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Forventningernes samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med omkring 
2,6% i DK  hvert år

▪ Store forventninger til livet, tilværelsen og det  
offentlige og private service.

▪ Nutidens og fremtidens seniorer har meget store 
forventninger til bolig, liv og forbrug, så længe 
helbredet tillader det. 

▪ Det moderne rige menneske er på konstant jagt efter 
evig frelse også i fremtiden fra det vi ikke kan styre –
død,  sygdom og alderdom 
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Levealder og Død
Den sidste Tid

▪ Vi bliver ældre og ældre 

▪ Det skyldes især medicin, også kirurgi samt bedre leve 
og arbejdsforhold. 

▪ I dag og fremover oplever flere og flere en lang før 
dødfase på få eller over flere år

▪ Flere år med kronisk eller alvorlig sygdom 

▪ Det giver flere mennesker især sidst i livet tid til at 
tænke, tale og overveje liv, forhold, vilkår og hvad der 
betyder noget  for dem i livet



Den uforudsigelige 
Individualisering

▪ Traditioner og ritualer er ikke længere faste, men til 
forhandling og under evig udarbejdelse i generation, 
familie og individ

▪ Fokus på individ og det nære frem for samfund og 
systemer 

▪ Den komplekse verden gør, at vi har brug for 
eksperter også i forbindelse med alderdom/sygdom  
og  funktionsnedsættelser 

▪ Når det rammer – har vi ikke prøvet der før! 



BE GOOD
Tidsånden frem mod 2025 

▪ Gøre noget godt

▪ Redde dyr, kloden, 
regnskoven eller de 
oprindelige folk

▪ Give sig selv væk som 
frivillig – tid og vilje ikke 
kun penge

▪ Lokal, nærvær, den ægte 
vare – gøre en forskel
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Den skandinaviske model
efter 2. verdenskrig tog fart 

især i 1970 og frem

▪ Universel rettigheder dvs. alle lige adgang til 
offentlige ydelser uanset køn, socio- økonomisk 
baggrund 

▪ Folkepension i 50 årene, boligstøtte

▪ Sundhedsydelser, børnepasning  og skoler  

▪ Uddannelsesstøtte  i 1970erne

▪ Arbejdsmarked – arbejdsmiljø - arbejdsskade

▪ Den første social reform i DK 1933 - Socialsystemer –som 
sikrer folk ved sygdom, handicap mv.

▪ Et støtte og sikkerhedsnet –som beundres Worldwide



Ældre og sundhedsområdet  

▪ Indtil 1950’erne tog vi os selv af de ældre. 

▪ Hjælp mod betaling til 1987 

▪ 1949 – husmoderafløsning  til kortvarig hjælp af ældre – de 
svageste flyttede på alderdomshjem

▪ 1964 – hjemmehjælp en profession og tilbud, som 
kommunerne skulle tilbyde borgerne

▪ 1987- beslutning om gratis hjemmehjælp 

▪ 2003 –frit valg ordning

▪ Ældre check, medicinske, mad …

▪ Fortid og fremtid er ikke givet …………
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Staten på banen 
især 2001!

▪ Staten på banen med styring til tiden præget af 
kontinuitet fra 1993 til 2020!

▪ Dagsorden national også på jeres område 

▪ Decentralt ansvar men utrolig centralt fastlagte 
standarder på økonomi, sundhed, ældre, 
arbejdsmarked, sociale system.

▪ Hvis I lever ikke op til standarder og vores krav så 
griber vi ind – konsekvens..

▪ Politisk enighed – om ældre, Kvalitet, omfang og 
prioriteringer (Konkurrence) 



Nutidens og fremtidens Ældre 
og seniorer



Ringkøbing –Skjern 
Absolutte tal 

Danmarks Statistik 2018

2.018 2.028 Ændring 2.038 Ændring

0-9 6.057 6.306 249 6.319 262

10-19 7.889 6.389 -1.500 6.712 -1.177

20-29 5.407 5.083 -324 4.545 -862

30-39 5.742 6.252 510 6.074 332

40-49 7.354 6.021 -1.333 6.623 -731

50-59 8.358 7.339 -1.019 6.039 -2.319

60-69 7.456 8.064 608 7.216 -240

70-79 5.677 6.422 745 7.192 1.515

80-89 2.514 3.722 1.208 4.384 1.870

90 + 551 711 160 1.184 633

I alt 57.005 56.309 -696 56.288 -717



Fra borger til  
til kritisk forbruger! 

