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Ældrebyrden og sundhedssektoren
Den globale befolkningssammensætning ændrer sig markant i disse 
år, og især gruppen af ældre forventer vi vil vokse kraftigt. Vi regner 
med, at gruppen af mennesker over 65 år vil fordobles fra 2020 til 
2050, og den samme gruppe forventes at blive 6 år ældre, end vi 
bliver i dag.

De store innovationer, der hele tiden gøres på sundhedsområdet, 
bidrager til, at vi bliver ældre og ældre, og hastigheden, hvormed vi gør 
nye opdagelser, er absolut ikke aftagende. Nærmere det modsatte. Vi 
er i dag endnu ikke i stand til at helbrede kræft, men der gøres massi-
ve fremskridt i kampen, og senest har der været lovende vacciner mod 
kræft på vej. Hvor vi tog næsten 20 år om at udvikle en vaccine mod 
influenza, klarede vi en covid-19-vaccine på omkring 1 år. 

Vores forståelse og brug af genteknologi stiger kraftigt, og koncepter 
som DNA-kortlægning og DNA-modifikationer i kampen mod kroni-
ske lidelser kan nemt blive en normal del af sundhedstilbuddet i den 
nærmeste fremtid. Der arbejdes hårdt på at puste nyt liv i døende 
celler, som er den naturlige del af vores alderdom. At kunne kickstarte 
cellereproduktionen kan i fremtiden bidrage til, at vi kan sløve ald-
ringsprocessen ned eller måske helt stoppe den?

Fokus på effektivitet  
Der er en lang række meget interessante udviklinger og selskaber at 
investere i. Fra store etablerede medicinalselskaber til de mindre og 
meget innovative virksomheder, der arbejder hårdt på at redefinere 
morgendagens sundhedssystem. Derudover kommer hele den private 
plejesektor til at spille en stor og afgørende rolle de næste mange år. 
Men det bliver ikke kun innovation, der bliver den drivende kraft, der 
arbejdes også på at forbedre den måde, vi gør tingene på i dag. Det 
estimeres, at mere end 700 mia. kroner spildes hvert år på ineffektive 
processer i vores sundhedssystem. Sundhedsudgifter på globalt plan 
står i dag for 10 % af BNP og forventes at stige markant med flere æl-
dre og længere levealder. Fokus på processer og effektiv brug af penge 
bliver derfor også et hovedområde indenfor temaet.

En hverdag med DNA-modifikationer og foryngelsesprocesser er 
langt ude i fremtiden, men der er ingen tvivl om, at de teknologiske 
fremskridt, vi gør de næste årtier, kommer til at bidrage til, at vi bliver 
endnu ældre. Men en af de finurlige ting ved teknologisk udvikling er, 
at den øger levestandarden for mange mennesker på kloden. Øget le-
vestandard betyder typisk også lavere fødselsrater, og derfor kommer 
vores sundhedsinnovation til at bidrage til at forsørgerudfordringen 
bliver endnu større, samtidig med at den skal være med til at løse den 
udfordring.
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Arbejdsudbud og forbrug
Vi kommer til at se mange løsningsforslag på de demografiske udfor-
dringer i fremtiden, og det bliver udfordrende rent politisk, men rigtig 
interessant fra et investeringsperspektiv. Nogle er måske nødt til at 
blive længere på arbejdsmarkedet, vi har brug for kvalificeret migra-
tion fra lande med høj befolkningsvækst, og den gode udvikling med 
at få flere kvinder på arbejdsmarkedet skal fortsætte. Kvinder styrer 
allerede 2/3 af det globale husholdningsbudget og 85 % af indkøb af 
forbrugsvarer (PWC, www.pwc.co.uk). Som lønforskellen mindskes, 
og kvinders rådighedsbeløb bliver større, vil det få store betydninger 
for forbrugsselskaber. Vores demografiske udvikling og løsninger på 
udfordringerne vil derfor skabe en markant anderledes og spændende 
forbrugssammensætning i fremtiden.

Geografisk omrokering
På trods af vestens problemer med lavere fødselsrater, forventes det, 
at vi i 2050 bliver 1 mia. flere mennesker på jorden (FN, www.un.org).
Det er altså ikke alle steder, der har problemer med færre børn og 
større ældrebyrde. Engang var det altid Kina og Indien, snakken faldt 
på, når vi diskuterede befolkningstilvækst. Men sådan bliver det ikke 
i fremtiden. Kina står over for næsten større udfordringer end vesten. 
I år 2100 forventes der kun at være halvt som mange kinesere som i 
dag (Forbes, www.forbes.com). Antallet af indere vil stadig vokse, men 
det bliver især Afrika, der kommer til at trække overskrifterne i frem-
tiden. Afrikas indbyggertal forventes at fordobles frem til 2050, hvor 
Nigeria fx forventes at have en gennemsnitsalder på 23 år og have 15 
mennesker i den arbejdsdygtige alder for hver pensionist. Det samme 
tal forventes at være 2 per pensionist i Europa til den tid (Statista/
PWC, www.statista.com). Det kommer selvsagt til at skabe en kæmpe 
udfordring for mange lande.

https://www.pwc.co.uk
https://www.un.org/en/desa/world-population-projected-reach-98-billion-2050-and-112-billion-2100
https://www.forbes.com/sites/stuartanderson/2020/09/03/chinas-population-to-drop-by-half-immigration-helps-us-labor-force/?sh=7e0874d13d65
https://www.statista.com/statistics/1224205/forecast-of-the-total-population-of-africa
https://www.statista.com/statistics/1224205/forecast-of-the-total-population-of-africa

