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Fremgang og de store 
forventninger!

 Vi  forventer konstant fremgang  – helst med mere 
end   2,6% i DK  hvert år

 Fremgang for såvel den fysiske som mentale sundhed
• Det offentlige og organisationens service og tilbud 

skal være synligt bedre år for år. 
• Rammer, indhold og service –engagement. 
• Mange danskere opfatter samfund og verden som 

usikker – bekymring dansk økonomi, dog optimistisk 
med egen – vi sparer mere op 12% mod 4 % i 2007 af 
vores disponible indkomst. 



Eurofund – and quality of life
in Europe  



Mega –trends i fremtidens danske sundhedsvæsenet

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



Fremtidens sygehuse og
sundhedsvæsen 

 Øget specialisering  og  arbejdsdeling 
 Patienter flyver in til Drive in diagnose og behandling-

opgaveglidning til andre  
 Sygehuse som effektive industrivirksomheder  i alle 

processer 
 Modtagelse, diagnose, behandling evt. operation og 

hjemsendelse 
 Kommune og praksissektoren (kræftens bekæmpelse) 

til at tage imod, sikre overgange og være der for 
patienterne



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 f.eks. blodprøver  

 Patientbehandling – scannere, operationsrobotter og Dr. 
Watson. (Kunstig intelligens)

 Patientkommunikation – mit forløb og talrige sundhedsapp som 
del af behandling og forløb – personlig digital kommunikation …

 De skal udvikles og forfines i tæt samarbejde med ansatte og 
patienter – ellers dur de ikke!

 Vi overvurderer på kort og undervurderer på langt sigt 



Patienter,  borgere og mennesker!



Demografi Danmark
Absolutte tal 2019-2029

Danmarks Statistik 2019

2019 2029 Ændring 

0-9 618.216 684.589 66.373 

10-19 683.669 630.940 -52.729 

20-29 783.879 762.087 -21.792 

30-39 681.161 807.988 126.827 

40-49 762.648 674.735 -87.913 

50-59 797.775 750.506 -47.269 

60-69 662.929 754.396 91.467 

70-79 552.058 571.760 19.702 

80-89 219.003 356.888 137.885 

90 + 44.743 56.895 12.152 

I alt 5.806.081 6.050.784 244.703 



Fra patient 
til aktiv og kritisk

forbruger
 Har været på nettet og fundet diagnosen  
 Debatterer løbende behandlingen med de 

sundhedsprofessionelle og andre patienter via sociale 
medier, blogs og organisationer 

 Åbenhed og fællesskab…. især de yngre via sociale 
medier og patientorganisationer 

 Går gerne selv i gang med alternative behandlinger, 
kost eller ny livstil 27,5 % af danskerne i 2017 

 Det private sundhedsmarked vokser markant 



Livsfaser og 
kommunikation   
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7 generationer:
3 store digitale generationer  

Generation 1968
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

Opvækst. 

 Vokset op i mellem to krige og i et samfund, som var 
præget af mangel og knappe ressourcer  -1930 –
økonomisk krise 

 Skole – ingen varmt vand og vaskemaskine 
 Mange fik ingen –eller en lille uddannelse – de kan 

huske en barndom præget af nøjsomhed og arbejde 
efter konfirmation og fri leg 

 Vi var 5 søskende som deltes om at cykle i skole fra 
lygtepæl til lygtepæl – realskolen 

 Radiofonien 1925 – 80 % af husstande i 1939 



De er i dag ca. 79 til 99 år
Anna- Birthe 

Bent og Christian 
 Ca. 329.000 og 5, 7% af befolkningen
 Nøjsomhed – madspild – priser 
 Penge oplevelser tøj og kosmetik –pæn fremtoning 
 Nyder livet efter et langt arbejdsliv - livsglæde
 De kan huske tiden, før  sundhedsvæsen –

taknemmelighed – ydmyghed og tilbageholdenhed
 Nogle digitale –hvis det er nemt dog størstedelen af 

de, som er fritaget for digital post i denne gruppe.