▪ Har selv eller som pårørende fundet diagnose, behandling 
…..bedste tilgang til problemet   

▪ Debatterer løbende behandlingen med de 
sundhedsprofessionelle, hvis det er muligt.

▪ Ikke mindst andre patienter og pårørende via sociale medier og 
blogs 

▪ Måske allerede  i kontakt med klageinstans, advokat, 
alternative behandlere, bank, 

▪ Respekt – ja, det skal systemet have overfor os!

▪ Går gerne selv i gang med alternative behandlinger, kost eller 
ny livsstil.



De løbske mennesker 
og generationer

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jensen

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Mellemkrigs generation
Født mellem 1919 -1939

79 til 99 år  

▪ Kun ca. 7% af befolkning i dag 

▪ De ældste og dårligst uddannede i vores samfund -
husker en barndom præget af nøjsomhed og arbejde

▪ Bruge det hele – imod madspild 

▪ Digitale analfabeter

▪ De er forsigtige og tilbageholdende og venter på deres 
tur 

▪ Opmærksomhed og tages i hånden …



68’erne 
født 1940 - 54

ca. 64 år til 78 år 

▪ Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en periode med 
mangel og afsavn.

▪ Værdier: Solidaritet med alle = alle lige rettigheder og pligter, 
ikke individuelle forskelle

▪ De har udfordret autoriteter livet igennem …….

▪ Mange er optaget af sundhed og at optimere den ”man skulle 
helst nå det hele”

▪ Vil selv definere sygdom og alderdom

▪ Som borgere  - digitale indvandrer – et kompetent menneske, en 
telefon eller et brev



Generations Jensen  og X
som borgere!

fra 38 til 63 år

▪ Selvbevidste og kyniske forbrugere og borgere, ikke loyale mod 
butikker og  myndigheder.

▪ Tilværelsen  skal være lækker, designet og personlig 

▪ Det skal signalere status og penge nok såvel fysisk og digitalt 

▪ Raseri og vrede – hvis man ikke får det ønskede

▪ Den gode middelklasse vil forsøge at spare op i pension, bolig og 
forsikringer for at få det serviceniveau, som de selv anser for 
passende.

▪ Skrabe - modellen nej tak. 

▪ Forbrugere og service, Tak ……..



Særlig indsats
og polarisering!

▪ Den gode middelklasse skal nok får behandling
▪ Ressourcer, frivillighed og tilbud 

▪ De er optaget af egen og familien ve og vel 

▪ Underklassen – ingen uddannelse, ensomhed og 
sygdom

▪ De holder sig ofte for sig – har få til at kæmpe for sig

▪ Feltarbejdere – ud til dem – de skal holdes i hånden og vise den 
sunde adfærd og sygdomsbehandling 

▪ Det udfordrer systemet – vi er nødt til at udvikle 
forskellige tilgange 
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Mangfoldighed 
Interface med borger

▪ Mangfoldig service afhængig af generation, kultur, social 
baggrund mv.  Til hver enkelt borger

▪ Tech branchen (Uber, AirBnb og GoMore) vil søge at sætte sig på alt

▪ De er rigtig gode til kundeservice og kundebetjening 24/7 what 
ever –when ever 

▪ Hvilke teknologier og udviklingsarbejder kan yde reel mere 
borgerservice – forkorte og forenkle vej og kontakt mellem 
kommune og borger 

▪ En digital indgang frem for flere på hvert område –
drømmescenarie …



Fremtidens arbejdskraft,  de unge Z  og  ledelse 







Medarbejdere

▪ Dyb arbejdskraftmangel fremover måske slut om 5-6 
år, og der er alting alligevel forandret

▪ Teknologiens indtog - Automatisering, outsourcing og 
nye forretningsmodeller

▪ Rekruttere fra  Norden, Europa og Verden – vi ligger 
lavt på europæiske jobplatforme Eures. 

▪ Private og offentlige – nødt til bredere og mere åben 
rekrutteringsstrategier i form af uddannelse af egne 
og nye medarbejdere – freelancere mv.



