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Den nye tidsånd:
Ny optimisme 2014 - 2020
• Konstruktiv fremtid Vi ser lys forude - På vej ud af
tunnelen!
• Respekt for dem, som skaber noget!
• Siden 2008 danskerne præget af fornuft frem for
overflod – pris, opsparing og mindre forbrug
• Nærhed, det autentiske, og hjemlighed/hygge.
– Hjemmebag, urter, nyttehave
– hjemmestrik og anti-materialisme
– Retro på retur mod 2020
• Fravalg af børn sker bevidst af nogle par

Megatrends med betydning for familier
og sundhedsplejen

Globalisering
og børnene
• Globalisering i form af uddannelse, arbejde og
turisme mere kulturel udveksling end i dag
• Fremtidens unge og børnefamilier er digitale
indfødte verdensborgere.
• Kultur, fritid og læring sker mange steder i
verden
• Vi har stadig fysiske bygninger, men børn og
unge får indtryk, oplevelser og erfaringer i
mange forskellige sammenhænge
• Nye identiteter – Multilokal eller Afropolitan!

Ny og bedre digital infrastruktur og ny
teknolog er strategisk afgørende i alle
sektorer.
Det skyldes;
– Arbejdet med digitale data og informationer er
hastigt voksende
– Voksende behov for udveksling af data og
kommunikation af hensyn til sikkerhed, bedre og
mere service, større produktivitet og effektivitet
– Rapportering, kvalitetssikring og evaluering– øget
dokumentationskrav både offentligt og privat
virksomheder.
– En velkendt metode til at opnå større produktivitet
og effektivitet i fremtiden ( historien)

The Digital Revolution
Big Data
• Data ( Volume)– vokser eksplosivt i disse år .
Fra 130 i 2005 til 40.000 exabyte i 2020.
• Hastigheden (Velocity) – for at behandle og
systematisere data stiger.
• De mange datakilder ( Variety) –internt –
eksternt, GPS-tracking fra i-phones mv.
• Data – fra nødvendighed til handelsvare
• Brug af eksisterende data estimeres (OECD)
• Nedbringe offentlige driftsudgifter med 15-20 %

Individualisering
• Startede i 1980’erne
• Danskerne er blevet mere optaget af de nære
fællesskaber i form af familie, lokalsamfund, og
arbejdspladsen
• Mindre optaget af de store problemstillinger
som samfund, velfærdstaten, og de store
forandringer.
• Danskerne nu og fremover er langt mere
engageret i egen, familie og nære venners
sundhed og sygdom

Rigdom
og Sundhed
• Det moderne rige menneske er på konstant jagt
efter evig frelse.
• Vi vil gerne kontrollere det, vi frygter allermest
sygdom og død.
• Sundhed i familien, kultur, natur, fritid og
arbejde som den store megatrend.
• Stigende fokus og krav til sundhedssystemet
om den optimale kur mod sygdomme og døden
• Sundhed, business, og profeter i fremtiden !

LOKAL som mega-trend
• Et voksende antal globale nomader, de er geografisk
mobile i ind og udland.
• Verden er stor, mangfoldig, sjov inspirerende, men svær
at styre og kontrollere.
• Det giver det enkelte menneske et Enormt stort behov
for tilknytning til et bestemt lokalområde, by eller
kommune enten bolig eller feriehus.
• Daginstitutioner, skoler, og sundhedsplejen er noget
som den enkelte familie er meget optaget af primært i
eget nærområde
• Den gode barndom trækker folk tilbage til kommune
eller lokalområde.

