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0. Sammendrag

SiO Scenarioprosess 2030 er iverksatt for å få ansatte, politikere og innbyggere i regionen til å
reflektere rundt framtidens helse- og omsorgsutfordringer i regionen. Hva tror vi? Hvordan
ønsker vi at det skal bli?

SiO Ståstedsanalyse gir oss en statusoversikt innen helse- og omsorgsektoren for alle 13
kommuner i vår region. Her finner vi mange utfordringer relatert til kompetanse og robusthet.
I tillegg skisserer St.meld. nr. 47 samt andre dokumenter de nasjonale hovedutfordringer
relatert til aldersskred, økende krav til kvalitet, knapphet på helsepersonell og svakere
økonomisk vekst. I sum krever dette radikale nye grep for framtiden. Også i vår region.

Denne delrapporten skal gi oss grunnlag for å ta bedre strategiske valg i lokale
arbeidsgrupper, regional arbeidsgruppe, i styringsgruppe og i kommunestyrer. Rapporten skal
også være et bidrag til refleksjon rundt framtidens helse- og omsorgsutfordringer i regionen.

Delrapporten beskriver framtidsbilder utviklet av ansatte innen helse- og omsorgssektoren i
regionen. Framtidsbildene er reflektert rundt sammen med politikere i styringsgruppen og
med innbyggere i regionen på 13 folkemøter der 812 innbyggere i regionen har deltatt.

De viktigste drivere i framtidsfortellingene er globalisering, eldrebølge, teknologisk utvikling
og knapphet på behandlingsressurser. I tillegg er økonomi alltid en kritisk driver i helse.
Scenariokrysset har to sporvekslere: Nært eller sentralisert. Trygg kontroll eller omskiftelig.
Dette gir fire ytterpunkter. Hver av de to aksenes ytterpunkter utelukker hverandre. Fremtiden
kan materialisere seg med tyngdepunkt ulike steder på aksene.

Framtidsfortellingene handler om helsekollektiv (trygg kontroll og nært), Helse au-pair
(omskiftelig og nært), Innsatsstyrken (omskiftelig og sentralisert) og Høyteknologisk
helsefabrikk (trygg kontroll og sentralisert). Gjennom prosessen i SiO og sammen med vår
FoU-partner SINTEF Teknologi og samfunn er det utviklet følgende scenariokryss:

I folkemøtene ble deltakerne delt opp i grupper. Gruppene fikk følgende spørsmål: Hva tror
dere iht de presenterte framtidsbilder? Og hva håper dere på? Nesten samtlige grupper kunne i
plenum fortelle at diskusjonen gikk i retning Helsekollektiv der nærhet, tilhørighet, verdighet,
selvhjelp, forebygging, frivillighet og tjenesteleveranser iht behov var ønsket framtid.

I det andre ytterpunktet kom det tydelig fram at innbyggerne ikke ønsket Innsatsstyrken. Flere
grupper henviste til Helse Au-pair som et alternativ som en ville kunne se deler av samt
Høyteknologisk helsefabrikk.  Innbyggernes innspill i prosessen understøtter tenkningen i SiO.

Effekten av SiO Scenarioprosess har vært framtidsrettet engasjement og stor bred deltakelse.
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1. Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen - SiO

SiO eies av kommunene Agdenes, Frøya, Halsa, Hemne, Hitra, Meldal, Oppdal, Orkdal,
Rennebu, Rindal, Skaun, Snillfjord og Surnadal, totalt 13 kommuner og 56.188 innbyggere.
Kommunene utreder regionale og interkommunale samarbeidsløsninger iht de muligheter som
St.meld. nr. 47 trekker opp rundt fremtidens helse- og omsorgsutfordringer.

Hovedsamarbeidspartner i prosjektet er St. Olavs Hospital HF.  I tillegg har prosjektet etablert
faglig samarbeid med SINTEF, NTNU, HiST, Helsedirektoratet, Norsk Helsenett,
Kommunenes Sentralforbund, Fylkesmennene i Sør-Trøndelag/Møre og Romsdal, samt Sør-
Trøndelag Fylkeskommune. Dette skal sikre det faglige innhold i prosjektet, kunnskapsdeling
og forankring opp mot nasjonale/regionale føringer og arenaer for regional samhandling.
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Arbeidsprosessene i SiO blir gjennomført som en ”bottom-up” prosess med sterk
medvirkning fra ressurspersoner med ståsted i kommunen.  Det er opprettet 13 lokale
arbeidsgrupper som ledes av en lokal prosjektleder, 1 fra hver av de deltakende kommunene.
Det overordnede ansvar ivaretas av en styringsgruppe som består av ordfører og rådmann fra
hver av de samarbeidende kommunene.  Funksjonen som prosjektstyre ivaretas av regional
arbeidsgruppe som består av 7 medlemmer, fra eierkommunene og viktige
samarbeidspartnere.  Det er ansatt prosjektleder med ansvar for daglig drift og
delprosjektledere.  Totalt er vel 150 personer involvert i arbeidet i prosjektet på ulike nivå.
SiO gjennomføres i samsvar med den overordnede prosjektplan for prosjektet.

2. Innledning

Rapporten fra fase 2, Scenarioprosess 2030, er den andre av til sammen 4 delrapporter som
skal avspeile de 4 første fasene i SiO og gi innhold til sluttrapporten fra prosjektet i fase 5.
Det vises til delrapport 1 for mer informasjon om Samhandlingsreformen og ståstedsanalysen.

SiO Scenarioprosess og delrapport 2 skal være et bidrag til refleksjon rundt framtidens helse-
og omsorgsutfordringer. Videre skal rapporten gi oss et grunnlag for å ta bedre strategiske
valg. Innholdet i rapporten gir et bilde av hvilke usikkerheter alle som har vært delaktige i
prosessen ser, både utøvere og brukere. Framtiden er ikke noe som kommer, det er noe som
skapes – debatten om hvordan vi vil ha det og hva vi må tenke på når det gjelder framtidens
helse- og omsorgstjenester i Orkdalsregionen, er kontinuerlig arbeid.
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Scenarioer
Scenarioer er fortellinger om
framtiden til bruk i strategisk
diskusjon. I 2030 kan vi se oss
tilbake og spørre: Tok vi kloke
strategiske valg i 2011?

Scenarioprosessen har vært gjennomført som en utviklingsprosess der lokale prosjektledere i
fra 13 kommuner, sammen med sine lokale arbeidsgrupper har arbeidet i prosess for å komme
fram til drivere for utvikling, usikkerheter og innhold til de fire framtidshistoriene. SiO
Scenarioprosess har vært ledet av SINTEF Teknologi og samfunn.

