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Tidsånden 

 Vi troede vi var på vej ind i en 
ny normal tid efter 2. år med 
Corona

 De sidste 2 år har krævet 
meget af os mennesker evig 
omstilling og forandringer 

 Gode og dårlige erfaringer 
 Forbrugertilliden minus 37,0
 Velkommen til fremtidens 

forudsigelige uforudsigelighed 
krig, klima usikkerhed og 
skatteindtjening 

 Vi kommer langsomt tilbage til 
en form for normalitet



Det store forventninger

 Vi  forventer, at det bliver bedre –
helst 2,6% om året

 De store forventninger til vores 
liv – det materielle og indholdet i 
livet – især den mentale 
livskvalitet 

 De store krav til livet, tilværelsen 
og den offentlige service

 Fremtidens patienter har store 
forventninger til de fysiske 
rammer, indhold og kvalitet

 Ikke mindst til systemets og de  
ansattes viden og engagement



Sundhedsbølgen 
fortsætter med fuld kraft 

 Det moderne rige menneske er på 
konstant jagt efter evig frelse

 Sundhed i familien, fritid og arbejde. 
Forbrug af tid og fritidsartikler 
vokser 

 Øget fokus på sundhed på 
arbejdsplads, institution og 
samfundet 

 Sundhed – mere fokus det mentale, 
samspil krop og sjæl og aktiviteter

 Giga vækst i det private selvvalgte 
sundhedsmarked! 

 2,3 mio. et privat 
sundhedsforsikring 



Demografi Danmark
Absolutte tal 2022-32

Danmarks Statistik 2022

2022 2032 Ændring

0-9 613.026 694.235 81.209

10-19 676.528 625.920 -50.608

20-29 781.522 748.907 -32.615

30-39 713.770 801.040 87.270

40-49 736.251 699.617 -36.634

50-59 805.849 718.501 -87.348

60-69 673.950 760.722 86.772

70-79 581.036 584.675 3.639

80-89 246.023 376.681 130.658

90 + 45.464 67.290 21.826

I alt 5.873.419 6.077.588 204.169
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Sundhedsarbejdsmarkeder 
i fremtiden

Stor efterspørgsel og 
mangel;

 Regioner
 Kommuner
 Praksis 
 Det evigt voksende 

private 
sundhedsmarked 

 2,3 mio. privat 
sundhedsforsikring 



Konstant efterspørgsel
i sundhedsvæsenet 

 Såvel historisk og fremadrettet stor 
efterspørgsel efter sundhedsydelser såvel 
offentligt som privat 

 Store investeringer i teknologi først 
sygehussektor og øvrige sundhedsvæsen

 Bedre diagnosticering og behandling af  
patienter – ny medicin 

 Demografien – den sølvgrå Tsunami

 Patienternes og specialisters krav om 
muligheder lig en uendelige efterspørgsel 
efter sundhedsydelser

 USA fra 11 til 18 % og DK fra 7 til 11% af 
BNP(1990)



Den centrale styring 

 Dagsorden national også på jeres 
område 

 High Politics
 Decentralt ansvar men en høj grad  

centralt fastlagte detaljerede 
standarder i sundhedsvæsenet 

 Behandlingsgarantier, venteliste 
og love og national kravplan på de 
tværgående forløb

 Nogle sygdomstyper får meget 
opmærksomhed

 Økonomi, behandlingskoncepter 
og patientrettigheder 

 Styring og kontrol  - mindre på 
kvalitet og effektivitet 



Fremtidens sygehuse og
sundhedsvæsen 

 Øget specialisering  og arbejdsdeling 
– vertikalt!

 Patienter flyver in til drive in diagnose 
og behandling

 Sygehuse som effektive 
industrivirksomheder  

 Kommune og praksis - hverdagens 
sundhed og sygdom

 Sundhedsaftalen maj 2022 –
nærhospitaler, bedre tværgående 
forløb forpligtende samarbejde 
kommune og region …..