Nutidens og fremtidens
familier

Befolkningsudviklingen
Danmark 2013-2023
Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa
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Befolkningsudviklingen
Gentofte kommune 2013-2023
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Demografi Gentofte kommune
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2013

2023

Ændring

2033

Ændring

0-9

9228

9716

488

11401

2173

10-19

9889

10380

491

10704

815

20-29

6266

7070

804

6857

591

30-39

8168

8695

527

9814

1646

40-49

11886

10745

-1141

10875

-1011

50-59

9843

11628

1785

10335

492

60-69

9109

8877

-232

10466

1357

70-79

5144

7713

2569

7790

2646

80-89

2833

3341

508

5166

2333

90 +

1993

2293

300

3135

1142

I alt

74359

80458

6099

86543

12184
Kilde: Danmarks Statistik, 2012

Befolkningsudviklingen
Lyngby-Taarbæk kommune 2013-2023
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Demografi Lyngby-Taarbæk
kommune
Absolutte tal 2013-2033
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Fakta om familien
• Vi stifter familie senere
• Det at have sin egen familie er for mange
danskerne billedet af det gode liv.
• 72% af danske børn vokser op med begge deres
biologiske forældre. 18% af børnene har en
enlig forsørger (2% en enlig far)
• Familien er blevet et personlig tilvalg - ikke en
forventning eller en nødvendighed.

Fakta om familien
• Antallet af vielser stiger - men over halvdelen
bliver borgerligt viet.
• Flere skilsmisser - men folk gifter sig og danner
nye par.
• Børn og unge i kernefamilier føler selv en bedre
trivsel og større selvværd end børn i
stedfamilier og eneforsørger (SFI 2010)
• Stedfamilier ser ud til at være en udfordring for
børn og unge! (SFI 2010) Det er svært med
stedforældre og parsøskende

Familier i fremtiden?
• Følelsesmæssigt og personligt behov for at til belonging
– tilhørsforhold ” My home( familie) is my castle”
• Nye livsfaser betyder færre familier - men ikke i
børnefamiliealderen
• Den har overlevet utroligt meget - derfor fortsætter den
• Parforholdet er endnu mere stabilt end familien
• De unge mellem 15- 19 år ønsker også familie, parforhold
og børn
• Kernefamilien er børnenes klare billede af den rigtige
familie ( 77 %) Børnerådets panelrapport 2011

Moderne forældre

Far Åbergs
forældretips ved
Gunilla Bergstrøm.
• Agt dine børn som små mennesker og forstå, at
du kun har dem til låns”
• ”Bland dig ikke for meget og lad vær med at
tænke på børnenes vegne”
• ”Giv nu og da fanden i dit barn, hvis du har lyst
til læse avis, sy, lave motorcykel”
• Vær ikke besat af tanken om at være ”god
forælder”, det stiller et væld af krav til børnene.

Generationer fra digitale
analfalbeter,indvandrere til
digitale indfødte
Baby Boomers

Generation Jones

Generation X

Den store under og
efterkrigsgeneration:
40-tallister, 68-generation
Fra mangel til overflod
P-pillen, rejsegrammofon
Født 1940-54

Nyopdaget generation
stor generation,
”Jones”, fordi de er
almindelige
Stereoanlægget
Født 1955-66

Nå- generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1967-77

Generation Y

Generation Z

New Millenium
Efter 9-11 generationen
Kulturel homogen.
1. verdensborgergen.
Wi–Fi (Wireless internet)
Født 2002 -

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1978-89

Mellemkrigsgeneration
Stor familieværdier
Projekt- og curlingbørn
Digital natives
Født 1990-2001

Babyboomers
født 1940-54
• Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en
periode med mangel og afsavn. Kollektivisme og
solidaritet - ens for alle
• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og telefonen.
• Digitale indvandrere: Internettet bruges men kun det til,
man kan stole på rejser, bank o.s.v.
• De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller
ansigt til ansigt med personen.
• De sidste til dels loyale mod myndigheder og butikker

Generations Jones og X
som borgere
• Selvbevidste og kyniske forbrugere og borgere, ikke
loyale mod butikker og myndigheder.
• Servicen skal være lækker, designet og personlig
• Det skal signalere status og penge nok.
• Hvis de ikke kan få god offentlig service, så vil de med
penge forsøge at købe sig til den. Raseri og vrede!
• 2030 – Levestandarden stiger hele tiden
• Kommunikation– nogle digitale og andre som
Babyboomers – men flere og flere vil forvente og
foretrække kontakt pr. e-mail og sms
• Forbrugere og Servicekommunen