Regional arbeidsgruppe og styringsgruppe har vært tett på prosessen og i fellesskap har det
blitt utviklet framtidsbilder for 2030 for vår region, som igjen har vært grunnlag for refleksjon
sammen med innbyggere som har møtt opp på folkemøter i de 13 kommuner. Gjennom lokale
og regionale prosesser samt vha folkeopplysende avisartikler og folkemøter ønsker vi å bidra
til å skape engasjement og diskusjon i regionen om framtiden. Hvordan blir det i 2030?

Med utgangspunkt i fase 1 har vi et omforent ståsted for regionen med håndfaste indikatorer.
Gjennom fase 2 har vi fått et noenlunde felles bilde av hvilke framtidsbilder som kan gjøre
seg gjeldende i 2030. I de påfølgende kapitler vil vi beskrive arbeidsprosess og scenarioer.

3. Formål

Formål med SiO Scenarioprosess 2030 er å iverksette en
målrettet prosess for å sette informasjon om globale og
lokale hendelser i et framtidsperspektiv, og løfte blikket opp
og fram mot 2030. Den som ikke skaper sine egne bilder av
framtiden, blir ofte en brikke i andres framtidsbilder. Vi
ønsker at SiO skal tegne sine egne framtidsbilder.

4. SiO Scenarioprosess 2030

4.1 Oppstart

SiO Samhandlingsdag oktober 2010 var arena for introduksjon av SiO Scenarioprosess for
lokale arbeidsgrupper, regional arbeidsgruppe, styringsgruppen, samt partnere.

I november 2010 var det oppstart for fase 2, SiO Scenarioprosess 2030. Alle 13 lokale
prosjektledere var da samlet på Gardermoen. SINTEF Teknologi og samfunn ledet samlingen
og introduserte scenariotenkning for gruppen. Følgende aktivitetsplan ble satt opp for fase 2:

 Dato:  Aktiviteter fase 2  Oppgaver
 02.11.10  Samling for lokale prosjektledere  Innføring i scenarioprosess
 05.11.10  Møte i regional arbeidsgruppe  Innføring i scenarioprosess
 15.11.10  Arbeidsmøte  Bearbeiding av innspill
 23.11.10  Samling for lokale prosjektledere  Utvikle drivere/lage framtidsbilder
 29.11.10  Arbeidsmøte  Bearbeiding av innspill
 16.12.10  Møte i regional arbeidsgruppe  Utvikle drivere/lage framtidsbilder
 04.01.11  Arbeidsmøte  Videre arbeid – kvalitetssikring
 07.01.11  Møte i styringsgruppen  Vurdering av prosess - innspill
 10.01.11  Møte i regional arbeidsgruppe  Vurdering av prosess - innspill
 11.01.11  Samling for lokale prosjektledere  Utvikle endelige framtidsbilder
 08.02.11  SiO Samhandlingsdag  Forankring av prosess
 17.02.11  Møte i regional arbeidsgruppe  Forankring av prosess
 17.01.11-16.02.2011  Folkemøter i alle 13 kommuner
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4.2 Scenario som metode

Begrepet scenario kommer fra teaterverdenen og er en felles overskrift på teknikker for å
analysere og strukturere beskrivelser om alternative utviklinger i framtiden. Scenarioer
beskriver mulige, men ikke nødvendigvis sannsynlige utviklinger. De setter søkelys på
problemer og spørsmålsstillinger som beslutningstakere bør være klar over. Scenariometoden
kommer ikke som en erstatning for, men som et supplement til tradisjonell planlegging.

Teknologi og samfunn

Hva er framtidsfortellinger

n Ikke det var en gang, men det kan bli en gang (noe som
kan skje)

n Fortellinger om mulige, forskjellige framtider
n De handler om det vi må tenke gjennom før vi tar viktige

beslutninger om framtida
n Lete etter det som ikke er så lett å se – morgendagen blir

ikke alltid omtrent som dagen og gårsdagen.

Teknologi og samfunn

Hva framtidsfortellinger ikke er

n Orakellignende spådommer om fremtiden
n Prognoser for mest sannsynlige utvikling
n Visjoner om en ønsket verden
n Ferdige strategier for å komme dit

Et opplevd godt scenario er ikke en strategi for å komme fram til en bedre eller ønsket
framtid, men gjennom scenarioteknikken kan en tydeliggjøre hvordan det går hvis bestemte
utviklingstrekk får overtaket.

4.3 Arbeidsprosess

Kjernegruppen i scenarioprosessen har vært lokale prosjektledere og lokale arbeidsgrupper.
Lokale prosjektledere har gjennomført 3 workshops der fokus har vært å identifisere driverne
som vil prege framtidens helse- og omsorgsarbeid. Mellom samlingene har lokale
prosjektledere gjennomført møter med lokale arbeidsgrupper hvor drivkrefter og usikkerheter
har blitt diskutert og hvor verdifulle innspill til framtidsfortellingene er blitt utviklet.

4.4 Drivere

Gjennom samlinger med lokale prosjektledere, møter i de lokale arbeidsgrupper og møter i
den regionale arbeidsgruppen ble det identifisert følgende drivkrefter som har høy relevans:

Teknologi og samfunn

Viktige drivkrefter for utvikling i
helsesektoren
globalisering miljø/klimaendringer økonomisk
utvikling eldrebølge økte forventninger til helse 
privatisering/nye eierformer flerkulturelle
lokalsamfunn økt pasientkompetanse teknologisk
utvikling - nye, uhelbredelige sykdommer telemedisin 
kommunestruktur forbrukermakt i helse økte
forventninger til helse og langt liv knapphet på
behandlingsressurser helsereiser utdanning
reformer i offentlig sektor - knapphet på
behandlingsressurser

Teknologi og samfunn

Drivende drivkrefter i scenariene
Globalisering miljø/klimaendringer økonomisk
utvikling eldrebølge økte forventninger til helse 
privatisering/nye eierformer flerkulturelle
lokalsamfunn økt pasientkompetanse teknologisk
utvikling - nye, uhelbredelige sykdommer telemedisin 
kommunestruktur forbrukermakt i helse økte
forventninger til helse og langt liv knapphet på
behandlingsressurser helsereiser utdanning 
reformer i offentlig sektor, knapphet på
behandlingsressurser

Drivkreftene kan kombineres, sorteres eller organiseres på mange måter. For at vi skal lykkes
med å utvikle gode scenarioer må vi identifisere de mest grunnleggende usikkerhetene – dvs.
vi er på utkikk etter de drivkreftene som er mest usikre, men som samtidig har størst effekt
om de slår inn.
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4.5 Usikkerheter

Ut i fra drivkreftene som ble utviklet ble det kjørt prosess iht. 7 grunnleggende usikkerheter
om framtiden:

A.  Vil vi i fremtiden se en fortsatt generell økonomiske vekst og velstandsøkning eller vil
den avta og til og med gå tilbake?