 Mange aktører og overgange i 
behandling og materiel

 Komplekse forløb og planlægning, 
som går på tværs af aktører



Organisation 
og helheden 

 Specialisering og højt arbejdspres 
og produktivitet i  
sygehussektoren og 
sundhedsvæsen 

 Konsekvens – det er afgørende, at 
den sundhedsvæsenets aktører 
har styr på  patienternes forløb på 
tværs egne siloer og overgange til 
de mange andre aktører 

 Ellers taber vi for mange patienter 
og folk bliver frustrerede og 
utilfredse

 Vigtig at blive klædt på til 
opgaven – systemer 



Det fortsatte 
tværsektorielle 

samarbejde!

 Uanset hvilken ny model – der vælges tættere på borgeren og med 
en ny arbejdsdeling blandt aktører

 Nærhed kan være mange ting;

 fysisk tæt på bopæl

 nem adgang til specialist/læge digital interface

 Oplevelsen af læge, sygehus mv. arbejder tæt sammen om ens 
forløb og sygdom 

 Stadig væk et stort koordineringsopgave fysisk og digitalt 

 Behov for langt større fokus på borger/patient behov contra system 
– ofte med egne sektorinteresser 

 Det barriereløse system – sundhedsdata - som følger den enkelte 





Fra patient 
til aktiv og kritisk

forbruger

 Har været på nettet og fundet 
diagnosen  

 Debatterer løbende behandlingen 
med de sundhedsprofessionelle 
og andre patienter via sociale 
medier og blogs 

 Åbenhed og fællesskab…. især de 
yngre via sociale medier og 
patientorganisationer 

 Respekt – ja, det skal systemet 
have overfor os!

 Går gerne selv i gang med 
alternative behandlinger, kost 
eller ny livsstil 



Den uforudsigelige 
Individualisering

 Tradition og ritual er til forhandling og under evig 
forandring  i individ, familie og enkelte land/kultur

 Fokus på individ og det nære frem for samfund og 
systemer 

 Do It Yourself (DYI) - Vi vil selv definere det gode liv 
også som patient 

 Samtidigt så svært at være ”Palle alene i verden” og vi 
har brug for professionelle ved sygdom!

 https://www.bettynansen.dk/da/forestillinger/soeborggruppen/

psykologerne kommer …..-



Livsfaser og 
patienter 
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Generationer – patienter fra 
2030 alle under 50 år 

digitale indfødte!

Generation 68 
Den store under og 
efterkrigsgeneration:
40-tallister, 68-generation
Fra mangel til overflod
P-pillen, rejsegrammofon
Født 1940-54

Generation 
Jensen
Nyopdaget
generation 
stor generation, 
”Jensen” , 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
Mellemkrigs-
generation
Stor  
familieværdier
Projekt- og 
curlingbørn
Digital natives
Født 1990-2001

Gen. New 
Millenium
Efter 9-11 
generationen
Kulturel 
homogen.
1. verdensborger
Wi–Fi (Wireless 
internet) 
Født 2002 -



Generation 68
født 1940 - 54

 Født under og efter 2. verdenskrig 

 Babyboom  i USA  og Europa

 Efterkrigsgeneration – periode med mangel og afsavn. 

 De var bange for, hvordan det skulle gå!

 Velfærdsstatens grundlæggere

 Opgør med de gamle autoriteter 

 Fastnet telefon og telefonnettet i DK 





Anne – Bente 
Bent og Christian 

 De er i alderen 68 til 88 år  

 De fleste på efterløn eller pension

 Aktive og arbejdsomme også som pensionister 

 De vil selv bestemme alderdom og seniorlivet

 Bolig – eje, leje og bofællesskab 

 Meget pris og kvalitets bevidste

 Arv og vi bruger så meget vi kan 

 Sundhed og  det gode liv i fremtiden 



Generation Jensen
Født 1955- 66
ca. 56 til 67 år  

 Anne, Bente, Erik og Hans
 Pragmatikere med idealer som 68’erne 
 Teknologi:  Båndoptager, kassettebånd 1963
 Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse)

