
Program for i dag 

▪ Foredrag om fremtidens arbejdsplads i en 

forandringsproces fra 12.15 til 13.30

▪ Kaffepause fra 13.30 til 13.45 

▪ Workshop om at fastholde og udvikle en 

god arbejdsplads i fremtiden fra 13.45 til 

14.30

▪ Opsamling og fernisering ved grupper fra 

14.30 til 15.15



Fremtidens arbejdsplads i en 

forandringsproces frem mod 2030 

Fremtiden kommer af sig selv, det gør fremskridtet  ikke –

Poul Henningsen 

Fremtidsforsker Marianne Levinsen cand.scient.pol. 
Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

www.fremforsk.dk #fremforsk 
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Fremgang og de store 

forventninger!

▪ Vi  forventer konstant fremgang

▪ Helst 2,6 % per år

▪ Borgere forventer, at den offentlige service skal 

være synligt bedre år for år. 

▪ Rammer, indhold, service og engagement

▪ Medarbejdere – bedre løn, vilkår og ledelse

▪ Et stort forventningspres for fremtidens 

arbejdsplads i sundhedsvæsenet

▪ Den offentlige arbejdsplads …
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Arbejdspladsen og 

det lokale fællesskab 

▪ Den store verden og digitalisering 

▪ Fremmedgørelse 

▪ Vi har behov for at høre til ”belonging”

▪ Fællesskab – typisk det lokale og fysiske – der 

hvor vi hører til og kommer fra

▪ Familie og arbejdspladsen 

▪ De uformelle relationer og betydning for at føle, 

at her hører vi til.

▪ Her møder vi forståelse, nærvær og reel dialog.



Mega –trends i fremtidens danske 

sundhedsvæsenet

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



Sundhedsudgifter frem 

mod 2025

▪ Den aldrende befolkning og øget vækst i bl.a.  

Kronikere, multisyge og medicinudgifter 

▪ Store investeringer i teknologi først 

sygehussektor og øvrige sundhedsvæsen

▪ Patienternes krav om muligheder, tilbud og den 

uendelige efterspørgsel – Blodsukker

▪ En offentlig sektor med svag  vækst frem mod  

2035  – dog store investeringer i  

sygehusbyggeri



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 til at tage imod, 

sikre overgange og være der for patienterne



Sygehusstruktur nu 

og fremover

▪ Siden kommunalreformen(2007) er regionerne 

næsten ude af det politiske spil

▪ Sygehuse – folkevalgt ledelse, men ingen 

finansiel autonomi, stærk styring på indhold, 

planlægning og udvikling fra statens side.

▪ Staten med ventelistegarantier, og frit sygevalg, 

mulighed for sundhedsforsikringer  reguleret  

sundhedsmarkedet

▪ Folketinget er klar til at rykke ud, når der er 

skandale sager 



Fremtiden 

▪ Centralisering, specialisering og effektivitet i 

sygehusvæsenet  

▪ De store interessenter i form af patienter, 

fagfolk og staten er for det

▪ Politisk fokus på sundhedsvæsenet er kommet 

for at blive 

▪ Udtryk for, at det menneskeligt og politisk er 

højt på den politiske agenda





Arbejdspladsen og 

forandringer 

▪ I er vant til mange nye krav og forventninger til 

jeres arbejde, indhold og kvalitet

▪ Det er udfordrende, når man også skal forholde 

sig til nye fysiske rammer og nye strukturer på 

arbejdspladsen 

▪ Vi mennesker kan bedst forstå – det vi kan se 

og forholde os til

▪ Vi husker bedst det vi mister og glemmer alt, 

det er skabt under vejs 

▪ Vi rammes af usikkerhed og utryghed 



Generationer på 

arbejdspladsen 

Generation 68 

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, 

”Jensen” , fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, 
selvoptagne, 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

Gen. New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgeren.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Anne, Bente 

Bent og Christian 
ca. 64 år til 78 år

▪ Ca. 918. 000 personer - 15 % af befolkning 

▪ På efterløn som 60 årige eller pension 65 år 

▪ Aktive og arbejdsomme også som pensionister

▪ De vil gerne yde til  de rigtige fællesskaber 

• Det vigtigste – spændende opgaver, kollegaer og 

lønnen ikke så vigtig, dog sikkerhed og anerkendelse

• Udsigten til  2.  teenagefase - manglende anerkendelse, 

sygdom, ægtefælle – så stopper de med at arbejde

• Selv definere senior og alderdom og flere og flere især 

mænd fortsætter med at arbejde frivilligt!



