
Velfærdsteknologi i Japan
Hvordan tager japanerne sig af de syge og gamle

og hvordan vil de gøre det fremover
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Hvad er velfærd?

 Offentlig støtte til forsørgelse og 

lignende

 Børnepleje

 Ældrepleje  Sygepleje
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Offentlig støtte til forsørgelse og 

lignende
Hvor mange får støtte i Japan og har de hjemløse?
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Hvor mange er på offentlige ydelser

Japan

0,7%

Danmark

60%

USA

9,7%
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Hvor mange 

hjemløse er der i 

Japan?
15.800 – ifølge den japanske regering

reelt er tallet nok markant højere med 

over 10.000 i Tokyo alene (officielt 

omkring 1500)
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Børnepleje
Er børn i børnehave ligesom herhjemme?
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Børnehaver

 Børnehave er ikke et krav i Japan

 Den tvungne skolegang begynder med første klasse ved en alder af seks år

 Da der stadig er mange hjemmegående husmødre i Japan bliver en del børn 

passet hjemme indtil skolestart

 Der er dog mange der kommer i børnehave to år før (i en alder af fire år) for 

at gøre dem klar til det at fungere i en fælles klasse

 Da børnehave ikke er et krav er der ikke pladsgaranti som vi kender det 

herhjemme

 Man kan altså risikere at skulle sende barnet langt, måtte sige et job op som 

forældre (typisk moderen) eller lade bedsteforældre passe barnet
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Ældrepleje
Dækker familierne alt når man bliver gammel?
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Unge tager sig af ældre

 I Japan er det meget normalt at de yngre tager sig af ældre 

familiemedlemmer

 Således er der 177.600 mellem 15 og 29 der tager sig af et familiemedlem. 

 I dag er mere end en fjerdel af Japans befolkning over 65, dette forventes at 

stige til 40% i 2055, hvor befolkningen til gengæld er faldet fra 127 millioner 

til 90 millioner

 I 1975 var der 9,1 arbejdende voksen (mellem 19 og 64) per ældre over 65, i 2065 

vil det være 1,2…

 I 2025 forventes det at Japan er nødt til at skaffe 1 millioner sygeplejersker 

og plejepersonale mere end der er i dag…
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Sygepleje
Få læger men verdensklasse dækning
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Økonomien er hård

 I dag udgør sundhedsvæsnet 8% af BNP, i 2015 forventes det at nå 11%

 Syge folk betaler 10-30% af udgifterne til hospitalet selv, resten dækker staten 

for de mest normalt ting som fødsel og kontrol af infektiøse sygdomme

 Betaling for personlig sundhed sker via et universel sundhedssystem

 Alle skal være medlem

 Hvis man ikke er medlem af en forsikring gennem sit arbejder bliver man det

gennem regeringen

 De fleste hospitaler er privat ejede men betales af staten
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Åbningstider og egen læge

 Man er ikke tilknyttet en praktiserende læge

 Der er ikke almene læger i Japan, det tætteste man kommer er en læge med 

speciale i ”intern medicin”

 Hospitalerne er ligeledes strengt inddelt i afdelinger

 Ved de fleste læger går man bare ind, omend speciallæger som tandlæger og

gynækologer normalt kræver booking

 Ved sygehus kræver det normalt heller ikke booking for første gang, anden

gang kræver det dog en aftale

 Hvis du ikke er henvist til hospitalet af en læge kan de kræve ekstra

 Bring penge og dit japanske sygesikringsbevis, de fleste tager ikke kreditkort
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Robotter
Svaret på alle Japans problemer?
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Robear er dog ikke billig…

 Den koster mellem en million og 1,7 millioner
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Kilder

Offentlig støtte til forsørgelse og lignende

 http://www.nytimes.com/1996/09/10/world/welfare-as-japan-knows-it-a-family-affair.html

 http://countrystudies.us/japan/75.htm

 http://www.japan-talk.com/jt/new/homelessness-in-japan

 https://www.tofugu.com/japan/homeless-in-japan/

Børnepleje

 https://japantoday.com/category/features/opinions/you-can-learn-a-lot-
about-japanese-culture-from-kindergarten-classes

 https://youtu.be/Y_oZtxWuids

 https://papyrusnews.com/2010/09/18/enrolling-my-kids-in-japanese-
kindergartendaycare-hoikuen/
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Kilder

Ældrepleje

 http://www.bbc.com/news/world-asia-31901943

Sygepleje

 https://www.nyu.edu/projects/rodwin/lessons.html

Robotter

 http://www.newsmax.com/Newsfront/elder-care-robots-

japan/2014/07/20/id/583730/
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