
SUNDHED I FREMTIDENS KOMMUNE
Peder Jest, lægelig direktør ved Odense Universitets Hospital



Det gode liv i fremtidens by
v/ lægelig direktør Peder Jest, OUH



Hvad er det gode liv i fremtidens by?

Et godt liv er på ALLE parametre og HELE livet igennem…



De sunde vaner starter tidligt…

Udfordring: Hvilke rammer giver vi børn og unge til de sunde vaner?

Det handler bl.a. om kost og motion…



Fysisk aktivitet for hele livet i hele byen

Fysisk aktivitet er en vigtig enkeltfaktor for et godt og aktivt liv

Træningsmuligheder for alle voksne… Lys i nærmiljøet… også i udkanten



Vi vil gerne sundhed i fællesskab

Undersøgelser viser, at vi gerne 
vil spise sammen og træne 
sammen:

Vi vil gerne tage ansvar for 
hinandens sundhed gennem 
fællesskaber.

Vanerne i et socialt fællesskab…



De rigtige rammer er også i de små detaljer…

Fra barnevogn til hoftefraktur…



Sunde rammer 
er mange ting

At have et fokus 

– og mene det



Aarhus – Danmarks yngste by?
Fremtidens borgere…



De ældre er ressourcen

Vi arbejder længere:

De ældre er en vigtig 
ressource i arbejdsstyrken.

Udfordringen:

De ældre = over 50% af 
patienterne, der indlægges



De ældre er ressourcen



De ældre er ressourcen 

Fysisk aflastning - tid til motion og fællesskaber - vaccinationer



Flere af de ældste ældre i fremtiden

Vi får flere af de ældre over 80 år:

De bliver boende i den 
indre by eller hvor de er

De erfarne teknologiske
brugere

Særlige behov: Diabetes, 
demens og kroniske tilstande



Det siger borgerne selv

#1 Hellere et GODT LIV end et langt liv 

#2 Hjælp mig til SELV AT VÆLGE 

#3 Lad os MØDES SOM MENNESKER 

#4 Jeg er IKKE KUN ET TAL i et regneark 

#5 MIN TID er lige så vigtig som
SYSTEMETS TID 

#6 INDDRAG mig og brug mig 

#7 Det handler IKKE KUN OM TILBUD 

#8 HOSPITALET er en by i Polen 

#9 Hjælp mig med at være 
EN HJÆLPSOM NABO 

#10 SKUB mig over hækken 

#11 Overgange er ofte UNDERGANGE 

#12 Det tager FOR LANG TID at 
komme til speciallæge 

#13 Snakken om SYSTEMET 





Fremtidens sundhedsvæsen er hos borgeren

Grænserne forsvinder i 
fremtidens sundhedsvæsen:

Behandlingen skal være hos borgeren.

Borgeren er ligeglad med, hvor 
ydelserne kommer fra – sektorer og 
områder smelter sammen.

Der skal tænkes i nye rammer…

Hospital og kommune smelter sammen: Et geriatrisk team med en læge og sygeplejerske fra OUH kører ud til det kommunale 
rehabiliteringstilbud Lysningen for at tage blodprøver mm.



Teknologien flytter behandlingen hjem

Mobil røntgenHjemmeindlæggelser med 
videoopkald til hospitalet 

GERI-kuffert med udstyr til hjemme-undersøgelser

Sundhed to-go: Det nære sundhedsvæsen tager over



Teknologien er fremtiden



Teknologien ændrer rammerne

Vi skal tænke infrastruktur og afstande helt anderledes i fremtiden…

… og fremtiden er her allerede!



Spørgsmål


