredelse vil i høj
grad præge fremtiden.

Danmark år 2014:
Vi shopper sundhed

Kan det nu passe?
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Vil danskerne tage berigede fødevarer til sig og begyn-
de at købe slik med c-vitaminer og yoghurt med mine-
raler?
»Jeg tvivler på, at kombinationen af slik og vitaminer slår
igennem. Men det gør fødevarer, der i forvejen er sunde og
beriges med ekstra vitaminer. Man når en alder, hvor man
har brug for ekstra d-vitaminer eller mineraler, der kan op-
timere de daglige præstationer, og så er det jo smart, at
det er i morgenyoghurten. Det vil vi tage til os. Men cola
med vitaminer, som man kun kan få på tankstationer, ef-
ter at Føtex og Brugsen tog dem af hylderne, tror jeg ikke
på. Vi ved jo godt, at det ikke er sundt, og danskerne vil ik-
ke snydes. Men kosttilskudsmarkedet og helsekostbutikker
med ginsengpulver og andet godt vil skyde op. I New York
er de allerede på hvert gadehjørne.«

Den ultimative jagt på sundhed er vel drømmen om
evigt liv. Vil nedfrysning af kroppe stadig være science
fiction i 2014?
»Ja, det tror jeg. Vi er stadig langt fra og har læst om det
siden 1970’erne. Vi har ikke fundet noget mirakel eller
knækket koden til sygdomme som kræft og aids, selvom
behandlingen blevet bedre. Jeg tror i højere grad, folk vil få
frosset navlestrenge ned, så man har noget råmateriale til
et senere tidspunkt.«

I artiklen får du det til at lyde, som om vi alle bliver
helsefreaks på fuld tid. Kunne der ikke opstå en modre-
aktion, hvor folk giver los, spiser sovs med fedtperler
og ikke gider motionere?
»Jo, der kommer altid en modreaktion. Og vi vil stadig
godt have stor, fed sovs og trendy mormormad. Og der vil
helt sikkert være nogle, der melder sig ud og laver en "fed
mad"-klub, men de vil ikke blive dagsordensættende.
Tværtimod vil vi se sundhed og helse brede sig på områ-
der, vi ikke har set tidligere.«
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Hr. & Fru Fremtid
Fremtidsforskerne Jesper Bo Jen-
sen og Marianne Levinsen vover

pelsen og giver fire bud på, hvor-
dan vores hverdag ser ud i år

2014. Duoen er gift, og sammen
driver de virksomheden FremForsk.

Forbrug
Sundhed
Familieliv
Hjemmet

Foto: Ole Lind