B.  Vil vi i fremtiden se større administrative enheter (regioner) eller vil utviklingen gå i
motsatt retning?

C.  Vil vi i fremtiden i overveiende grad ha individuelt ansvar for egen helse eller vil det
offentlig i økende grad være ansvarlig for borgernes helse?

D.  Vil vi i fremtiden finne kurer for sykdommer raskere og billigere slik at vi kan kurere
mer eller vil sykdommene bli stadig mer komplekse og umulig å kurere?

E.  Vil vi i fremtiden få individualisert behandling der forbrukeren av helsetjenester
shopper rundt mellom behandlinger uavhengig av hvor den blir gitt (geografi) og
hvem som gir den – eller vil behandlingen være standardisert og ekspertstyrt og
forbrukermakten liten?

F.  Blir helsevesenet privatisert? (delvis eller helt)
G.  Vil vi i fremtiden hovedsakelig behandle i hjemmesykehus (smarte hus som er utstyrt

med fjernstyrt teknologi for behandling som styres av eksperter som sitter i store
sentra) eller vil vi behandle i store, spesialiserte sykehus?

Diskusjonen rundt disse usikkerhetene ga oss et økt bevissthetsnivå, både på den lokale og de
regionale arenaer.

4.6 Fortellerferden

Gjennom prosessarbeid i den enkelte kommune og på regionale arenaer ble det diskutert
drivere og usikkerheter. Ut i fra disse diskusjoner/materiale laget vi i fellesskap engasjerende
fortellinger om helse- og omsorgsarbeid i regionen i 2030. Fortellingene ble til slutt samles i
et scenariokryss, med fire drive og med fire ulike framtidsfortellinger. Dette som grunnlag for
refleksjon både administrativt, politisk og blant innbyggerne i regionen. Alle innspill gjennom
prosessen er forsøkt redigert inn i framtidsfortellingene for Orkdalsregionen.

4.7 Drivere i scenariofortellingene

Det er få ting som opptar oss mennesker mer enn vår helse og på mange måter kan det se ut
som om den evige drømmen om god helse og evig liv rykker stadig nærmere. Vi har i vår
prosess søkt etter de viktigste drivkreftene for endringer i framtidens helsearbeid. Vi tror det
er særlig fem drivkrefter som vil påvirke utviklingen innen helsefeltet i det 20-års
perspektivet som disse scenarioene har.

Globalisering

Alt henger sammen med alt - og det illustrerer godt de altomfattende og dype effektene av
globalisering. I 2009 lærte de fleste av oss et ord som mange av oss ikke kunne fra før,
pandemi. Det var brutt ut svineinfluensa i Østen og før vi visste ordet av det, var gymsaler
gjort om til vaksinasjonshaller og håndhilsing ble utenkelig. Flypassasjerer ble skannet og
veien til karantene var kort.
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Det er en kur for alt. Det kan illustrere en annen effekt av globaliseringen, nemlig at det blir
stadig kortere tid fra noen utvikler en kur til at en trengende nordmann har kunnskap om den,
og at han dermed gjør det han kan for å få tak i den, om han så må reise til verdens ende for å
få tak i den.

Teknologisk utvikling

Teknologisk utvikling er en annen sentral drivkraft. Det blir hevdet at utviklingstakten blir
stadig raskere og at effektene av teknologisk utvikling blir stadig større – og helseteknologi er
intet unntak, snarere tvert om. Vi kan i dag diagnostisere med et presisjonsnivå vi for få år
siden bare kunne drømme om. Det samme gjelder presisjonsnivået innenfor behandling.

Vi står foran en revolusjon innen nano-teknologi, og snart kan vi sende ørsmå roboter inn i
blodårene våre, roboter som både oppdager og kurerer. Det virker som om ikke engang
fantasien kan holde tritt med den teknologiske utviklingen. Innen helse ser vi stadig
eksempler på at grensesprengende løsninger utvikles utenfor de tunge kompetansemiljøene, i
små og innovative kunnskapsbedrifter med sterk teknologisk kjernekompetanse.

Knapphet på behandlingsressurser

Knapphet på behandlingsressurser er en tredje drivkraft. Det vil i økende grad være en miss-
match mellom etterspørsel og tilbud når det gjelder arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren.
Hvordan vi løser den utfordringen vil påvirke hvor godt vårt framtidige helsevesen kommer
til å bli. Løsninger vil trolig være knyttet til en bedre bruk av teknologi gjennom økt
automatisering, fjernbehandling og selvdiagnostisering. Arbeidskraftimport kan være en
annen sannsynlig løsning på problemet. Men trolig inneholder også løsningen nye måter å
organisere helsearbeid på, noe som gjenspeiler seg i scenarioene.

Eldrebølgen

Den fjerde drivkraften som ligger under våre scenarioer er eldrebølgen. Vi lever stadig lengre
og andelen eldre i samfunnet øker. Det har flere konsekvenser – den kanskje viktigste er at for
hver yrkesaktive borger blir det stadig flere eldre. Samtidig vet vi at våre forventninger til
livskvalitet og pleie øker fra generasjon til generasjon, og at stadig flere av oss vil avslutte
livet med en lengre periode som sterkt pleietrengende. Dette er kanskje den største
helseutfordringen vårt samfunn står ovenfor i framtiden.

Økonomi er alltid en kritisk driver i helse. Det vi vet med sikkerhet om framtidens helse er at
utviklingen innen diagnose og behandling kommer til å gå stadig fortere. Det betyr at
sykdommer vi knapt vet vi har i dag og alvorlige lidelser som nå ikke er kurerbare vil i
framtiden både diagnostiseres tidlig og være medisinsk mulig å behandle.

Vi vet videre at etterspørselen etter behandling er uendelig, for enhver kur dukker det opp en
ny lidelse – og vi vet også med stor sannsynlighet at framtidens lidelser vil være stadig mer
sammensatte og kompliserte. I sum blir dette et enkelt, men kanskje ubehagelig regnestykke –
helseutgiftene vil i framtiden måtte bli betydelig høyere enn i dag hvis vi skal fortsette å
kurere alle de skader og sykdommer som vi medisinsk sett kjenner en kur for.  Hvordan skal
dette finansieres? Det er den store utfordringen.
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Vi kommer sannsynligvis til å bruke mer av både egne og fellesskapets penger til helse.
Mange innen fagfeltet tror vi må finansiere dette gjennom økt skattetrykk. Dette kan i sin tur
føre til at likhetsideologien som den norske modellen bygger på, vil bli kraftig utfordret. Dette
kan føre til at det blir et betydelig større skille innenfor helsefeltet enn det vi har det allerede
har i dag. Vi ser allerede i dag stadige eksempler på at noen, finansiert enten av egne midler,
forsikringer eller den bedriften de jobber i, kan kjøpe seg helsetjenester utenfor offentlige
institusjoner eller køordninger.