Kaffepause indtil

e

Mobil Digital Now or
invisible in 2020

Karakteristika for Digitale
Natives som forældre Y og
snart Z
• Børnene er meget vigtige, når vi har fri, så er de
vigtigere end alt andet. Børnene i første række ..
• Far og mor er på banen
• Mange småbørns forældre er meget bevidste
økologiske bevidste og vil det bedste for
børnene.
• Børnenes sundhed –kost, motion mv.
• Første generation, som forventer den
individuelle tilgang fra alle.

Forældres brug af tid og
penge på deres børn
(Jens Bonke 2009)

Timer pr. uge

•10 % bruger 6 timer ugentlig på en 3. årig og 10 % bruger 30 timer ugentlig.

Kønsroller og
arbejdsfordeling
• Både far og mor har udearbejde
• Familiefædre – frihed, positive tilvalg og
omsorg
• Danske fædre bruger 9 timer om ugen på
mindreårige børn langt mere end europæiske
fædre.
• De yngre par deles mere ligeligt om de
opgaver, som knyttet til børnene og Silvan
• Karl Ove Knausgaard i Min Kamp 1- 6

Forældregruppen
• Karriere, bolig og småbørn på en gang
• Vi vil have et hurtig direkte personligt
kompetent svar
• Sundhed og sygdom er dit eget ansvar …
• Kommunikation– gerne digitalt via e-mail og
• et hurtigt personligt og kompetent svar
• Ellers går de selv i gang med at finde andre veje
• og løsninger….
• www.netsundhedsplejerske.dk

Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af
hverdagen !
• Forældre ønsker det gode hverdagsliv.
• Gode skoler, pasningsmuligheder, og fritids og
kulturtilbud
• Mange engagerede forældre ønsker at barnet skal
afprøve eller folde alle talenter ud.
• Det kan være musik, billedkunst, idræt, teater, ballet
• De kan især være bekymrede for, at deres barns talenter
går til spilde.
• Der er også dem, der falder igennem som forældre
• ”Hverdagen fylder mest i menneskers liv” Karl Ove
Knausgaard i Min Kamp 1- 6.

Forældre,
når det gode liv
krakelerer!
• Drømmen brast – Sorg, skam og skyld
• Måske nødt til at prioritering mellem privat- og
arbejdsliv. Nødt til at vælge fra
• Mange møder, sagsbehandling, vurderinger mv.
• Tid og energikrævende
• Stort pres på ægteskabet eller personen selv
• Evt. Søskende og deres behov
• Nogle gange livslange bekymring, især når man
engang selv er væk.

De polariserede
familier og børn
Regionalisterne: Middelklassen nyder
velstanden og den voksende demokratisering i
denne gruppe. Højere krav og forventning til
service. (frivillighed og tilbud)
Underklassen : Mennesker, som lever på kanten
og i bunden af vores samfund. De har ofte
sundhedsproblemer, ensomhed og dårlig
økonomi. De kræver ikke og holder sig for sig
selv. Børn og unge er særligt udsatte.
Nødvendigt med feltarbejdere og meget hjælp
til selvhjælp)

Karakteristika for Z og New
Millenium (født 1990 – 2011)
• Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil
gøre alt for. Børnene i første række .
• De har individuelle læreplaner fra de starter i
daginstitutioner, og folkeskolen den individuelle
tilgang siden 2003.
• Børn lærer hurtigt at indgå i mange forskellige
sammenhænge og skifte roller og værdier
afhængig af, hvem de er sammen med