 Jones – konkurrence - penge, status og  position  

 Rigtige etik, verden og samfund 

 Bolig - design – familie

 Fremtid med ny start i bolig og liv



Generation X
født 1967-79
43 og 55 år 

 Anne, Charlotte, Christian og Henrik 
 Den ønskede generation (p-pille 1966 - fri abort 1973)
 Friere opdragelse og pædagogik 
 Micro-elektronik og videomaskinen
 Selvsikre og udadvendte(udfordringer i arbejdslivet)
 Den personlige og individuelle tilgang –My way

 Forbrug – økologi det sunde liv

 De rigtige brand, møbler, bolig …



Nutidens og fremtidens 
seniorer

 En livsfase – hvor 3. halvleg 
venter 

 Selvbevidste og kyniske 
forbrugere og borgere, ikke loyale 
og  myndigheder.

 Lækker tilværelse designet og 
personlig 

 Raseri og vrede – hvis man ikke 
får det ønskede

 Den gode middelklasse -
opsparing og forsikringer til at 
sikre sig 

 Skrabe - modellen nej tak. 
 Forbrugere og service, Tak …



Fremtidens unge, liv, 
uddannelse og drømme



Generation Z
født 1990 til 2001

22 til 32 år

 Julie, Line, Frederik og Jonas

 En ny verden med  håb og optimisme

 De første børn, som får en stemme i familiedemokratiet

 Internet, gamers og sociale medier 

 Individuelle læreplaner i skole og  dags institution 

 (2003 og 2004)

 Senere finanskrise - fornuft , PISA og Performance. 



De Digitale Indfødte 



Service og relation

Standardviden!
 Hurtig, nem, lækker og smart 

design
 24/7 – What ever – When ever 

- uanset tid og sted 
 Interaktiv og intuitiv
De komplicerede valg!
 Engageret og god attitude –

når man møder et menneske 
 ”Når man bevæger sig  ud 

den fysiske verden !”



Polarisering!

 Middelklassen

 Ressourcer, frivillighed og tilbud 

 De er optaget af egen og familien 
ve og vel 

 Underklassen = ingen uddannelse, 
ensomhed og sygdom

 De har få til at kæmpe for sig –
netværk 

 Feltarbejdere – De skal holdes i 
hånden og vise den gode vaner 
og opdragelse

 Ældre og flerkronikere 

 De klarer sig dårligt i systemet –
de mange overgange –strukturel 
diskrimination 

 Det udfordrer system– vi er nødt til at 
udvikle forskellige tilgange 



Mangfoldighed 
Interface med patient 

 Mangfoldig service og tilgang 
afhængig af generation, kultur, social 
baggrund mv. 

 Tech branchen (Uber, AirBnb og 
GoMore) vil søge at sætte sig på alt

 De er rigtig gode til kundeservice og 
kundebetjening 24/7 what ever –when 
ever 

 Hvilke teknologier og 
udviklingsarbejder kan yde reel mere 
service – forkorte og forenkle vej og 
kontakt mellem sygehus, 
sundhedsvæsen og borger 

 En digital indgang frem for flere på 
hvert område – drømmescenarie …



Generationer i Danmark
fra 1919 til 2019

 Ny bog af Marianne Levinsen: 
7 Generationer

 Print og e-bog format
 Gratis på e-reolen 
 Bygger på indgående 

dybdeinterview med mere end 
600 danskere

 Værdier, forbrug og levevis nu 
og i fremtiden

 Print 150 kr.,  e-bog 149 kr.
 https://www.fremforsk.dk/besti

lling-bog/
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 Cand.scient.pol. AU 1992, Institut 
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 Ekspert på fremtiden siden 2006 
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fremtiden i form af foredrag og 
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 https://www.fremforsk.dk/profil/
 https://www.linkedin.com/in/maria

nne-levinsen-a565726/
 Mlev@fremforsk.dk
 +4520674501



0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

0-9 år 10-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år 80-89 år 90-99 år

Demografi hele Hovedstadsområdet 2020-2030-2045
Byen København, Københavns Omegn, Nordsjælland, Østsjælland

2020 2030 2045


