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Sådan lyder en del af visionen for det sundhedsvæsen, de 
kommende nye sygehuse skal danne rammen om. Ifølge 
Anne Mette Bang, der er seniorprojektleder i Healthcare 
Denmark, er Danmark langt fremme på sundhedsområdet, 
både hvad angår teknologien og den procesorienterede 
innovation.

Healthcare Denmark profilerer danske sundhedsløsninger på 
udenlandske markeder. Målet er øget dansk eksport af mange 
af de løsninger som anvendes i driften i sundhedsvæsenet. 

Derfor er det en organisation med en særlig indsigt i 
sundhedssektoren. Når en arbejdsgruppe fra fx Singapore 
skal søge inspiration i Danmark til deres nye sygehusprojekt, 
så ved Anne Mette Bang og kollegerne i Healthcare Denmark 
nøjagtig, hvilke hospitaler, innovationscentre eller virksom-
heder, delegationen fra Singapore bør besøge.

Innovation via matchmaking
”Vi tager imod udenlandske delegationer, og skræddersyr 
studieture til dem, hvor vi tager rundt i Danmark og viser 
dem løsninger, som matcher deres specifikke behov. Det kan 
være løsninger hos både private virksomheder og offent- 
lige sygehuse. Danmark har et stærkt image, når vi taler 
offentlig-private innovationssamarbejder”, fortæller hun, 
og fremhæver vigtigheden af den viden, som både danske 
virksomheder og sygehuse ligger inde med.

Fremtidens sundhedsteknologi
”En vigtig del af visionen bag de kommende sygehuse er, at 
vi har teknologier og produkter, der kan skabe den kvalitet i 
behandlingen, man ønsker. Her spiller udviklingen af sundhed-
steknologi, IT og medico-produkter en stor rolle,” siger Anne 
Mette Bang. 

Fremtidens sundhedsvæsen -  
Når de nye sygehuse står klar

   

Fremtidens sundhedsvæsen

”Mellem 20 og 25 pct. af sygehusinvesteringerne skal gå til 
apparatur og sundheds-IT. Det skaber mange muligheder 
for, at nationale og internationale virksomheder kan byde 
ind med relevante løsninger, når opgaverne sendes i udbud. 
De kan bidrage med værdifuld viden og udvikling, for det er 
trods alt virksomhederne, der sidder med kompetencerne til 
at udvikle produkterne – samtidig er det dog sygehuset og 
personalet, der ved, hvad de har brug for,” understreger hun.

Flere patienter i fremtiden
Danmark kan se frem til et stigende antal ældre og flere 
patienter med livsstils- og kroniske sygdomme. Læg dertil, at 
det hele skal rummes inden for økonomiske rammer, der kun 
vil vokse meget lidt. Det kræver nye løsninger.

”Patienter kan ikke blive behandlet på samme måde om 
10 år, som de gjorde for 10 år siden. Det er simpelthen ikke 
muligt. Teknologisk udvikling og nytænkning af behandlings-
forløbet er derfor eneste måde, vi kommer til at behandle alle 
i fremtiden,” påpeger Anne Mette Bang.

Ambulant behandling og opfølgning i hjemmet
De nye sygehuse adskiller sig fra de eksisterende på et 
særligt område – de har færre sengepladser, for selvom vi 
kan se frem til et stigende antal patienter, så byder fremtiden 
på et faldende antal indlæggelser. Anne Mette Bang forklarer:

”En større andel af hospitalsaktiviteten vil fremover foregå 
ambulant. Det betyder, at mange patientforløb vil indebære 
opfølgning i patientens eget hjem. Det kræver naturligvis at 
både teknologien og arbejdsgangene understøtter det. Det 
gælder især telemedicinske løsninger. Man er ikke nødven-
digvis rask, fordi man bliver sendt hjem, men man er heller 
ikke syg nok til at være indlagt.”

Højere kvalitet og effektive patientforløb – det er hvad de nye sygehuse skal levere. Det 
kræver specialisering med patienten i centrum, mere ambulant behandling, opfølgning i 
patientens hjem samt data, der følger patienten hele vejen rundt.

Anne Mette Bang, Senior projektleder  
i Healthcare Denmark.
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Tegning over byggeriet af det nye Universitets- 
sygehus i Køge (www.godtsygehusbyggeri.dk)

Tryghed med telemedicin
Med mindre tid på hospitalet, er det vigtigt, at patienten 
stadig føler sig tryg, og at sundhedspersonalet har styr på 
patientens forløb. ”Patienten vil fortsat gerne have oplevelsen 
af, at nogen har snor i deres helbred. Der kører allerede forsøg 
med telemedicin flere steder i Danmark, fx kan patienter med 
svær angst via en særlig kuffert kontakte en psykiater hele 
døgnet og undgår således en tur på psykiatrisk skadestue 
midt om natten,” fortæller Anne Mette Bang.

”Det er den type løsninger vi viser frem for udenlandske 
gæster. Hjertepatienter, der får fjernovervåget hjerterytmen 
derhjemme; KOL-patienter kan med en KOL-kuffert selv 
undersøge lungefunktion, samt komme i kontakt med en 
læge,” forklarer hun, og spår en langt større anvendelse af 
telemedicin i fremtiden.

Data følger patienten
Patientdata er en anden vigtig faktor i fremtidens 
sundhedsvæsen. ”Nøglebegrebet er, at patienten er i fokus, 
og her nytter det ikke, at patienten selv skal være det informa- 
tive bindeled mellem de forskellige instanser. Data skal følge 
patienten og gerne nå frem til sundhedspersonalet før 
patienten. Vi er allerede langt på dette område med digitale 
patientjournaler, og både de relevante virksomheder og det 
offentlige arbejder fortsat videre på at få en så glidende 
datastrøm som muligt,” fortæller Anne Mette Bang.

”Data er dog ikke nok i sig selv. For at blive implementeret 
ordentligt i sundhedspersonalets arbejde må data om 
patienten være 1) let at læse og 2) hurtigt at analysere på. 
Hvordan vi gør data brugbart er noget, vi kommer til at tale 
meget om i fremtiden,” slutter hun.

”Patienter kan ikke blive behandlet på 
samme måde om 10 år, som de gjorde 
for 10 år siden. Teknologisk udvikling 
og nytænkning af behandlingsforløbet 
er den eneste måde, vi kommer til at 
behandle alle i fremtiden.”


