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Det særeste ved fremtiden, er at 

den til sin tid vil blive ”de gode 

gamle dage”
Ernst Hemmingway

http://www.fremforsk.dk/


EU og Sundhed

• Siden 2007 en del af EU- politikken 

• Mål – skabe lige adgang til pleje og behandling

• Baggrund er de meget forskellige systemer og 

lighed for borgere i de 28 EU lande

• EU – en række målrettede initiativer mht. 

alkohol, kost samt enkelte adgang til 

behandling på sygehuse

• Vi får ikke i 2020 et fælles offentlig marked for 

sundhedsydelser ( arbejdsmarked og sociale)

• Velfungerende sundhedsvæsen



Det danske 

Sundhedsvæsen 2020

• De mange aktører- de mange fysiske og 

digitale overgange 

• Sygehuse –specialisering og drive in –

produktivitet og effektivitet

• De praktiserende læger –dørvogter og flere 

koordinerende opgaver

• 98 kommuner mange flere opgaver og typer af 

patienter – den største rolle mht. borgere 

• Apoteker, speciallæger , øvrige praksis mv. 



Patientrettigheder

og 

Kvalitetsarbejdet 
• Patientombuddet pr. 1.januar 2011 – samlet 

adgang for patienter, som ønsker at klage

• 2005 – Oprettelse af Den Danske 

Kvalitetsmodel – DDKM -

• Mål ensartet kvalitet i alle steder i DK

• Pt. sygehuse og det præhospitale område, ikke 

obligatorisk i det kommunale og på apoteker 

• Flere aktører på vej hos praktiserende og 

speciallæger.  Kiropraktorer og fodterapeuter 

på vej 



Generelle udfordringer

2020 

• Øget udgifter pga. alderssammensætning i 

befolkning i DK og Europa, som er ramt af den 

sølvgrå Tsunami 

• 2020- plan 0, 6 % vækst i offentlig sektor

• Store investeringer i nye teknologi 

• Patienternes krav om muligheder, tilbud og den 

uendelige efterspørgsel 

• De mange overgange og opgaveglidninger 

• Mange patientsystemer – et system



Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Danmark 2014-2024
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Fakta om familien 

• Vi stifter familie senere 

• Det at have sin egen familie er for mange 

danskerne billedet af det gode liv.

• 72% af danske børn vokser op med begge deres 

biologiske forældre. 18% af børnene har en 

enlig forsørger (2% en enlig far)

• Familien er blevet et personlig tilvalg - ikke en 

forventning eller en nødvendighed. 

• Ingen tegn på at familie er umoderne i fremtiden



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 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-77

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 -



Mobil Digital Now or 

invisible in 2025



Karakteristika  for   Digitale 

Natives som forældre Y og Z

• Børnene først

• Far og mor er på banen

• Mange småbørns forældre er meget økologiske 

bevidste og vil det bedste for børnene. 

• Børnenes sundhed helt central for de fleste

• Første generation, som forventer den 

individuelle tilgang fra alle både dem selv 

• De mange signaler og bud på det kompetente 

forældreskab – usikkerhed og tvivl



Forældres brug af tid og 

penge på deres børn 

(Jens Bonke 2009)

Timer pr. uge 

•10 % bruger  6 timer ugentlig på en 3. årig og 10 % bruger 30 timer ugentlig.





Kompetencer og de 

kompetente 

fagprofessionelle
• Den moderne arbejdskraft skal være 

• Fleksibelt

• Innovativt

• Bæredygtig

• Vidende

• Social 

• Kreativt

• Kompetent

• 200 % dedikeret ……………………….

• Det er sgu svært at være hele tiden!

• Man kan gøre som Andreas Doppler, MEEN



Specialiseret faglighed

• Høj specialiseret faglig viden indenfor sygdom, 

behandling, koordinering  mv. afhængig af 

jobfunktion. 

• Garanten for, at kerneydelsen i forhold til 

patienten er baseret på den nyeste faglige 

viden

• Løbende faglig opgradering 

• Forudsætning – at kunne formidle sin faglighed 

til andre faggrupper og indgå i konstruktive 

samarbejder



Omsorgen

• Menneske først, så System 

• Uanset hvor de befinder sig i systemet

• Den måde man bliver mødt på og draget 

omsorg for den enkelte har utrolig stor 

betydning for omdømme og omtale i 

befolkningen og i det politiske system.

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

efter servicen……

• Kommunikation – personalized service 



Digitale færdigheder 

 Arbejdsdeling, dokumentation, kommunikation 
mv. sker digitalt nu og fremover

 Ny teknologi kommer ind på alle niveauer i 
organisationen 

 Anvendelse af digitale data, informationer i nye 
strukturer.

 Se nye muligheder for bedre, mere sikker og 
billig produktion, service og patientsikkerhed 



Organisation og 

systemforståelse

 Indsigt i arbejdspladsens kerneydelser, og 
forretningsgange  

 Forstå egen placering og betydning i de 
patientforløb  man indgår i.

 Hvorfor ens indsats er så vigtigt for patienten 
og patientforløb

 Samarbejde og digital og fysisk brobygning 
mht. patienter, digitale sundhedsinformationer 
og mange forskellige instanser hver dag, måned 
og år 
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