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Fremgang og de store
forventninger!
▪ Vi forventer konstant fremgang – helst med omkring
2,6% i DK hvert år
▪ Den fysiske og mentale sundhed i familien
▪ Store performancekrav til det perfekte
forældreskabet både mor og far
▪ Olga Ravn – den store livsændring
▪ Ulykke, sygdom og handicap er tilbagegang
▪ Et stort forventningspres på system og ansatte i
sundhedsvæsen

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 forvirrende verden med mange signaler gør, at vi
har brug for eksperter også i forbindelse med fødsel,
børn og familie
▪ Når det rammer – har vi ikke prøvet der før!

Nutidens og fremtidens
familier
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Fakta om familien
▪ Ikke færre familier - singlerne og især regnbuefamilierne
overvurderet i antal
▪ 72% bor sammen med far og mor (ca. 60% i Kbh)
▪ 65% af danske børn vokser op med begge deres biologiske
forældre (ca. 50% i Kbh)
▪ 18% af børnene har en enlig forsørger (2% en enlig far)
▪ 10% bor med forsørger og ny partner
▪ Familien er blevet et positivt personligt valg og de nære relationer
har større betydning pga. globalisering og digitalisering ( Fremforsk
2017)

Fakta om familien
▪ Børn og unge i kernefamilier føler selv en bedre trivsel og
større selvværd end børn og unge i stedfamilier og
eneforsørger (SFI 2010 lidt mindre i 2014)
▪ Det er åbenbart en større udfordring med leve med
stedforældre og papsøskende
▪ Blandt de svageste på socioøkonomiske baggrundsfaktorer
er indvandrere og folk med anden baggrund stærk
repræsenteret
▪ (SFI 2010 og 2014)

Generation Z og Y

Baby Boomers

Generation Jensen

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

Generation Y

Generation Z

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1980-89

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

Generation X
Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1967-79
New Millenium
Efter 9-11 generationen
Kulturel homogen.
1. verdensborgergen.
Wi–Fi (Wireless internet)
Født 2002 -

Generation Y
født 1978 til 1989
ca. 28 år til 37 år

▪ 1980’erne – den kolde krig forsætter og afsluttes i
efteråret 1989 –punk, krise og Aids
▪ I 1980 var ca. 68 % af kvinder erhvervsaktive
▪ For alvor den første generation af institutionsbørn –
som blev langt mere socialt kompetente end tidligere
generationer
▪ Zappergenerationen
▪ Vant til at indgå i mange forskellige sociale
sammenhænge

De første
digitale indfødte
▪ Den første generation af unge, som multitasker med
lektier, sms og tv på samme tid.
▪ De første, som sagde ”jeg føler mig nøgen uden en
mobiltelefon”
▪ Sms i lommen frem for personlig samtale
▪ Storbruger af internet til kommunikation, køb og
information
▪ Det virtuelle liv med venner og bekendtskaber – de
første til skabe netværk på tværs af geografi og
bopæl

Som forældre
▪ Før 2008 lå alle muligheder for deres fødder
▪ Ville ikke arbejde meget – De 3 F’er – Fritid,
Fællesskab og Frihed
▪ Blot de uddannede sig- så kunne de vælge og vrage
mellem job og muligheder
▪ Det modsatte skete – forbrug og sex i in the city er
erstattet af fornuft og forsigtighed på det
økonomiske område
▪ Genbrug, madspild og iscenesættelse af den rette
adfærd ogsom forældre

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
somindfødte
forbinder Zog integrerer, tracker
De digitale
systemer og forbindelser
ertilvejen
Ca. 17
27 årfrem
▪ 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

Karakteristika
▪ Emma er vant til at være i centrum og den
individuelle tilgang fra hjem og professionelle
▪ Løbende feedback på styrker og svagheder
▪ Sofie er god til indgå i mange forskellige situationer
og skifte roller og værdier afhængig af, hvem hun er
sammen med
▪ Mads er selvstændig og selvsikker på noget
▪ Mathilde gider ikke flere regler og politikker, når hun
selv kan bestemme.
▪ Uden venner går det ikke så godt –Peer to peer

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 deres liv ikke mindst deres
graviditet, børn og kunne fortælle de andre, hvor godt
det går for dem!

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

Service !
▪ Hurtig, nem, lækker og smart design
▪ 24/7 – What ever – When ever
▪ Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan se og
røre, følge og finde frem til uden besvær
▪ Målrettet mig og mine behov og problemer
▪ Gaming og next level
▪ Engageret og god attitude – når man møder et
menneske ” Når man endelig bevæger sig
▪
ud den fysiske verden !”

Særlig indsats
og polarisering!
▪ Den gode middelklasse skal nok får behandling
▪
▪
▪

Ressourcer, frivillighed og tilbud
De er optaget af egen og familiens ve og vel
Lidt kan gøre stor gavn

▪ 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 vises den
sund og pædagogisk adfærd
Børn særligt udsatte - dybt afhængige af ressourcer udefra
Den sociale slagside på trivsel ……uddannelse mv.

De mange andre
▪
▪
▪
▪
▪

13 % af befolkning indvandrere og efterkommere fra vestlig og
ikke-vestlige lande
Forskellige indvandrergrupper - tyrkiske, pakistanske, mv.
Flygtninge fra Europa, Syrien, Afrika, Mellemøsten,
Mellemamerika og Asien
Mennesker - som ikke kender vores velfærdssystem,
familienormer, opdragelse og pædagogik
De er også nutidens og fremtidens familier

Modern Family
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Både far og mor ”Vi vil det bedste for vores børn”
Fars behov overses ofte ved syge børn
Sundhed, økologi, klima og vegetar
Alle potentielle talenter skal foldes ud!
Børn lærer hurtigt forhandling og indflydelse
Løvindemor vågner let – og forsvarer sine børn mod
arbejdsgiver, skole, institutioner mv.
▪ Individualisering mod egen familie og venner medfører
store forventninger til den individuelle tilgang og
engagement i enkelte barn og familie

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

Opdragelse og råd!

