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SUNDHEDSVÆSENET I DAG

Vi ser flere og flere teknologier

Digitalisering spiller en stor rolle

IT systemer afgørende for patientforløb
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SUNDHEDSVÆSENET I FREMTIDEN

Udviklingen går hurtigt – og den kommer til at 
fortsætte

Mange professioner er truede, men det gælder ikke 
sygeplejen

• Analyser underbygger dette (bl.a.: A future that

works: the impact of automation in Denmark, 
McKinsey & Company, 2017 og This is the best

career option if you don’t want a robot to take your

job, Businessinsider, 2015)

• Befolkningen vil fortsat blive ældre og dermed mere 
syge

• Der er brug for de kompetencer, som 
sygeplejersker har
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SUNDHEDSVÆSNET I FREMTIDEN

Kilde: http://www.ugebreveta4.dk/robotter-og-computere-
snupper-en-tredjedel-af-vores-j_20260.aspx 8



SUNDHEDSVÆSNET I FREMTIDEN
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VORES ROLLE ER AFHÆNGIG AF ANDRE

DSR’s rolle indenfor den teknologiske og digitale udvikling er afhængig af:

Den globale verden

Nationalt plan

Vores lokale samarbejdspartnere
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ET OVERBLIK OVER DSR’S HOLDNING

Udspillet: Sygepleje og velfærdsteknologi fra 2014 – indhold kort fortalt:

Patienternes mestring skal sikres gennem velfærdsteknologiske løsninger

Kvaliteten i sundhedsydelserne skal sikres gennem forskning i 
velfærdsteknologi

Sundhedspersonalet skal inddrages ved udvikling, implementering og 
videreudvikling af velfærdsteknologi

Velfærdsteknologiske løsninger skal udbredes i hele sundhedssystemet

Der skal skabes partnerskaber med erhvervslivet og det omgivende samfund

Kilde: https://dsr.dk/sites/default/files/1/sygepleje_og_velfaerdsteknologi.pdf
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HVAD MENER ANDRE?

FTF

Danske Regioner

KL

KORA
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HVAD MENER ANDRE?

FTF: Teknologi for mennesker

”Vi ønsker at gribe udviklingen. I FTF vil vi gøre 

alt for at være på forkant med de nye teknologier. 

Vi vil sætte retning, og sikre at digitaliseringen 

bliver til gavn for både borgerne, kunderne og 

medarbejderne. De nye tider er spændende, 

mulighederne er mange.”



14

HVAD MENER ANDRE?

Danske Regioner: Sundhed i Skyen i 
samarbejde med Mandag Morgen, april 2017

”Automatiseringen vil de kommende år blive 

udbredt helt ind i kernen af den kliniske faglighed”
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HVAD MENER ANDRE?

KL har oprettet Center 
for Velfærdsteknologi
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HVAD MENER ANDRE?

KORA – se 
https://www.kora.dk/aktuelt/temaer/velfaerds
teknologi/



FÅ EKSEMPLER PÅ TEKNOLOGIER

Eksempler hvor sygeplejersker spiller en afgørende rolle:

Big data/Watson

Dokumentation 

Telemedicin 

Robotteknologier
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DSR’S TEKNOLOGISKE ARBEJDE

DSR indgår i forskelligt arbejde, der retter sig mod teknologi og digitalisering

Samarbejdet med FTF omkring digitaliseringens betydning for de faglige 
organisationer

SIRI-kommissionen, hvor Grete Christensen er repræsenteret i 
ekspertgruppen omkring sundhed

”Vi har set mange analyser af, hvad digitalisering betyder for verden 

som helhed. Vi vil gerne vise, hvordan Danmark bedst håndterer de 

nye udfordringer – og ikke mindst muligheder i rette tid. Hvad vil vi –

hvad skal vi kunne – og hvordan gør vi det helt praktisk”.
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BETYDNING FOR SYGEPLEJEN

DSR har fokus på teknologis betydning på tre fronter:

Profession – arbejdsmiljø

Relationen til borger/patient 

Etiske dilemmaer



HVORDAN SKAL DSR STØTTE 
MEDLEMMERNE?

Hvordan løfter vi bedst medlemmernes arbejde? 

Kompetenceudvikling

Politik der er anvendelig

TR/AMiR skal være med
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KILDER

A future that works: the impact of automation in Denmark: 
http://www.mckinsey.com/denmark/our-insights/a-future-that-works-the-impact-
of-automation-in-denmark

This is the best career option if you don’t want a robot to take your job: 
http://www.businessinsider.com/nursing-jobs-wont-be-taken-by-robots-2015-
9?r=US&IR=T&IR=T

Robotter og computere snupper en tredjedel af vores job: 
http://www.ugebreveta4.dk/robotter-og-computere-snupper-en-tredjedel-af-
vores-j_20260.aspx

Sundhed i skyen: http://www.regioner.dk/media/4681/sundhed-i-skyen.pdf
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KILDER

Teknologi for mennesker: 
https://www.ftf.dk/fileadmin/Bruger_filbibliotek/Om_FTF/10905_Digitaliseringspol
itik_low.pdf

Digitalisering i FTFs medlemsorganisationer – Muligheder og konsekvenser: 
https://www.ftf.dk/fileadmin/Billedbase/OEkonomi/Notater/Digitalisering_medlem
sorganisationer_FTF.pdf

Fem megatrends der udfordrer fremtidens sundhedsvæsen: 
https://www.kora.dk/aktuelt/temaer/velfaerdsteknologi/udgivelser/i14613/Fem-
megatrends-der-udfordrer-fremtidens-sundhedsvaesen
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