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Hvem efterspørger og sikrer nye løsninger?



Trends der påvirker sundhedsvæsenet



Hvad betyder det for Danmark?



Efterspørgslen



Efterspørgslen



Pres på sundhedsvæsenet



Muligheder

• Accelereet innovation (Digitalisering, IoT, AI etc).

• Data og kunstig intelligens vil fremadrettet i lang 

højere grad fungere som beslutningsværktøj 

• Danmark er i særklasse når det kommer til 

indsamling af sundhedsdata

• Data som kan bruges til at skabe bedre grundlag 

for de lægefaglige beslutninger til gavn for 

patienterne men også til gavn for udviklingen af 

nye sundhedsteknologiske løsninger



Computer-aided diagnosis - CADx



Eks. på AI (CADx) inden for det endoskopiske speciale

Se
• Effektivisere detektionen

Diagnose
• Fastslå diagnosen

Behandling
• Optimere terapien

• Øge detektionsrater / reducere misrater
• Personuafhængig 
• Hurtigere procedurer

• Stille præcis diagnose
• Reducere omkostninger til patologi
• Optimere udredningen (tidsoptimering)

• Minimere fejl/risiko
• Effektivisere procedurer
• Reducere omkostninger











Mere sundhed for pengene
Regionale/nationale udbud
Nye financieringsmodeller

Værdibaseret indkøb

Krav om øget innovation
Mange nye teknologier og nye ”spillere”

Intensiveret konkurrence

Flere ikke kliniske stakeholders
Omkostningsfokuseret indkøbere &
Medicoteknikere/teknikere
Patienter

Nye stakeholders

Bevise værdien af vores løsninger

Klinisk evidens &/eller

Sundhedsøkonomisk effekt

Evidensbaseret løsninger

Offentlig-Privat Innovationsamarbejde (OPI)
Hvordan kan vi sammen effektivisere 
behandlingen og/eller forretningsgange

Offentlig-Privat samarbejde

Hvordan påvirker disse trends industrien?



Industriens fokus

Fokus på værdibaseret løsninger
Samlede løsninger i stedet for produkter (Healtcare Solution)

– Rådgivning
– Strukturere og optimere patientforløb / specialer
– Vejlede og levere værktøjer til beslutningstøtte
– Leverandør af driftydelser
– Patientnære løsninger
– Ambulant / dagkirurgi
– Sammen skal vi effektivisere behandlingen & forretningsgangene

Nye markedsvilkår som vil byde på komplikationer og eventuelle 
interessemodsætninger mellem ”køber” og leverandør.



Udfordringer 

 Årlig økonomiaftale mellem regeringen og Danske 
Regioner

82%

1%
17%

Finansiering af sundhedsområdet 2019

Bloktilskud

Statsligt aktivitetsafhængigt
bidrag

Kommunalt aktivitetsafhængigt
bidrag



Værdibaseret styring
Værdibaseret indkøb
 Innovativt indkøb
Patient outcome
Nye udbudsformer
OPI samarbejde

Værdibaseret sundhed



Hvem efterspørger og sikrer nye løsninger?



Hvad byder fremtiden?