Det åbne globale Tech 
arbejdsmarked

▪ Amazone intelligent Turc, - Worksome (DK)

▪ Digital platform  - hvor arbejdskraft og specialiseret 
arbejdskraft  til salg world wide

▪ Tilgængelighed 24/7

▪ Transparens  med hensyn til pris, kvalitet og erfaring-
rating 

▪ Afgørende – salg af standard eller ekspertviden

▪ Freelancer grupper – de eftertragtede – de som er 
nødt til det.  20 % i 2025 



3. led af den digitale 
revolution 

Chips og digital kraft er til stede overalt 

Teknologi og digitale systemer styrer produktion, kommunikation, 
salg, indkøb og kunderelationen  

Teknologien bliver moden – det betyder, at den forsvinder som 
noget synligt. Digital = normalt

Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, tracker 
systemer og forbindelser er vejen frem

Ny teknologi skal udvikles i virksomhed, marked, og situation, 
ellers giver det ikke mening ……..

Teknologi, robotter, automatisering, software – Årsagen til at 
produktion kommer tilbage i DK og USA. JYSK 

De digitale indfødte Z født 1990 til 2001  
Ca. 17 til 27 år 



▪ Født ind i  de glade 1990 efter afslutning af den Kolde Krig  i alt 
ca. 900.000 

▪ En ny verden med mere håb og optimisme og DK mere vendt 
mod verden økonomisk, politiske og militært 

▪ De blev en stor generation i et årti præget af børnefamilier og 
deres ønsker og behov 

▪ De blev de første børn, som for alvor fik en stemme i 
familiedemokratiet

▪ Skoler og dags institutioner begyndte at arbejde med mere 
individuelle tilgange og læreplaner  (2003 og 2004)

▪ Senere finanskrise - fornuft , konkurrence og indsatsen. 



Karakteristika  

▪ Camilla er  vant til at være i centrum og den 
individuelle tilgang fra hjem og professionelle

▪ Løbende feedback på styrker og svagheder 

▪ Rasmus er god til indgå i mange forskellige situationer 
og skifte roller og værdier afhængig af, hvem hun er 
sammen med 

▪ Mathias er selvstændig og selvsikker  på noget 

▪ Julie gider ikke flere regler og politikker, når hun selv 
kan bestemme. 



Performance!

▪ Materielt og indflydelse på liv langt større 

▪ Uddannelse,  arbejde, venner og sociale medier i gang 
hele tiden 

▪ Mange er meget opmærksomme på at måle sig og 
sammenligne med de andre unge på mange områder 
fagligt, socialt og fysisk …..Konstant

▪ De vil gerne være stolte af arbejde og uddannelse og 
kunne fortælle de andre, hvor godt det går for dem! 



Venner = at lykkes 
Fælleskaber

▪ ”Uden venner føler man sig ensom og ikke have noget at lave”

▪ Bindeleddet  for venskabet er ofte en ”fælles historie”,  dele 
oplevelser, og dermed fortiden og fremtiden 

▪ Venner og venskab bliver hermed en aktiv proces i deres 
socialiseringsproces og identitetsdannelse

▪ Efterskolen, arbejdsplads, fritid mv.

▪ Frivillige fællesskaber  og rammer – de vil helst hjælpes og 
forstås af peers dvs. andre unge

▪ Skolen og praktik bør være god til at skabe  nye netværk og 
venner for de unge! Peer to Peer 



De digitale indfødte 



Digital Natives

▪ Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  
www.youtube.com, www.facebook.com, www.snapchat.com, 
www.instagram.com, Twitter mv.

▪ Nutiden og  fremtidens unge skræddersyer egne  lukkede 
kredsløb på sociale medier

▪ Kommunikation, anbefaling og rating …..

▪ Gaming og next level – Belønning hele tiden ….

▪ Glad for provinsen Danmark – men  verden venter…

▪ Information om uddannelse og muligheder  -hurtig interaktiv 
24/7 nogen, som tager en i hånden og hjælper 

▪ ”Når jeg endelige bevæger ud i det fysiske univers” 

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
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Rekruttering til uddannelse og 
job!

Mening for mig også!



De mange valg
fra 15 - 30 år!