Vi ser også at arv og oppvekstvilkår vil kunne få større betydning for helseutfordringene i
fremtiden gjennom at vi får et større skille mellom befolkningsgrupper som er disponert for
sykdom og andre grupper med større sannsynlighet for å kunne ha et livsløp med god helse.
Dette skille dannes allerede tidlig i livet og avhenger av den familien du fødes inn i. For å si
det veldig kort og tabloid - er foreldre høyt utdannet og har god økonomi vil sjansene for god
helse være større enn om en kommer fra et ressursfattig hjem.

4.8 Scenariokrysset

De fem relativt sikre driverne som er beskrevet ovenfor, kan drive utviklingen i ulike
retninger. Utviklingen vil imidlertid ikke gå i alle retninger samtidig. Det vil dannes et
mønster ved at noen utviklingstrekk spiller mer dominerende rolle enn andre. Vi tror det er to
variabler som vil fungere som ”sporvekslere” på vei mot den framtiden vi ennå ikke kjenner.
Den ene handler om produksjonsmiljøet. Den andre handler om kontroll versus kaos.

Produksjonsmiljøet

Vil helsearbeid, som i dag fortsette sin ferd mot stadig større spesialisering og sentralisering,
eller vil pendelen svinge motsatt? Ofte ser vi at utviklingstrekk som alle tror vil fortsette, slår
kontra. Vi kan med andre ord ende opp i en framtid med så høy grad av medisinsk og
teknologisk spesialiserte tjenester at det kun er et lite knippe sentraliserte kompetansemiljøer
som kan levere dette. Eller så kan fremtidens helse- og omsorgsarbeid trekke tilbake til
pasienten og hovedsakelig foregå utenfor institusjonene, i det sivile samfunnet, av
helsearbeidere med bare grunnleggende helseutdanning (lavest mulig spesialiseringsnivå).
Denne sporveksleren skaper en produksjonsusikkerhet i våre framtidsbilder.

Kontroll versus kaos

Vil helsesamfunnets framtid være preget av trygg kontroll, karakterisert av
forutsigbarhet, tydelige rammer og en teknologi som understøtter styring, rapportering
og revisjon. Eller vil tilstanden være preget av uforutsigbarhet, omskiftelighet og
betydelig endringsdynamikk?  Det er styringsusikkerheten i våre framtidsbilder.

Teknologi og samfunn

n Vil framtidas helse- og omsorgsarbeid være så
medisinsk og teknologisk komplisert at det kun kan
leveres av et lite knippe sentraliserte
kompetansemiljøer.

n Eller vil fremtidens helse- og omsorgsarbeid trekke
tilbake til pasienten og hovedsakelig foregå nært oss
- utenfor institusjonene.

n Denne sporveksleren skaper en
produksjonsusikkerhet i våre framtidsbilder.

Teknologi og samfunn

n Vil helsesamfunnet være preget av trygg kontroll og
forutsigbarhet med en teknologi som understøtter
styring?

n Eller vil tilstanden være preget av omskiftelighet og
uforutsigbarhet?

n Denne sporveksleren skaper en styringsusikkerhet
i våre framtidsbilder.
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Ut i fra de to sporvekslerne får vi følgende scenariokryss:

Som vi ser av figuren, skapes det fire ytterpunkter ved enden av hver akse. Hver av de to
aksenes ytterpunkter utelukker hverandre. Framtiden kan ikke både være sterkt sentralisert og
desentralisert på samme tid. De to aksene er imidlertid uavhengige av hverandre. Fremtiden
kan materialisere seg med tyngdepunkt ulike steder på aksene.

På de neste sidene vil vi presentere fire fortellinger om framtida. I disse fortellingene
kombinerer vi usikkerhetene i framtidens helse- og omsorgsarbeid rundt styring (trygg
kontroll eller omskiftelig) og usikkerhetene rundt produksjon (lokal eller sentralisert). Vi har
kalt disse fortellingene: Helsekollektiv (trygg kontroll og nært), Helse au-pair (omskiftelig
og nært), Innsatsstyrken (omskiftelig og sentralisert) og til slutt Høyteknologisk
helsefabrikk (trygg kontroll og sentralisert).

Vi får da følgende scenariokryss med historiene tegnet inn i krysset:
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Helsekollektiv

Historien om praktiserende pasienter i kollektive helselag er fortelling om tilbakevending til
de verdier vi liker å hevde er selve grunnfjellet i det norske – dugnadsånden, fellesskapet og
likhet for alle. Det er en helseframtid med mange hender, men med få spesialister.

Det har vært eldrebølge i mange år. Behovet for pleie og omsorg har økt jevnt og trutt og
passerte for mange år siden kapasiteten til det profesjonelle pleieapparatet. De eldre krever et
like verdig og aktivt liv som før de ble gammel og de er både kunnskapsrike og har ressurser
til å formidle sine krav. Etter år på barrikadene med lite konkrete resultater vokste det fram en
bølge av ”vi tar saken  i egne hender og lager våre egne løsninger” blant de eldre.

Odd er 97 år og har de siste 10 årene bodd på et helsekollektiv i regionen. Her har han sin
egen bolig, ikke stor, men så tilbringer han ikke så veldig mye tid der heller da. Tunene er
organisert slik at alle beboerne har sine egen private bolig. Der styrer de selv. Alle tjenester
beboerne har bruk for er tilgjengelige, enten mot et tillegg i prisen, eller som en offentlig
finansiert tjeneste. Spekteret av tjenester er bredt og mye leveres som frivillig innsats av
beboerne selv.

Vi ser også en kombinasjon av matproduksjon og helsekollektiv. Det har vokst fram en ring
av forsøksgårder rundt helsekollektivene som tilbyr tilrettelagt aktiviteter i forbindelse med
gårdsdrifta for beboerne på tunet. De samarbeider med et nettverk av nordiske sykehus som
har lang erfaring i å kombinere tradisjonell behandling og alternativ medisin. Det gir seg også
utslag i form av bedre og mer tilrettelagt kosthold og bruk av dyr og natur i behandlingen.