68’erne 
født 1940 - 54

 De første født under besættelsen fra 1940 til 45
 Kaldet Babyboomer  i USA  og Europa
 Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en 

periode med mangel og afsavn. 1958 
 De var bange for, at de ikke blev til noget – men
 Teknologi- telefon, e-mail og brev.
 Velfærdsstatens grundlæggere –alle lige pligter og 

rettigheder – det kollektive 
 Opgør og oprør mod autoriteter 



Anne – Bente 
Bent og Christian 

ca. 64 år til 78 år

 Ca. 918 000 personer -15 % af befolkning 
 På efterløn eller pension
 Aktive og arbejdsomme også som pensionister 
 De vil selv bestemme alderdom og seniorlivet også på 

boligfronten – bofælles, leje og egen bolig 
 Mange vil gerne bruge digital kommunikation, når det er nemt 

og passer ind i livet f.eks. Skype og facebook
 Arv og vi bruger så meget vi kan 
 Meget optaget af sundhed og I at holde sig i gang
 Det gode liv skulle helst vare så længe som muligt 



Født 1955-66 
Generation Jensen 

 Født under højkonjunktur i samfundet – det tager fart i 
1958 

 Senere som unge i 1970 og 1980erne – mere modstand 
og besvær bl.a. adgangsbegrænsninger og ledighed 

 Pragmatikere med idealer som 68’erne 
 Teknologi:  Båndoptageren – kasettebånd 1963
 Vaskemaskine, køleskab, TVog bil 
 Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og 

Joness – konkurrence - penge, status og position 

•



Marianne og Hanne
Lars og Michael 
ca. 52 til 63 år

 Ca. 917.000 og 16 % af befolkning 
 Idealistiske pragmatikere 
 Samfundet er vigtigt 
 Kernefamilien og børnene og lykkes 
 Det rigtige forbrug – sundhed, kvalitet og design 
 Digitale indvandrere  nogle mere end andre …….
 Fremtid med ny start – udvikling og iscenesættelsen af 

næste karriere –bange for at gå stå 



Generation X
født 1967-79

 Født ind i højkonjunktur – som gik over i krise og 
nedtur 

 Historisk - færre børn i løbet af 1970’erne på grund af 
kvinder på arbejdsmarkedet og krise

 Første generation - virkelig ønsket - p-pillen 1966, fri 
abort 1973

 Individualisering og opvæksten i parcelhuset og turbo 
på eget køleskab, vaskemaskine og tørretumbler på vej 
ind,  lidt senere opvaskemaskinen –

 Mikroovn første gang 1967!
• Friere opdragelse og pædagogik 



Anne, Charlotte, Christian og Henrik 
ca. 39 til 51 år

 Selvsikre og udadvendte – men lidt større problemer, 
da de kom ud på arbejdsmarkedet

 Den personlige succes – eget ansvar – My Way
 Arbejdslivet resultater og personligt ansvar 
 Gerne en høj løn og helst meningsfuldt arbejde
 Digitale legebørn - forbrug 
 Den personlige og individuelle digitale tilgang, som 

passer til mine behov 



De digitale indfødte 



Generation Y 
født 1980 til 1989

ca. 29 år til 39 år  

 Anne, Camilla, Anders og Christian 
 1980’erne – den kolde krig forsætter og afsluttes i 

efteråret 1989 –punk, krise og Aids
 I 1980 var ca. 68 % af  kvinder erhvervsaktive 
 Første generation af institutionsbørn – sociale 

kompetencer og digitale netværk 
 Zappergenerationen og vant til have mange bolde i 

luften på samme tid 
 Mobilen med på farten ” uden den nøgen”



Generation Y 
født 1980 til 1989
ca. 28 år til 37 år  

 Meningsfyldt og  arbejde som identitet og 
selvrealisering

 Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag
 Gerne en titel og retfærdig løn 
 Ros og udvikling, udfordring, ansvar og afveksling
 Ville ikke arbejde meget – De 3 F’er – Fritid, 

Fællesskab og Frihed 
 Forbrug og aldrig mødt modstand før 2008 



 Født ind i  de glade 1990 til 2001 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 de første børn, som for alvor fik en stemme i 
familiedemokratiet

 Teknologi –internettet – spil og sociale medier -gamers
 Skoler og dags institutioner begyndte at arbejde med mere 

individuelle tilgange og læreplaner  (2003 og 2004)
 Senere finanskrise - fornuft , konkurrence og indsatsen. 



