
HIGH TECH ⇢ HIGH TOUCH

Billeddel

Jo mere “tech” verden bliver, jo mere får vi brug for “touch” - 
fysisk samvær, coaching, personlig opmærksomhed, ros, 

opmuntring, etc.

MERE ⇢ BEDRE

Billeddel

Succes handler ikke længere om mere, flere, længere og 
større. Men om bedre: at have positiv påvirkning på verden 

og i livet.

PENSION ⇢ PAUSER

Billeddel

Børn født i dag vil leve til de er mellem 100 og 150 år gamle. 
Pensionen er aflyst. I stedet holder vi pauser med tid til 

læring og aflæring og genlæring livet igennem. 

DIAGNOSE ⇢ MIND/BODY HACKING

Billeddel

Ny, smart teknologi hjælper os til at forstå, hvorfor vi gør 
som vi gør. Vhja. simple “hacks” kan vi ændre og korrigere 

adfærd.



LEKTION⇢ MIKROMODULER

Billeddel

Vi vil i stigende grad forstå at indrette undervisningen så 
den er mere situationsbestemt, just in time og tager højde 

for at vi glemmer ekstremt hurtigt.

PASSIV ⇢ INTERAKTIV

Billeddel

Virtual reality, spil og augmented reality gør alt, hvad der før 
var kedeligt til spændende, udfordrende spilbaseret træning. 

SERVICERING ⇢ AKTIVERING

Billeddel

Vi “nudges”, skubbes og guides alle vegne. Vi forventes at 
gøre det meste selv, og være proaktive i skabelsen af det 

gode liv gennem livslang læring.

SKAT ⇢ SUNDHEDSDATA

Billeddel

Ligesom at vi betaler skat, vil vi også investere i vores 
velfærd ved at donere selvmålte sundhedsdata til 

sundhedsvæsnet. Så læger og forskere kan stille skarpere 
diagnoser.



OFFENTLIGT ⇢ PRIVAT

Billeddel

Et langsomt udviklende off. sundhedsvæsen pga. 
databeskyttelse og sikkerhed vil sakke bagud i forhold til 

globale private sundhedsaktører som Google, facebook, 

wearables, telemedicin og hjemmehospitaler. 

AKTIVITET ⇢ RAMMEBELØB

Billeddel

Patientens forløb vil blive aflønnet i stedet for i de enkelte 
kasser hvorved der kommer et incitament til at arbejde og 

uddanne sig på tværs. 

AKUT/UKENDT ⇢ GENKENDT

Billeddel

10 procent af patienterne står for 75 procent af 
sundhedsudgifterne. De vil blive genkendt med Watson - 
Big Data og viden om dem vil blive udnyttet ift. at undgå 

genindlæggelse.


INDLAGT ⇢ HJEMLAGT

Billeddel

Patientens ønske om at være hjemme. Det hele menneske. Det 
økonomiske incitament ved at sengepladser er dyre. Kæmpe 

eksportmarked for behandling på distancen. Alle drivkræfter der 
peger mod hjemlæggelse. 



PATIENT ⇢ EKSPERT

Billeddel

I fremtidens sundhedsvæsen vil patienten være eksperten, 
og sundhedspersonalets rolle vil være formidling, 

oversættelse af info, dialog med patient, støtte til at træffe 
valg og fravalg. 

FYSISK ⇢ DEVICE

Billeddel

Uddannelse ved hånden. Gennem diverse devices vil man 
kunne sende spørgsmål og data til læger og 

sundhedsvæsenet for at få hurtige svar. 

LINEÆRT ⇢ FLEKSIBELT FLOW

Billeddel

Vi går fra at være styret af den lineære tid til fleksibilitet og 
flow. Dette har indflydelse på hvornår vi løser opgaver, hvor 

vi uddanner os og hvordan vores arbejdstider ser ud. 

SKOLE  ⇢ ADAPTIV LÆRING

Billeddel

Uddannelserne bliver udviklet så de går fra at være grå og 
kedelige til adaptive, individualiserede, interessante og med 
spraglede farver og facetter som afspejler det kommende 

arbejdsliv og sikrer at vi ved det vi skal bruge.



MENNESKER ⇢ MANGFOLDIGHED

Billeddel

Mangfoldighed betyder de synlige og usynlige forskelle 
mellem mennesker og omfatter alle, minoritet som majoritet. 
Sundhedsuddannelser skal rumme alle for at kunne hjælpe 

alle.

KVANTITET ⇢ KVALITET

Billeddel

Mere fokus på kvalitet fremfor kvantitet med et passende antal 
studerende på hver afdeling. Der bliver mere fokus på personlig 

kvalitet, lyst og interesse for uddannelse end 
karaktergennemsnit. 

LÆRING ⇢ TRÆNING

Billeddel

Fremtidens uddannelse i klinisk praksis vil i tiltagende grad 
blive suppleret af skill lab træning af færdigheder. 

Personlige og individuelle træningsprogrammer vil øge 
færdigheder markant. 

BOG ⇢ FILM

Billeddel

Det bliver nødvendigt for at ansatte kan tilgå viden hurtigt og 
lige der hvor viden skal anvendes, med de remedier de har 

ved hånden. 



NOVICE ⇢ EKSPERT

Billeddel

Arbejdet med kompetencekort i oplæring og i udvikling af 
erfarne sygeplejersker vil gavne alle og fagligheden vil få et 

løft. 

FREMØDE ⇢ NÅR DET PASSER

Billeddel

Region Nordjylland og Region Sjælland vil spare tid på 
fremmødeundervisning hos personalet ved hjælp af et e-

læringsprogrammer som feks. det for lovpligtigt 
strålebeskyttelsesundervisning. 

STANDARD ⇢ PRIMADONNA

Billeddel

Sammenlægning af professionsuddannelser og 
undervisning vil mindske og udvaske professionsforskellen 
og forhøjer kvaliteten. Fokus på værdi fremfor formel titel. 
Primadonnaerne værdsættes og deres udviklingstrang vil 

blive anset som uundværlig.

ANALYSE ⇢ LØSNING

Billeddel

De næste generationer vil være drevet af formål. De vil løse 
betydningsfulde problemer og lære nyt sammen med 

mennesker som de beundrer og ser op til.  


