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Fremtiden kommer af sig selv,
det gør fremskridtet ikke – Poul Henningsen

Forventningernes samfund
▪ Vi forventer konstant fremgang – helst med omkring
2,6% i DK hvert år
▪ Det gælder livskvalitet og sundhed både det fysiske
og det mentale
▪ Et stort forventningspres på de mennesker vi møder i
sundhedsvæsenet
▪ Ulykke, sygdom herunder overvægt og handicap
opleves som tilbagegang især når man er ung, så er
det særligt svært.

Befolkningsudviklingen
Danmark 2018-2028
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Kilde: Statistics Denmark, 2018

Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028
2018, pers

2028, pers.

Ændring
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626.194

701.156

74.962

10-19

683.704

644.168

-39.536

20-29

777.628

755.990

-21.638

30-39

677.131

795.246

118.115
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769.527

672.937

-96.590

50-59

792.386

752.501

-39.885

60-69

665.064

745.307

80.243

70-79

535.894

574.103

38.209

80-89

212.212

349.413

137.201

90 +

43.784

56.402

12.618

I alt

5.783.524

6.047.223

263.699
Kilde: Danmarks Statistik, 2017

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,
software
som forbinder
og integrerer,
De nye
unge
generation
Z født 1990
til 2001 tracker
systemer og
og forbindelser
er vejen
frem
New Millinium
2002
til 2012
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

Livsfase og
Ungdom
0

20

40

60

1960

Barndom

Alderdom

Forældre

2000
Teenager

Unge
De frie 1

Seniorer
De frie 2

2030

0

20

40

60

80

De løbske mennesker
og generationer i samfundet
Generation 68

Generation ”Jensen” 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,
”Jensen” , fordi de er
almindelige
Stereoanlægget
Født 1955-66

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1967-79

Generation Y

Generation Z

Gen. 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 1980-89

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

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.

Hverdagen som ung
▪ Materielt og indflydelse på liv langt større
▪ Skole, arbejde og sociale medier i gang hele tiden
▪ Præget af performance kultur og fokus på at præstere
godt fagligt i uddannelsessystem og på arbejde
▪ Hele tiden præstere det bedste og måle sig med de
andre på mange områder fagligt, socialt og fysisk …..
Det presser på – det perfekte

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
▪ Skole og klinik kan 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…
▪ ”Når jeg endelige bevæger ud i det fysiske univers”

New Millenium
født 2002 til 2012
▪ Født ind i terrorens årti og de glade 00’ere med
dansen om guldkalven fra 2003 til 2008
▪ Generationens størrelse ca. 723.000
▪ Finanskrisen og de hårde tider på arbejdsmarked og
boligmarkedet
▪ Lovgivning om den individuelle tilgang og planer,
feedback
▪ Teknologi –Smart Phone Apple 2007 – android system
2008 til bl.a. HTC, Samsung, Motorola

Karakteristik
▪ Individuelle tilgang – performance og styring/måling i
daginstitution og skole
▪ Familien stor betydning –beskyttelsen i en krævende
verden
▪ Børnerådet – 21 % af alle børn i 8. klasse føler sig
meget pressede i hverdagen
▪ 61 % af disse børn mener, at presset kommer fra
skolen

Digitale superbrugere
eller forbrugere
▪ I 2. til 6. klasse bruger 50% Youtube eller Vlogs på
daglig basis
▪ 48 % er på konsol eller tablet om dagen
▪ 39 % har kontakt med venner hver dag
▪ 7 ud af 10 børn har en mobil som 10 årig
▪ Hver 3. barn mellem 6 og 9 år er på nettet uden en
voksen
▪ De lærer engelsk via spil, kommunikation og
underholdning

Børneliv version 2.0
CUR 2013
Meget vigtigt %
9 -12 årige

Forældre tror er meget vigtigt for dem

Venner ( 94)

88,3

Være i naturen (38)
Krop (31,9)

25,1
16,1

Forurening/miljø (31,1)
Udseende (22,1)