Pasientene er aktive og kunnskapsrike i å stille diagnoser og i å behandle sine sykdommer, de
er ”praktiserende pasienter”. Sammen med andre i samme situasjon danner de fellesskap som
deler kunnskap og omsorg i en hverdag som ofte er preget av sykdommen. Det er et stort
spekter av selvhjelpsgrupper. Mennesker i samme aldersgruppe eller med samme type lidelse
går sammen. Pensjonister hjelper pensjonister, allergikere hjelper allergikere.

De aller fleste av de som jobber i helse- og omsorgssektoren er første generasjons
innvandrere. De kommer fra lavkostland, fra kulturer hvor det offentlige behandlingstilbudet
er dårlig utbygd og hvor det er lang tradisjon i å ta vare på sine eldre innen familien. De har
lav utdanning og liten formell helsekompetanse, men får veiledning fra helsepersonell ved
spesialistsykehus og kompetansesentre nasjonalt og internasjonalt.

Det er utviklet en rekke nye yrkesgrupper innen helse og omsorg, mange innen koordinering
og planlegging. Det siste er spesielt viktig fordi frivillig sektor er avgjørende viktig som
leverandør av omsorg og pleie, og for aktivisering og forebygging. For at ikke dette skal bli et
kaotisk system med mye bortkastet frivillig arbeid har det offentlig etablert en tett
oppfølgende koordineringstjeneste.

Teknologi og samfunn

Helsekollektiv
n Når vi blir eldre flytter vi i helsekollektiv. Der får vi privatliv, men

også fellesskap, pleie og behandling når det trengs.
n Vi blir praktiserende pasienter – vi blir aktive og deltakende i

egen og andres sykdomsbekjempelse. Vi er eksperter på egne
sykdommer.

n Vi får teknologi som hjelper oss å diagnostisere og behandle
egne sykdommer. Vi får hjelp når vi trenger det – i hjemmet.
Mange helsearbeidere jobber i A/S Helse- og omsorg – de har
stor omsorgsevne, men liten helsekompetanse.

n Helseteknologi innsydd i klær – sensorer sender informasjon om
puls, blodtrykk, temperatur og insulinnivå til omsorgsenhetens
overvåkingssentral.

n Kombinasjon økodrift og omsorgsdrift (helse gjennom genmat
og bruk av nærområdet til forebygging.

n Sterkt fokus på forebygging og personlig ansvar for helse
(sensorer, skattenivå).
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Gjennom prosessen med å utvikle denne framtidsfortellingen om Helsekollektiv har mange
momenter blitt spilt inn. Her nevnes noen få for å illustrere spennet:

• GPS og måleteknologi på pasient, lokale kommandosentraler
• Selvdiagnose, selvbehandling – lokale servicestasjoner
• Utstrakt bruk av telemedisin
• Forebygging er kommunens viktigste ansvar.
• Facebook – healthbook.

Helse au-pair

Det har vært krise i helsevesenet i lang tid, behovet for pleie har i mange år langt overskredet
tilbudet. Behandlingskøer av stormende dimensjoner har overbelastet det offentlige
helsevesenet. Da den nye pandemien rullet inn over landet via en turist nærmet situasjonen
seg full kollaps og i løpet av kort tid vokste det fram et uregulert marked for helse- og
omsorgstjenester, som til manges overraskelse viste seg å fungere relativt godt. Det er et stort
marked for lavterskel helse- og omsorgstjenester, der mange leverandører er i et grå-marked.

I denne framtiden er hovedtrenden at enhver er sin egen lykkes smed. Dette er fortellingen vi
lettest kjenner igjen i dag. Den karakteriseres av stor usikkerhet mht nye sykdommer og
epidemier, dramatiske endringer offentlig organisering, økonomisk usikkerhet og betydelig
nedgang i offentlige overføringer, politisk og sosial uro og miljøkatastrofer som forårsaker
epidemier og folkevandringer. Dette er også vinduet for muligheter gjennom at mange
strukturer åpner seg, det etablerte forsvinner og nye spirer vil gro fram overalt.

Etterspørselen etter hjelpende hender var tilsynelatende umettelig og tilgangen på arbeidskraft
ble enorm da innreisereguleringene ble endret. En jevn strøm av arbeidssøkere fra
fjerntliggende land kom, fra kulturer hvor det er tradisjon å ta vare på sine eldre. De har stor
omsorgsevne, men i liten grad kunnskap om helse og behandling. Det tilbys korte kurs i det
mest grunnleggende, tilgang til relevant kompetanse og støtte via nettet 24t i døgnet. De fleste
av disse sentralene ligger i lavkostland.

Den teknologiske utviklingen legger alt til rette for selvdiagnostisering og selvbehandling. Vi
er oppdaterte på beskrivelser og adekvate kurer for våre sykdommer via spesialiserte
informasjonsroboter i hjemmet. Vi kjøper prøver og diagostiseringssett over nettet etter behov
og får hjelp av vår au-pair til å analysere og etterpå behandle tilstanden. Kun i spesielt
kompliserte og alvorlige tilfeller vil vi være i kontakt med det spesialiserte helsevesenet og da
først via elektronisk kommunikasjon.

Verden er omskiftelig, vi flytter mer og våre røtter betyr mindre. Det er mer innvandring og
multikulturelt - det tradisjonelle er i flyt. Sykdomsbildet endrer seg hele tiden, det gjør også
smittekildene. Vi er mer sårbare mot terror, elektronisk krigføring - verden påvirker oss mye.

Teknologi og samfunn

Helse au-pair
n Kaotiske tilstander - (nye sykdommer og epidemier, terror og

sosial uro, hacking av helsesystemene, solstormer slår ut
teknologien)

n Overbelasta offentlig helsevesen – eldrebølgen ble for sterk
n De-regulering og privatisering  ble svaret. Enhver er sin egen

helses smed.
n Det blir større forskjeller mellom de som har og de som ikke har
n Stort grått marked for au-pairs (uten tilsyn)
n Selv-diagnoser og behandling blir ”big business” – flere

konkurrerende ”livlege/apotek i butikk”- kjeder
n Selvhjelpsgrupper, alternativ helse – vi shopper rundt i jakten på

det gode liv
n Strand og transplantasjon, helsecruise
n Forbrukermakt
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Gjennom prosessen med å utvikle framtidsfortelling om Helse au-pair har mange momenter
blitt spilt inn. Her nevnes noen få for å illustrere spennet:

• Selv-diagnoser og behandling – flere konkurrerende ”livlege/apotek i butikk”- kjeder
• Ny teknologi muliggjør nye behandlinger, nye diagnoser
• Ny teknologi muliggjør at flere yrker kan være helsearbeidere
• Det vil være sensorer og scanneutstyr ”overalt”, ikke minst i hjemmet og i bilen.
• Alle sykehjem er nedlagt – all pleie fåes hjemme

Høyteknologisk helsefabrikk

Skrekkvisjonen om en statlig storebror som ser og hører alt er et felles bilde på hvor galt det
kan gå om det vi ikke regulerer og kontrollerer hvem som vet hvor mye om oss. I denne
framtidsfortellingen er all informasjon om alles helse tilgjengelig til enhver tid og den er alltid
oppdatert og kun tilgjengelig til den som trenger den. Informasjon om helse koples
kontinuerlig til nyeste kunnskap om behandling og dette skjer i et globalt nettverk. Dette er
helsesøster ser deg.