▪ Individualisering og pres på den enkelte både i 2006, 2010 og 
2017 Fremforsk

▪ Jeg  er selv ansvarlig for at træffe de rigtige valg i liv, 
uddannelse og karriere! 

▪ Finde mit ”kald” – ”jeg drømmer om at ….

▪ Jeg skaber min egen succes og det modsatte  

▪ Mange overvejelser og usikkerhed 

▪ Store performancekrav til fremtidens gode liv 

▪ Brug for voksen/lederstøtte til at bekræfte dem i, at der er 
mange veje til Rom …….



▪ SYNLIGE karrieremuligheder og personlig udvikling 
skræddersyet til mig med flere udviklingstrin

▪ Fleksible arbejdstider med forståelse for andre interesser 
end arbejde (Heste, Yoga, festival)

▪ Fair og retfærdig løn

▪ De unge de mest stressede på arbejdspladsen ( A4) 

▪ De mange valg og fravalg !

▪ Jo yngre jo mere fryns – Tak 

▪ Gerne en titel  og noget at være stolt af -

▪ Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig!

De unge og forventninger 
til arbejdspladsen 



Unge er forskellige!

▪ Primadonnaen:  Høj faglighed er meningen med 
arbejdet, (mening, opgaver og løn)

▪ Karrieremennesket : Opgaver, især udvikling og næste
hop i form af løn og titel

▪ Lønmodtageren:  Leverer de aftalte opgaver, men 
lever i fritiden og for familie og venner.

▪ Pragmatikeren :  gode arbejdsvilkår, miljø, kollegaer. ( 
Arbejdspladsen, opgaverne og lønnen)

https://www.saxo.com/dk/motivation_helle-hedegaard-hein_indbundet_9788741252278


Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!
▪ Daglig praksis - evig forandringsproces - god praktisk ledelse er

komplekst kludetæppe af afbrydelser, spørgsmål og
stillingtagen. H. Mintzberg.

▪ "Leadership involves plumbing as well as poetry” James G. 
March, Stanford University

▪ Det gør os tilfredse med jobbet 

▪ Social støtte fra chefen.

▪ Indflydelse på arbejdet.

▪ Social støtte fra kolleger

▪ (NAF2017)



Ikon og ledestjerne – en at se op til og som fortjener 
respekt 

FAST ARBEJDE HVER GANG I DE MANGE RELATIONER 



Managerrollen  

▪ Lederens opgave at skabe tid og rum til at ansatte er i 
stand til at passe deres arbejde 

▪ Tydelig  med hensyn til ønsker, regler og 
forventninger  (Den voksne) 

▪ Sørge for  de  rette medarbejdere dvs. alle får de 
oplysninger, som er nødvendige for at løse 
arbejdsopgaverne på en ordentlige måde 

▪ Strategiske fokus på nye løsninger fysisk og digitalt –
mennesker eller system i spil



Præsterollen 

▪ Kunne lide og rumme de ansatte i al deres umulige og 
besværlige mangfoldighed

▪ Især de unge, som man ikke forstår!

▪ Nærvær og engagement – de unge afkoder  dig 
lynhurtige!

▪ Retning og mening især i NU 

▪ Begejstring og motivation  i forhold til kerneydelsen, 
kultur og strategi (det smitter)

▪ Eksekver  - konsekvenspædagogik! 



Rollen som komiker!

▪ En leder som tør indrømme fejl(UHA) contra den 
negative  fejlfinder/problemkulturen

▪ Som tør at sætte sig selv i spil på nye måder og  
metoder i forhold til  medarbejderne 

▪ Løsning, tilrettelæggelse og balance

▪ Humor og sjov  i hverdagen, gør det sjovere at være på 
arbejde. 

▪ (Brokkerier nr. 1 på hadelisten)



Direktøren for det hele 

▪ Naturtalent for at matche en given ledelse til den 
situation som hver medarbejder står i time for time og 
minut for minut

▪ Brobyggeren mellem mange forskellige mennesker og 
kulturer

▪ Erkendelse af lederskabets mange facetter og 
udfordringer

▪ Frontfigur - ansvar og rollemodellen for alle





Ledelse,  mennesket
også i fremtiden 

▪ 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 it- and 
others dont! Jeffrey Pfeffer 2010. 

▪ Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 
sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf, Dyrby, 
Weinstein ………
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