TEMA

SIKKER

USIKKER

TILGANG

- Vi kommer til at blive skuffede over nogle muligheder, og de største breakthroughs så vi ikke komme
- At det bliver spændende
- Vi vil forlade komfortzonen og udforske rummet. Vi
vil have taget hul på rejser ud i rummet for at få ro!
- Det bliver noget helt andet end vi tror!

- Hvordan etiske dilemmaer løses?
- Om vi reelt formår at låse op for de åbenlyse synergier ml teknologi, videnskab, politik og det menneskelige aspekt – på en bæredygtig måde.
- Hvordan designer vi dagen I morgen, så den
forbereder os til den fremtid, vi kun har en svag
fornemmelse af?
- ALT
- Når vi det!
- Udviklingshastigheden er svær at forudse – en
meget usikker faktor

MENNESKET

- Troen på det menneskelige behov for kvalitativ
fordybelse/det taktile
- Menneskelig kontakt
- Ansigt-til-ansigt og berøring
- Mennesket er stadig i centrum
- Mennesket vil være opdelt i “naturlige” & “transhumanister”, som er personer med en form for augmenteret sans
- At mennesket stadig har følelser

- Hvornår er et menneske et menneske?
- Vil teknologien overgå mennesket?
- Hvad med de menneskelige værdier: Tryghed,
helende effekt, kontakt til andre, omsorg?
- Menneskets rolle (kroppen, hjernen, bevidstheden)?
- Glemmer vi mennesket i forsøget på at leve sundere?

SUNDHED

- At sundhed og cybersikkerhed smelter sammen
- Sundhed er fortsat et ultimativt gode for mennesket
– en værdi i sig selv
- Sundhed på top-3 politisk
- Sundhed er fortsat en central prioritet for det enkelte menneske
- Sundheden bliver tættere på mig. Fysisk via teknologi. Behandlingsmæssigt via gener og mine data
- Livslang uddannelse i personlig sundhed
- Jeg varetager min egen sundhed
- Du er ansvarlig for dit/din eget helbred/sundhed

- Hvad er sundhed i fremtiden?
- Hvordan opfattes sundhed strukturelt?
- Går vi fra sundhed til personlig fysisk ‘performance’
optimering?
- Vil vi søge tilbage til, hvordan sundheden var udformet tidligere?
- Rammevilkårene for sundhed: Globale strukturer,
politik, samfund, institution, klima og global fattigdom, Afrika?

SYGDOMSMØNSTRE

- Sikker på vi ser en generation der lever betydeligt
længere og sundere
- Demografi x epidemiologi: Mange gamle og kronikere
- At sygdom i befolkningen vil vokse, måske mere end
lineært
- Mange sygdomme er udryddet

- Udviklingen i effekten af kroniske sygdomme, som
ofte leder til andre sygdomme?

TEMA

SIKKER

USIKKER

BEHANDLING/
FOREBYGGELSE

- Nogle behandlinger udgår
- Kirurgi vil kun blive foretaget af robotter, alt andet
vil være for usikkert
- Personlig teknologi, som hjælper med at skabe
biologisk og mental balance
- DNA-test styrer dit daglige helbred/online
- Personalized medicine
- Mere forebyggelse – preventive, predictive, personal
- Der vil være et større fokus på sundhedsforebyggelsen end på behandling
- Man vil være i stand til at forudsige og forebygge
visse sygdomme ved at tilbyde personlig “rådgivning” om livsstil, adfærd, evt. behandling baseret
på personlig DNA etc. profil. Dette vil være datadrevet og i samspil med “læge” eller anden relevant
“rådgiver”
- Der vil være endnu højere forventninger til behandlingskvalitet
- Nogle behandlinger udgår
- Teknologier, som fordrer egenbehandling i det
private, fremfor hospitaler

- Går vi fra sundhed til personlig fysisk ’performance’
optimering?
- Hvor skal jeg behandles? Og skal jeg overhovedet
behandles, eller er jeg blevet forebygget?
- Vil Open source lægemiddeludvikling – åbne kliniske forsøg?
- Mindre tid på hospitalet?

PATIENT/
FAGGRUPPER/
KOMPETENCER OG
RELATIONER

- At fremtiden forudsætter en “ny type patient”, et nyt
menneske. Et menneske, der står med større ansvar
for egen sundhed – og at der vil være og komme
brede “alliancer” på sundhedsområdet for at udvikle
de rette redskaber til “den autonome patient”
- Et mindre skel ml rollen som patient/læge, hvor
patienten er naturligt og bedre inddraget i egen
behandling
- Sociale kompetencer bliver afgørende, også i en
teknologisk fremtid
- Du vil primært møde din praktiserende læge virtuelt
- Faggrænser bygget op omkring viden som en knap
og svært tilgængelig størrelse – det ændrer sig
- Lægens rolle som gatekeeper ændres
- Sundhedsoplevelsen varetages af mange faggrupper på tværs af samfundet

- Professionskamp – vil hierarkierne fortsat eksistere?
- Får man/vi brudt lægernes konservatisme?
- Magtforholdet mellem læge og patient
- Kompetencesammensætning af sundhedspersonalet
- Usikker på, om vi kan forandre stærke institutioner
og magtbeføjelser
- Eksisterer termen “patient”?
- Hvilke kompetencer er der behov for på sundhedsområdet?
- Hvilke professioner findes indenfor sundhed til den
tid? (hvilke er væk, hvilket er ændret væsentligt og
hvordan, og hvilke helt nye er kommet til)
- Om kunstig intelligens vinder indpas i sundhedsvæsnet og kan erstatte sundhedspersonale
- At være syg/patient i et sundhedsfokuseret samfund
- Eksisterer lægevidenskaben?
- Flyttes ansvaret fra politisk til professionelt?