Den teknologiske utviklingen innen diagnose- og behandlingsutstyr har vært enorm og
utstyret er nå så avansert at det bare er spesialiserte og høyt utdannet personell som kan
betjene det. Maskinene er dyre og må ha høy oppetid; det betyr at de går døgnet rundt og er
plassert på regionale sentra rundt om i landet. Pasientene transporteres dit og mye handler om
å få til en effektiv pasientflyt.

Vi ser også at sentraliserte, nasjonale databaser er bygd opp for å dekke alle
informasjonsbehov i helsesektoren. Databasene kommuniserer med andre relevante nasjonale
(f. eks. NAV) og internasjonale databaser for å være mest mulig oppdaterte til enhver tid.

Effektiviteten og påliteligheten til dette behandlingsregimet avhenger i stor grad av at
informasjonskvaliteten er god. De er omsluttet av strenge sikkerhetstiltak og kun autoriserte
aktører har mulighet til å benytte seg av det. Det gjelder særlig legene som er koplet sammen i
globale kunnskapsnettverk der all spesialistkompetanse er tilgjengelig til enhver tid og der de
etter behov kan diskutere vanskelige diagnoser eller behandlinger med andre spesialister rundt
om i verden i sann tid.

Eldrebølgen vil være preget av at flere lever lengre med kompliserte diagnoser med stort
pleiebehov (nesten død) og vil ha behov for et høyspesialisert behandlingsapparat. Vi vil ikke
få nok varme hender til å utføre jobbene og vi vil derfor få store enheter med
spesialistkompetanse. Disse vil være påkoplet en global kunnskapsutvikling og hele tiden
være oppdatert kompetansemessig og teknologisk.

Nye behandlinger og diagnoser vil utvikles i et stort tempo, ofte i små kunnskapsmiljø, og
kjøpes deretter opp av globale helsekonsern. Den kommer til oss via samarbeidende
apotekkjede i Norge. Innovasjonene vil skje langt unna, men være tilgjengelig veldig fort.
Denne kompetansen vil være tilgjengelig innen et nettverk av profesjonelle aktører der
norske leger kan, der vi har grûndere, danne noden i slike nettverk selv.
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Når det gjelder teknologi vil vi se framveksten av en interaktiv allestedsnærværende og god
helsesøster – dvs. et system som vet alt om din helse og dine behandlingsbehov, men som kun
bruker det for å gjøre deg friskere. Og brukerne vil ha tillit til systemet. Globaliseringen vil
komme til uttrykk gjennom rikelig tilgang til nødvendig rimelige omsorgsarbeidere og at
spesialister er tilgjengelige i kompetanseklynger eller helsefarmer når du har behov for det.

Teknologi og samfunn

Høyteknologisk helsefabrikk
n Høyteknologiske og spesialiserte diagnose og behandlingsmiljø

samlet i et fåtall store sykehus. Disse har alltid tilgang til beste
diagnose, behandling og vaksine

n Dyrt utstyr og dyre spesialister må utnyttes maksimalt –
maskinene går døgnet rundt.

n Alle helserelaterte opplysninger om oss samles i sentraliserte
databaser som knyttes sammen i nasjonale og internasjonale
nettverk. Kun autoriserte har adgang.

n Statlige rammer, prioriteringer og standarder – små regionale
forskjeller.

n Helsekredittkort – grunnbeløpet fra staten, resten fylle på selv.
n Helseselvangivelse må leveres hvert år - det farlige blir forbudt.

Gjennom prosessen med å utvikle framtidsfortellingen om Høyteknologisk helsefabrikk har
mange momenter blitt spilt inn. Her nevnes noen få for å illustrere spennet:

• Alle helseplaner/alt planarbeid har et regionalt perspektiv
• Spesialister samles i regionale helseklynger
• Vi vil få flere store administrative regioner i Norge
• NAF-teststasjon med behandling opp til et visst nivå. Neste nivå er spesialisering
• Det vil være liten kommunal valgfrihet.

Innsatsstyrken

Alle trodde våre teknologiske framskritt beveget oss i retning av mer forutsigbarhet, mer
kontroll og bedre ressursutnyttelse – i stedet fikk vi uforutsigbarhet, den ene krisen etterfulgte
den andre og alt handlet om brannslukking.

Stor grad av omskiftelighet – pandemier, nye sykdommer, teknologiske sammenbrudd,
finanskriser m.m. henger over oss, hele tiden.

Regionale brannslukkingslag i helsevesenet ble svaret – styrt, koordinert og i tett samarbeid
med nasjonale og internasjonale sykehus.

Det etableres små spesialenheter spredt rundt i regionen med “Nordsjø-turnus” som arbeider
ekstremt fleksibelt.

Teknologi og samfunn

Innsatsstyrken
n Verden har gått av hengslene. Kaos – pandemier, nye

sykdommer, teknologiske sammenbrudd, finanskriser.
n Brannslokking tar all vår helsekapasitet.
n Det bygges opp et nettverk av høykompetente og

høyteknologiske brannslukkingslag i 24t turnus.
n Hvert lag dekker store geografiske områder.
n Vi får helautomatiske ambulanser som diagnostiserer og

behandler.
n Større helseforskjeller
n Klimaflyktninger kommer til Norge og tar jobb i helsesektoren
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Gjennom prosessen med å utvikle framtidsfortelling om Innsatsstyrken har mange momenter
blitt spilt inn. Her nevnes noen få for å illustrere spennet:

• Global fri flyt av kompetanse og personer - klinikker etableres i regionen
• Tiltak mot spredning av sykdom - flyforbud
• Ubemannet operasjonsstue ved et sykehjem i regionen. Fjernstyrt fra NTNU.
• Multisensor implanteres hos alle nyfødte fra 2025.
• Penicillin virker ikke lenger. Økning i sykdommer som ikke kan behandles

4.9 Folkemøter

For å teste ut scenarioene på innbyggerne i regionen ble folkemøter valgt som egnet arena for
å få innbyggerne i tale om framtidens helse- og omsorgstjenester. Før gjennomføring av
folkemøter inngikk SiO et samarbeid med avisene Sør-Trøndelag, Driva, Opdalingen og
Hitra-Frøya der målet var at det skulle skrives folkeopplysende artikler om
Samhandlingsreformen og om SiOs Scenarioprosess som skulle breddes i samtlige 13
kommuner i form av folkemøter. Over 40 artikler ble produsert i perioden desember 2010 –
februar 2011 og vi opplever at dette bidro til å høyne nivået på diskusjonene på folkemøtene.