9,4
20,6

Om gud er til( 21,7)
Shopping ( 17,5)

5,1
4,3

Tøj/mode ( 16,5)

16,0

Kærester (13,0)
Make-up 2,6

1,4
1,4

Krop og udseende
▪ Det fylder utroligt meget, at man som unge gerne vil
se godt ud og være attraktiv!
▪ Den lækre krop er en krop i balance og god udstråling
▪ Lækker krop er veltrænet - muskler
▪ Mange fortæller, hvordan de går meget op i at have
den rigtige påklædning f.eks. Stil og mærker på.
▪ Fitness – træning og vedligeholdelse

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 …….

Modern Family

Socialisering i den nye
forhandlingsfamilie
▪ Far og mor er efterhånden ligestillede i familien
▪ Børnene lærer at forhandle og få deres vilje fra tidlig alder
- tætte relationer og fortrolighed
▪ Løvindemor(far) forsvarer sine børn mod institution og
efterskole sågar på universitetet
▪ Den generelle individualisering mod egen familie og
venner medfører store forventninger til den individuelle
tilgang og engagement i ung og familien

Forældre/professionelle
▪ Relations måden – sammen på festival, samme tøj og
ofte stor fortrolighed også om private ting.
▪ Forældrerollen som coach, støtteperson og bisidder
også på i klinikken
▪ Face to Face – ofte et gruppemøde
▪ Far/mor – hen sidder med også, selv om de ikke fysisk
er til stede - følger med i hele processen - krydspres
på den unge ……

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

Ressourcer, frivillighed og tilbud også teknologi
De er optaget af egen og familiens sundhed

▪ Underklassen – ingen uddannelse, ensomhed og
sygdom(indvandrere og anden etnisk)
▪
▪
▪

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
Overvægt og social slagside

▪ Vi er nødt til at udvikle forskellige tilgange og metoder

Forventninger til systemet og de sundhedsprofessionelle

https://www.kora.dk/media/6844202/11325_fem-megatrends-der-udfordrerfremtidens-sundhedsvaesen.pdf

Aktiv og kritisk
patient og borger
▪ Har været på nettet og fundet diagnosen
▪ Debatterer løbende behandlingen med de
sundhedsprofessionelle og andre patienter via sociale
medier og blogs
▪ Åbenhed og fællesskab…. især de yngre via sociale
medier og patientorganisationer
▪ Respekt – ja, det skal systemet have overfor os!
▪ Går gerne selv i gang med alternative behandlinger,
kost eller ny livstil

De yngre og 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
Diagnose, behandling og svar, medens jeg rejser rundt i Asien
eller Mexico.
Engageret og god attitude – når man møder et menneske – det
fysiske møde noget særligt især, når det er en fagperson, som
kan yde rådgivning og støtte

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

Mangfoldighed
Interface med borger
▪ 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 sygehus,
sundhedsvæsen og borger
▪ En digital indgang frem for flere på hvert område –
drømmescenarie …

Organisation
og helheden
▪ Specialisering, højt arbejdspres og mange aktører i
sundhedsvæsen
▪ Konsekvens – det er afgørende, at den enkelte eller
andre har organisation og styr på patienternes forløb
på tværs egne siloer og overgange til de mange andre
aktører
▪ Ellers taber vi for mange patienter og folk bliver
frustrerede og utilfredse
▪ Måske ærlighed fremfor tavshed ….. Vigtig at blive
klædt på til opgaven

www.fremforsk.dk
Marianne Levinsen
Saralyst Alle 53
8270 Højbjerg
E: mlev@fremforsk.dk
T: 86 11 47 44
M: 20 67 45 01
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709892
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676721
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115256

773701
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-100914

779009

-3448

50-59
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766618

-14936
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-124534
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672558

735849

63291

725867

53309

70-79

513248

579694

66446

656208

142960

80-89

205327

332444

127117

389074

183747

90 +

43116

53583

10467

100285

57169

I alt

5753903

6043445

289542

6222651

468748

Kilde: Danmarks Statistik, 2013