Personal network and
virtuality

•
•
-

Venner og fællesskabet – det vigtige i livet.
Hver digital native = stor personligt netværk
4-8 intime venner(mindst 1 gang om måneden)
30- 50 venner/bekendte fra skole, sport m.v.
Tidl. 100-200 MSN venner, nu op til og mere end
400 venner på Fjæsbogen/ Facebook
• De mindre børn er i gang med at opbygge

Digitale indfødte og den
virtuelle selvfølgelighed
• De digitale generationer
behov for at leve fysisk
og digitalt
• Gaming
• Visuelle
• Interaktivitet
• Leg, læring, trøst og
forståelse sker også via
digitale platforme

Kundeservice
• Mange forskellige forældre og ønsker til
service og måde at kommunikere på
• One Size does not fit all !
• Åbenhed og parathed til at bruge mange
forskellige metoder til at yde den optimale
service.
• På den måde, som den enkelte foretrækker.
• Den optimale personalized service er den
rigtige tilgang og svar fra jeres side !
• Brugerdreven og Co-Creation –vækst område!

Den nationale
sundhedsdagsorden !
 Myndighederne og deres officielle råd ud fra
forskning i sundhed/sygdom. De er vigtige, men har
mistet monopol og særstatus.
 Eksperter indenfor ernæring og kost – ofte egen
agenda – de vil også kæmpe for at få plads på
arenaen
 Sundhedsapostle – hele tiden nye på banen, som
kan fange opmærksomheden i periode
 Skiftende signaler og mange valgmuligheder =
usikkerhed om de rette sunde valg og fravalg.

Den løbske verden og
de professionelle
• Der udgives mange bøger, mange undersøgelser og
signaler, om den rigtige måde at få de bedste
talenter frem i hver enkelt lille barn og unge.
• De fagprofessionelle er i konkurrence med mange
andre ( politikere, forældre, mediedarling) om at
levere den ultimative opskrift på succes.
• Forældre, politikere og andre –hjælp os, vi ved ikke,
hvad vi skal gøre
• Enormt efterspørgsel og behov for faglig sparring
på mange niveauer i samfundet

Høj faglighed blandt
ledere og ansatte, TAK
• Høj specialiseret faglig viden indenfor sundhed
for børn, forældre og unge
• Hvordan øger vi livskvalitet og livsglæde nu og i
fremtiden
• Garanten for den service og omsorg I yder er
baseret på den nyeste faglige viden.
• Navigatør i en meget kompleks og forvirrende
verden for os. Giv os et kompas.
• Opsøg og dokumenter jeres viden non - stop

Kommunikation
 Kommunikation – mundtlig og skriftlig ikke på
en måde.
 Men på mange forskellige måder, som passer
til den enkelte menneske
 Nogle få informationer og andre skal tages i
hånden
 Parathed og åbenhed i forhold til forskellige
måder at formidle sundhed, sygdom og
problemer til forskellige generationer og
mennesker

Omsorgen
• Menneske først, så System
• Sikre store og små borgere den optimale
omsorg og forståelse
• Uanset hvor de befinder sig i systemet
• Den måde man bliver mødt på og draget
omsorg for den enkelte har utrolig stor
betydning for omdømme og omtale i
befolkningen og i det politiske system.
• Høj kvalitet i service, før, selve servicen, og
efter servicen……

DEN KOMPETENTE VOKSNE

• Naturtalent for at matche en given tilgang til
hver enkelte barn, ung og forældre i given
situation time for time og minut for minut
• Rollemodellen – integrator, og viser, hvordan
udfordringer kan løses, også samarbejde.
• Brobygger mellem systemer, barn og forældre,
generationer, og andet godt.

Ledelse, mennesket
også i fremtiden
• Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den
sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf…

• Evidens er vejen frem, men mennesket står i
vejen. (magt, rutiner og best practice)
• Erfaring er ikke nødvendigvis et plusord blot 1
års erfaring gentaget 20 gange.
• Læs mere; Power - Why some people have itand others dont! Jeffrey Pfeffer 2010,
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