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Mange bevægelser i samfundet……

Fra mange unge til mange gamle
Fra infektionssygdomme til livsstilssygdomme
Fra lavteknologi til højteknologi
Fra højkonjunktur til lavkonjunktur
Fra lægen-alene-vide til velinformerede 

patienter
Fra lægemagt til patientmagt
Fra indlæggelse til ambulant behandling
Fra lave forventninger til høje forventninger
Fra et homogent samfund til stor spredning

Sundhedsvæsenet har brug for hjælp………



Ingeniørforeningens tema-år 2011

Begreberne Sundhedsteknologi og velfærdsteknologi
bruges lidt i flæng, men velfærdsteknologi defineres 
primært som den borgernære teknologi, der hjælper 
den enkelte borger til egenomsorg og samarbejde med 
sundhedsvæsenet i hjem eller plejebolig



5 temaer i IDA’s tema-år

• Vores drømmehospital – fremtidssikret både 
bygningsmæssigt og teknologisk

• De nye velfærdsteknologiske muligheder i en 
fremtidssikret ældre- og handicappleje

• Sundhedsteknologiske erhvervs- og 
eksportmuligheder

• Velfærdsteknologiske erhvervs- og 
eksportmuligheder

• Mennesket som midtpunkt i et højteknologisk 
velfærdssamfund, etik og sammenhæng i 
forløb 



Dagsorden

Udfordringer i sundhedsvæsenet og 
samfundet

Og hvordan kan ingeniørerne være en del 
af løsningen på de udfordringer?



Vi bruger penge nok!!!!













Middellevetid i Europa og København (Diderichsen 2005)









Forebyggelse

94% af alle over 65 år har mindst én kronisk 
sygdom

Hvis vi virkelig skal gøre noget ved livslængden og 
livskvaliteten, så skal vi satse på forebyggelse

Mange sygdomme kan forebygges hvis vi ændrer 
livsstil

Mange sygdomme kan hindres i at blive mere 
alvorlige

Rygning
Fysisk inaktivitet
Overvægt
Alkohol







Patientrettet forebyggelse i kommunerne. Trygfonden.  





De nye hospitaler

Århundredets byggeri eller
forældet fra fødslen???????



Et udstillingsvindue for dansk byggeri og 
sundhedsteknologi og dermed en ny 
vækstmotor

Frygten lurer…………………
Byggeriet går for langsomt - og 

teknologiudviklingen er hurtig
Besparelser på teknologi - og for mange 

mursten
Mangel på vidensudveksling og 

evidensbaseret design

Men potentialet er der………………..



Regionernes investerings- og sygehusplaner - screening og vurdering.
Regeringens ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 



Kilde: Vækstpotentiale i velfærdsteknologi. IDA. Jan 2010
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Mange danskere – og et stigende antal er online….

Unikke muligheder for udvikling og test af 
teknologianvendelse i f.eks. telemedicin



Tag din egen blodprøve – lægen får besked…..





Fremtidens forebyggelse



Patientundervisning 



Fremtidens hjemmepleje siger bib





Hvordan påvirker teknologi økonomien?

Det afhænger af om det bliver et supplement eller 
en erstatning for noget andet

E-mail konsultationer hos praktiserende læger er 
blevet et supplement – og dermed dyrt

Laver man flere scanninger, fordi de er hurtigere og 
mere skånsomme? Giver det bedre 
behandlingsmuligheder

Udvider man dermed indikationsområdet, bliver flere 
hjulpet??????

Det er derfor der skal laves undersøgelser og 
kommuner og regioner skal videndele
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