Julie, Line, Frederik og Jonas 
Mellem 17 og 27 år

 16 % af befolkning 
 De er  vant til at være i centrum og den individuelle 

tilgang fra hjem og professionelle
 Løbende feedback på styrker og svagheder
 Performance og de mange valg –drømmen om en 

plads i solen -
 Arbejde i den gode sags tjeneste ….
 Det sociale forbrug og samvær øverst på listen 
 Sørg straks for hjælp 24/5 – interaktivt og visuelt  



Venner = at lykkes 
Fælleskaber

• ”Uden venner føler man sig ensom”
• 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

• Organisation hjælper til med netværk og nye venner for de 
unge! Peer to Peer 

• Gode tilbud tiltrækker –relationer fastholder 



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 –Hvem lukker de ind hvornår?

• Gaming og next level – Belønning hele tiden ….
• Glad for provinsen Danmark – men  verden venter…
• Information om arbejde og muligheder  - hurtig interaktiv 24/7 

nogen, som tager en i hånden og hjælper 
• ”Når jeg endelige bevæger ud i det fysiske univers” 



Digitale indfødte og sociale 
medier    

Styrkelse af dataetik og it-sikkerhed UVM maj 2018 





Generation Y og Z  
og digital kommunikation

 Hurtig, nem, lækker og smart design
 Svar, hjælp, diagnose - 24/7 – What ever – When

ever, medens jeg trekker i Nepal …
 Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan se og 

røre, følge og finde frem til uden besvær
 What ever when ever – nemme smarte løsninger, som 

giver mig de svar, kontakt og hjælp, når jeg har brug 
for det.



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 og sygdom 

 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  samt kronisk sygdom hos børn og unge 

 DIGITAL KOMMUNIKATION ?? Når man er meget syg 
og meget afhængig af andre??



Digitale kommunikations 
muligheder  

 Vi har forskellige behov på forskellige tidspunkter 
 Et behov for fakta og den bedst mulige adfærd i 

forhold til sygdom (specialister/fagpersoner) 
 Et behov for erfaring og lære/dele oplevelser med 

andre, som oplever eller har oplevet det
 Det kan ske via blogs, instagram, facebook, bøger, 

venner – mange forskellige kilder 
 Emotionel behov for at kunne forstå og håndtere 

sygdom, livet –familie mv. 



Mangfoldighed 
Interface 

 Mangfoldig service og tilgang afhængig af generation, kultur, 
social baggrund mv. 

 Tech branchen  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 og kommunikation 
mellem jer  og medlemmer

 For eksempel en digital indgang frem for flere på hvert område 
– drømmescenarie …

 Og digitale  systemer, som automatisk hjælper en videre i 
forløb – tager en i hånden igennem sygdom, forløb og behov



Sæt jer 2 eller 3 sammen

 Diskuter, om I er gode til at yde mangfoldig personlig 
digital såvel som fysisk kommunikation, som passer til 
de mennesker, som I er i kontakt med?

 Hvad kunne I/ Kræftens bekæmpelse gøre bedre ?

 15  min -opsamling





Tillid til 
kommunikationskanaler 

Source : EBU Media Intelligence Service  2017

h



Generationer i Danmark

 Ny bog af Marianne 
Levinsen: 7 Generationer

 Print og ebog format
 Lige udkommet
 Bygger på indgående 

dybdeinterview med mere 
end 600 danskere

 Værdier, forbrug og levevis 
nu og i fremtiden

 Print 250 kr., e-bog 149 kr.
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