TEMA

SIKKER

USIKKER

SUNDHEDSSYSTEMET

- At organisering af sundhedsvæsen fortsat er et
problem
- At det ikke giver mening at tale om det offentlige
sundhedsvæsen som primær leverandør af sundhedsydelser. Både pga. enorm økonomisk udfordring
som følge af demografisk og teknologisk udvikling,
og fordi fremtidens sundhedsforbrugere ikke vil stille
sig tilfredse med tilbud fra det offentlige
- Sundhedssektoren har fokus på service og hjælper
mennesker i et holistisk perspektiv
- Kunstig intelligens gennemsyrer hele systemet/hospitalerne
- Innovation disrupter
- Flere produkter rettet mod sundhedsvæsnet
- Sundhedssystemet er disrupted adskillige gange &
økonomien styrer
- Kunstig intelligens gennemsyrer hele systemet /
hospitalerne
- At vi skal bedrive sundhed med mindst 50% færre
ressourcer end i dag
- Ingen sektorgrænser (minus PLO, sygehuse/kommuner – plus ét sundhedssytem ifht data og sammenhæng
- Sundhedssektoren og ny teknologi vil i stigende
grad bidrage til den enkeltes oplevelse af tryghed,
sikkerhed og livskvalitet
- Mindre bureaukrati

- Er al sundhed udliciteret til multinationale selskaber?
- Er sundhed styret af staten og ikke ”Gafa’erne”
[Google, Amazon, Facebook, Apple]?
- Er overordnede nationale systemer brudt sammen,
så den eneste/bedste sundhedspleje, den almindelige borger kan håbe på, er et DIY-toolkit under
sengen?
- Organisering af sundhedsvæsenet, fortsat decentralt?
- Har vi et sammenhængende system?
- Vil sundhedssystemet og sundhedspolitikere acceptere forandring?
- Hvordan er sundhed organiseret?
- Eksisterer termen ”patient”?
- Om bedrifterne og de offentlige klarer at samarbejde
- Om sundhedsvæsen fortsat er begreb/forståelsesramme/løsningen for vores efterspørgsel efter
sundhed
- Kan vi selv forme DK 2050 eller eksisterer DK ikke
som national enhed?
- Formår samfundet at bruge sin ressourcer smart
(holistisk, langsigtet, effektivt)?
- Usikker på / bekymret over stor social forskel i sygdom og sundhed
- Mobile hospitaler – specialer på stedet til dig fra
resten af verden
- Hvordan opfattes sundhed strukturelt?

KLIMA OG ANDRE
EKSTERNALITETER

- I hvilket omfang har vi undervurderet effekten af
negative eksternaliteter, som kan underminere alle
de fremskridt, vi forestiller os (fx antibiotikaresistens,
klimaforandringer, folkevandringer, it-terror)
- Betydningen af klimaforandringer

TEMA

SIKKER

USIKKER

ØKONOMI/
ULIGHED

- Borgernes krav større end tilgængelige ressourcer
- Om DK har økonomien og strukturerne til at understøtte anvendelsen af nye teknologier og innovative
produkter fra sundhedsindustrien
- Økonomien/udgiftsniveauet er dominerende for
udviklingen
- At der fortsat er store forskelle i samfundet, men at
de er forskellige fra i dag

- Er der råd nok til sundhed?
- Ulighed i sundhed stadig større end social ulighed?
- Vil polariseringen (rig/fattig) være mere udtalt?
- Om flere behandlinger bliver egenbetalt og dermed
risikerer at øge en social ulighed
- Er det offentlige sundhedsvæsen økonomisk bæredygtigt?
- Lighed/ulighed: Hvis alt er muligt, hvem må så få
hvad?
- Får vi alle med?
- Den globale politiske situation + hvordan den har
påvirket samfundet (inkl. Healthcare)
- Om det findes gode forretningsmodeller for en
patient-centrisk sundhed
- Hvad sker der, hvis vi ikke lykkes med at skabe mere
lighed – globalt og national?
- Fælles offentlig finansieret sundhed vs. Privat individuel sundhed (adgang til sundhedsydelser / ulighed)
- Er der råd nok til sundhed?
- Patienten i centrum, kan alle håndtere det?
- Behandling med ny teknologi er kostbar – fremtiden
vil give et hav af dilemmaer ml hvad der er teknologisk og samfundsøkonomis muligt

TEKNOLOGI

- Datasikkerhed – data er magt
- Low tech driver de patientnære løsninger
- Cybersikkerhed aktualiseres i takt med øget digitalisering
- Kognificering: Der kommer intelligens i alt inden for
sundhed og vi kommer til at vide og registrere alt
- Sundhed bliver programmerbart
- Software går fra teknologi til “netware” biologi
- At den er personlig, datadrevet og begynder ved
hjernen. Neurohealth, hvor man via videnskaben
forstår ex handlemønstre der fremmer eller hæmmer
sundhed. Ex ved man nu hvordan man væsenligt
højner din willpower (altså de ‘executive funktioner’
der afgør dine beslutninger I hjernen) = adfærdsændringer der fremmer din sundhed, via ‘brain optimization’ og eleveret vilje til ex motion og sund mad.
- Teknologiske + biotek er dominerende for udviklingen
- Low Tech driver de patientnære løsninger

- Kan AI erstatte sundhedspersonale?
- Vil medicin være fysisk eller digital?
- Kan jeg stole på, at AI træffer de rigtige valg?
- Vil teknologien overgå mennesket?