Det ble gjennomført folkemøter iht. følgende plan:

17. jan Oppdal
20. jan Rennebu
24. jan Halsa
25. jan Skaun

26. jan Orkdal
27. jan Hemne
31. jan Surnadal

1.  febr Agdenes
2.  febr Frøya
3.  febr Rindal

3.  febr Snillfjord
9.  febr Meldal
16. febr Hitra

Gjennom folkemøter har vi møtt 812 engasjerte innbyggere som har reflektert og gitt innspill
rundt drivere, usikkerheter og framtidsfortellinger.

I folkemøtene ble møtedeltakerne delt opp i grupper. Gruppene fikk følgende spørsmål: Hva
tror dere iht det presenterte scenariokrysset? Og hva håper dere på? Nesten samtlige grupper
kunne i plenum fortelle at de hadde dreid diskusjonen inn på Helsekollektivet der nærhet,
tilhørighet, verdighet, selvhjelp, forebygging, frivillighet og tjenesteleveranser iht. behov var
det mest essensielle i det framtidsbilde som innbyggerne ønsket. I det andre ytterpunktet kom
det tydelig fram at innbyggerne ikke ønsket Innsatsstyrken. Flere grupper henviste til Helse
Au-pair som et alternativ som en ville kunne se deler av samt Høyteknologisk helsefabrikk.

Det ble i folkemøter notert ned alle innspill i fra innbyggerne. Innspillene er presentert på
kommunenes hjemmesider samt at lokale prosjektledere har gjennomført en
erfaringsdelingsprosess etter folkemøtene der viktigste diskuterte tema i folkemøtene er
notert. Notatene i fra denne prosess ligger som vedlegg til denne rapport.

Innspillene fra innbyggerne i regionen er i hovedtrekk sammenfallende med tenkningen i SiO.
Der det har vært naturlig er innspillene fra innbyggerne redigert inn i framtidsfortellingene.
Av alle de konstruktive innspillene som kom i folkemøtene kan disse oppsummeres under
følgende 5 punkter:

• Forebyggende arbeid må prioriteres høyere
• Frivillighetsarbeid må settes i system og gis status (partnerskap)
• Dreining mot helsekollektiv
• Større ansvar for egen helse
• Nærhet er viktig
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4.10 Effekter

Bedre grunnlag for veivalg har vært målet for SiO Scenarioprosess. Vi mener at prosessen har
vært med på å øke bevissthetsnivået i kommunene iht hvordan framtiden kan bli. Ved å få
deltakere i prosessen til å reflektere rundt hvordan samfunnet var i 1990 og se på utviklingen i
fra 1990 til 2010 har vi relativt raskt klart å få prosjektdeltakere til å se på tenkt utvikling i fra
2010 til 2030. Tanken er at hvis vi har gjort noen tanker om mulige framtidsbilder i 2030 har
vi også et bedre grunnlag for å ta veivalg som omhandler framtiden.

SiO Scenario 2030 gir oss en mulighet til å avdekke gapet mellom nåtid og en mulig framtid.
Nåtid er basert på vårt faktagrunnlag som består av ca. 600 indikatorer hentet i fra Kostra,
Iplos, SSB, Helsedirektoratet og kommunenes egne tall. Framtid er basert på våre tenkte
mulige framtidsbilder.

I sluttrapporten skal det gies anbefalinger som er framtidsrettet. Scenarioprosessen har bidratt
til å gjøre oss i stand til å være tilstrekkelig framtidsrettet. Noen av tiltakene i anbefalingen vil
være av kortsiktig karakter mens andre vil kreve ytterligere prosessarbeid. Det vises for øvrig
til SiOs 16 punkts liste ”Hva kan framtiden være?”, som er et arbeidsdokument utviklet av
involverte i prosjektet p.t., og som kan representere svar på noen av de tilbakemeldinger
innbyggerne har gitt på folkemøter iht framtidens helse- og omsorgstjenester i region.

Gjennom SiO Scenarioprosess har vi fått synliggjort for alle involverte den røde tråden
mellom de ulike fasene i prosjektet. Ståsted 2010 er status nåtid (fase 1). Scenario 2030 viser
mulige framtidsbilder (fase 2). Gapet mellom 2010 og 2030 peker på utfordringene (fase 3
som blir neste fase). Og veivalg (tiltakene) skal skisseres på bakgrunn av de avdekte
utfordringene (fase 4 som blir påfølgende fase). Dette skal igjen oppsummeres i en anbefaling
(fase 5) som bygger på alle de foregående fasene (fase 1-4).

Forankring er ett av hovedfokusområdene i SiO. Forankring iht. de som skal gjøre jobben,
politikere og innbyggere. Gjennom SiO Scenarioprosess har vi fått løftet blikket og prøvd å
sett framover og vi har nådd mange. På SiO Samhandlingsdag februar 2011 var hele 127
politikere og ansatte i fra alle 13 kommuner samlet der bl.a. scenario var tema. Hele 812
innbyggere møtte opp på folkemøter der scenario var tema. Interesse for framtidstenkning
innenfor helse- og omsorgssektoren i regionen opplever vi som voksende og dette er en effekt
som har et større omfang en det vi hadde håpet på, spesielt iht oppmøtte på folkemøter.

En annen vesentlig effekt er mediedekningen rundt scenarioprosessen. Vi har registrert over
40 ulike medieoppslag i papir- og nettaviser. SiO Scenarioprosess har bevisst vært benyttet
som en forankringsprosess for å nå ut til innbyggerne. Gjennom folkeopplysende artikler i
avisene Sør-Trøndelag, Driva, Opdalingen og Hitra-Frøya har diskusjonen om framtidens
helseutfordringer og hvordan vi kan håndtere dette blitt satt på dagsorden. Og innbyggere har
fått anledning til å tilkjennegi hva de tenker om dette og hvordan de vil ha det på folkemøter i
den enkelte kommune.