Kaffe Pause 10. min
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Fremtiden kommer af sig selv,
det gør fremskridtet ikke – Poul Henningsen

De danske Sundhedsvæsener

▪
▪
▪
▪

Ca. 16 % af alle offentlige udgifter
Sygehuse – afdelinger og arbejdsdeling
De praktiserende læger
98 kommuner mange flere opgaver og typer af
patienter – sundhedsfremme, rehabilitering og
kronikere - den største rolle mht. borgere
▪ Apoteker, speciallæger , øvrige praksis mv.
▪ De mange aktører og mange fysiske og digitale
overgange

Fremtidens sygehuse og
sundhedsvæsen
▪ Øget specialisering og arbejdsdeling
▪ Patienter flyver in til Drive in diagnose og behandlingopgaveglidning til andre
▪ Sygehuse som effektive industrivirksomheder i alle
processer
▪ Modtagelse, diagnose, behandling evt. operation og
hjemsendelse
▪ Altafgørende samarbejde mellem aktører for at sikre
overgange og være der for patienterne

Nutidens og fremtidens
dilemma
▪ Uendelig adgang til råd, bøger og opskrifter på den rigtige
måde at være forældre og tage sig optimalt af børnene
herunder deres sundhed.
▪ Mange vil meget gerne gøre det rigtige – særlig følsom fase
i livet, når man får børn –mange følelser
▪ Tabet af husmorviden og læring i praksis
▪ Konsekvens - mange bliver usikre og bange for, om de gør
det rigtige især, når man er ny familie!
▪ Enormt brug for sundhedsfaglig sparring

Rollen som
sundhedsprofessionel
▪ Relations måden – mere ligeværdig og ofte med egen
mening og tilgang fra forældre
▪ Mange har allerede undersøgt rigtigt meget om
graviditet, fødsel og det at være familie
▪ Den professionelle – får rollen som coach,
støtteperson
▪ Det kræver argumentation og forklaringer
▪ Tid og indlevelse i den enkelte patient og forældre
pars behov – One size does not…….

Ikon og ledestjerne – en at se op til og som fortjener
respekt!
Show it –viden, nærvær og engagement

Faglighed
▪ Høj specialiseret faglig viden indenfor barsel, graviditet
og det at blive forældre
▪ Garanten for at den service og omsorg I yder er
baseret på den nyeste faglige viden.
▪ Navigatør i en meget kompleks og forvirrende verden
for os, som ikke har jeres faglighed, men som vil det
bedste. Giv os et kompas.
▪ Stiller krav til faglighed og løbende opdatering!

Omsorg og service
▪ Menneske først, så System ..
▪ Mand med fødselsdepression –” det var
sundhedsplejersken, som kunne se, at den var helt
galt fat med mig”
▪ Den måde man bliver mødt på, plejet og draget
omsorg for den enkelte har utrolig stor betydning for
omdømme og omtale også i det politiske system.
▪ Høj kvalitet i service, før, selve servicen, og efter
servicen……

Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af
hverdagen!
▪ ”Hverdagen fylder mest i menneskers liv ” Karl Ove
Knausgaard i Min Kamp 1- 6.
▪ Det gode hverdagsliv for børn og forældre
▪ Dagsinstitution, børnehave, skole
▪ Sundhed for børn og voksne
▪ I er et meget vigtig element til at sikre en god fremtid
for børn, familien og samfundet
▪ Godt fra start og tidlig indsats og hjælp har stor
betydning menneskelig og økonomisk

Mangfoldighed
Interface med borger og
patient
▪ Mangfoldig service og tilgang afhængig af generation, kultur,
social baggrund mv.
▪ Tech branchen 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
service – forkorte og forenkle vej og kontakt mellem
sundhedsvæsen og borger
▪ En digital indgang frem for flere på hvert område –
drømmescenarie …

MegaTech
▪ Mega- bølge af nye teknologier – de smelter sammen og bruges
på kryds og tværs – så vær åben og nysgerrig
▪ Automatisering og optimering af arbejdsgange, hvor det er
muligt
▪ Patientbehandling – scannere, operationsrobotter og Dr.
Watson. (Kunstig intelligens)
▪ Patientkommunikation – mit forløb og talrige sundhedsapp som
del af behandling og forløb
▪ Vi overvurderer på kort og undervurderer på langt sigt
▪ De skal udvikles og forfines i tæt samarbejde med ansatte og
patienter – ellers dur de ikke!

Mini –Workshop
▪ Gå sammen i grupper af 2 personer
▪ Diskuter –hvad der kunne gøres bedre i dag
▪ På system og den måde, som I organiserer arbejdet på i dag –
forbedringsmuligheder
▪ Som sundhedsprofessionel i hverdagen – vigtige nye tilgange
og forståelser

▪ Skriv de vigtigste ned

Fælles opsamling
▪ Gode pointer

▪ System – Organisation

▪ Den sundhedsprofessionelle –roller, tilgang og
forståelse

www.fremforsk.dk
Marianne Levinsen
Saralyst Alle 53
8270 Højbjerg
E: mlev@fremforsk.dk
T: 86 11 47 44
M: 20 67 45 01

https://www.saxo.com/dk/boernunge-og-foraeldres-moede-medsundhedsvaesenet_claus-sixtusjensen_haeftet_9788717042896