Interessen for arbeidet som skjer i SiO oppleves som økende. Som en konsekvens av dette er
det utarbeidet en SiO brosjyre som forteller om hvorfor, hva vi gjør og hvordan framtiden kan
bli. Brosjyren er bl.a. delt ut på folkemøter. Brosjyren vil bli fulldistribuert til alle 18916
husstander i regionen. For å bedre informasjonen i fra SiO vil SiO Prosjektweb bli åpnet for
publikum med generell info om prosjektet og prosesser (det vil fortsatt være et lukket rom på
prosjektweben der arbeidsdokumenter lagres).
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4.11 Videre prosess

Etter scenarioprosess gjennomføres fase 3, GAP-analyse, i mars måned 2011. Med
utgangspunkt i ståstedsanalyse og scenario 2030 skal gap avdekkes. Arbeidsgruppene i den
enkelte kommune skal skissere gapene ut i fra ståstedsanalyse og scenarioprosess i egen
kommune inkl. innspill i fra folkemøte. Gapene oppsummeres og lokale prosjektledere skal
samles om de viktigste gapene. Gapene skal oppsummeres i en delrapport. Tiltak skal ikke
skisseres i fase 3. Først i fase 4 - veivalg, som løper i april måned 2011, skal tiltak skisseres.

I GAP-analysen skal vi, på bakgrunn av de innspill som har kommet fram i prosessen,
fokusere på scenarioet Helsekollektiv med parallell til scenarioene Høyteknologisk
helsefabrikk og Helse au-pair. Med utgangspunkt i forebygging, frivillighet (partnerskap),
ansvar for egen helse (praktiserende pasienter), nærhet, spesialisering, markedskrefter og
teknologi kan vi stille spørsmål som vender seg tilbake til ståstedsanalysen og avdekke gapet.

Som en refleksjon etter gjennomført scenarioprosess i SiO ser vi at scenarioet som det er valgt
å fokusere på, Helsekollektivet, henger sammen med statlige føringer angitt i St.meld nr. 47.

5. Sluttord

Samhandlingsreformen er et stort nasjonalt løft som stiller kommunesektoren overfor
betydelige utfordringer når det skal utvikles regionale løsninger i samsvar med reformen.
Ståstedsanalysen gir oss informasjon når det gjelder vårt utgangspunkt. Scenarioprosessen gir
oss fortellinger om framtiden til bruk i strategiske diskusjoner. Vi håper at scenarioene i
denne rapporten kan fungere som utgangspunkt for diskusjon om regionens framtidige helse-
og omsorgstjenester innenfor rammen av Samhandlingsreformen.

Nesten all forskning og kunnskapsdokumentasjon handler om fortiden. All fakta vi samler inn
og vet noe om, hører fortiden til. Essensen i scenariearbeid er usikkerhet. Fordi verden er
usikker og kan bevege seg i ulike retninger trenger vi å strekke tanken i flere retninger
samtidig. Vi har i denne rapporten skissert 4 ulike scenarioer som kan gjøre seg gjeldende for
Orkdalsregionen. Scenarioene er ikke presise forutsigelser om framtiden men en illustrasjon
på mulige retninger som samfunnet kan utvikle seg mot.

Oppsummering av scenarioenes hovedelementer:

Teknologi og samfunn

Helsekollektiv
n Når vi blir eldre flytter vi i helsekollektiv. Der får vi privatliv, men

også fellesskap, pleie og behandling når det trengs.
n Vi blir praktiserende pasienter – vi blir aktive og deltakende i

egen og andres sykdomsbekjempelse. Vi er eksperter på egne
sykdommer.

n Vi får teknologi som hjelper oss å diagnostisere og behandle
egne sykdommer. Vi får hjelp når vi trenger det – i hjemmet.
Mange helsearbeidere jobber i A/S Helse- og omsorg – de har
stor omsorgsevne, men liten helsekompetanse.

n Helseteknologi innsydd i klær – sensorer sender informasjon om
puls, blodtrykk, temperatur og insulinnivå til omsorgsenhetens
overvåkingssentral.

n Kombinasjon økodrift og omsorgsdrift (helse gjennom genmat
og bruk av nærområdet til forebygging.

n Sterkt fokus på forebygging og personlig ansvar for helse
(sensorer, skattenivå).

Teknologi og samfunn

Helse au-pair
n Kaotiske tilstander - (nye sykdommer og epidemier, terror og

sosial uro, hacking av helsesystemene, solstormer slår ut
teknologien)

n Overbelasta offentlig helsevesen – eldrebølgen ble for sterk
n De-regulering og privatisering  ble svaret. Enhver er sin egen

helses smed.
n Det blir større forskjeller mellom de som har og de som ikke har
n Stort grått marked for au-pairs (uten tilsyn)
n Selv-diagnoser og behandling blir ”big business” – flere

konkurrerende ”livlege/apotek i butikk”- kjeder
n Selvhjelpsgrupper, alternativ helse – vi shopper rundt i jakten på

det gode liv
n Strand og transplantasjon, helsecruise
n Forbrukermakt

Teknologi og samfunn

Høyteknologisk helsefabrikk
n Høyteknologiske og spesialiserte diagnose og behandlingsmiljø

samlet i et fåtall store sykehus. Disse har alltid tilgang til beste
diagnose, behandling og vaksine

n Dyrt utstyr og dyre spesialister må utnyttes maksimalt –
maskinene går døgnet rundt.

n Alle helserelaterte opplysninger om oss samles i sentraliserte
databaser som knyttes sammen i nasjonale og internasjonale
nettverk. Kun autoriserte har adgang.

n Statlige rammer, prioriteringer og standarder – små regionale
forskjeller.

n Helsekredittkort – grunnbeløpet fra staten, resten fylle på selv.
n Helseselvangivelse må leveres hvert år - det farlige blir forbudt.

Teknologi og samfunn

Innsatsstyrken
n Verden har gått av hengslene. Kaos – pandemier, nye

sykdommer, teknologiske sammenbrudd, finanskriser.
n Brannslokking tar all vår helsekapasitet.
n Det bygges opp et nettverk av høykompetente og

høyteknologiske brannslukkingslag i 24t turnus.
n Hvert lag dekker store geografiske områder.
n Vi får helautomatiske ambulanser som diagnostiserer og

behandler.
n Større helseforskjeller
n Klimaflyktninger kommer til Norge og tar jobb i helsesektoren
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Vedleggsliste:

Vedlegg 1 - Innspill til framtidsfortellinger i fra lokale prosjektledere, arbeidsgrupper og
   regional arbeidsgruppe på tabloidnivå – i form av workshops

Vedlegg 2 - Erfaringsdelingsskjema fra folkemøter i 13 kommuner
Vedlegg 3 - Scenariopresentasjon benyttet i folkemøter