Generation Jensen

Født 1955-66
ca. 52 til 63 år  

▪ Marianne, Hanne, Lars og Michael 

▪ Pragmatikere med idealer som 68’erne 

▪ Teknologi:  Båndoptageren – kassettebånd 1963

▪ Vaskemaskine, køleskab, Tv og bil 

▪ Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse)

▪ Jones – konkurrence - penge, status og  holde 

fast i position  i samfundet 

▪ Som medarbejdere vigtigt at have gang i de 

rigtige projekter med rigtige etik, ide og formål 



Generation X

født 1967-79
ca. 39 til 51 år

▪ Anne, Charlotte, Christian og Henrik 

▪ Den første generation, som var virkelig ønsket -
p-pillen 1966, fri abort 1973

▪ Friere opdragelse og pædagogik 

▪ Micro-elektronik og videomaskinen

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

▪ Den personlige succes – eget ansvar – My Way

▪ Resultater og dokumentation for, at vi opnår 
det, som vi gerne vil……



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 

▪ ” Helt nøgen uden mobilen”



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 



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 



Karakteristika  

▪ Emma er  vant til at være i centrum og den 

individuelle tilgang fra hjem og professionelle

▪ Løbende feedback på styrker og svagheder –

performance, Pisa og læreplaner 

▪ 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. 



Venner = at lykkes 

Fællesskaber

▪ ”Uden venner føler man sig ensom”

▪ Bindeleddet  for venskabet er ofte en ”fælles historie”,  

dele oplevelser, og dermed fortiden og fremtiden 

▪ Frivillige fællesskaber  og rammer – de vil helst hjælpes 

og forstås af peers dvs. andre unge

▪ Arbejdsplads og institution hjælper til med netværk og 

nye venner for de unge! Peer to Peer

▪ Gode tilbud tiltrækker og relationer fastholder

▪ De yngre stopper, hvis de ikke får opmærksomhed og 

støtte – derfor er kollegaer og leder er altafgørende for, 

at de bliver  på arbejdspladsen.



Digital Natives

▪ Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i 

live.  www.youtube.com, www.facebook.com, 

www.snapchat.com, www.instagram.com,

▪ Nutiden og  fremtidens unge skræddersyer 

egne  lukkede kredsløb på sociale medier

▪ Gaming og next level – Belønning hele tiden ….

▪ Glad for provinsen Danmark – men  verden 

venter…

▪ ”Når jeg endelige bevæger ud i det fysiske 

univers” 

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.snapchat.com/
http://www.instagram.com/


▪ SYNLIGE karrieremuligheder og personlig udvikling 

skræddersyet til mig med flere stationer og 

udviklingstrin. 

▪ Udvikling og fremdrift – ellers går det ned af bakke 

▪ De unge de mest stressede på arbejdspladsen ( A4)

▪ De mange valg og usikkerhed!

▪ Retfærdig løn og fleksible arbejdstider – tid til andet 

venner, familie, heste, motocross ) 

▪ 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 



Fremtidens arbejdsmiljø 

▪ Der er fortsat brug for fokus på arbejdsmiljøet 

▪ Netop i dag, hvor forandring på mange områder 

er konstant 

▪ Behov for konstant fokus på at forbedre og 

udvikle nye fysiske som psykiske vilkår på 

arbejdspladsen

▪ I det nye ustrukturerede digitale fleksible 

arbejdsliv har mennesker brug for struktur, 

fællesskab og tryghed. 

▪ .



God ledelse og performance

Hvad virker?

▪ På højere grad af effektivitet 

▪ Fokus på lederudvikling/uddannelse og evaluering

▪ God intern kommunikation og vidensdeling 

▪ På større tilfredshed, mindre udskiftning af 

medarbejdere og lavere sygefravær 

▪ Frihed i opgaveløsningen

▪ Balance arbejde og fritid

▪ Fokus arbejdsmiljø/daglige trivsel

• Kilde: God ledelse og god performance i danske virksomheder og organisationer” 2014 af Tor Eriksen, 

Valdemar Smith, Økonomisk Institut AAU og Lederne



Jeg holder af hverdagen 

Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!

▪ Arbejdsmiljø  og hospitaler (NAF) 

▪ Stress især blandt læger

▪ Store følelsesmæssige krav (det direkte sundhed og 

omsorgsarbejde

▪ Krav til at lave mere på samme tid (produktivitet) 

▪ Forudsigelighed i hverdagen – alle faggrupper ligger 

under landsgennemsnittet 

▪ Lændesmerter ved løft af  patienter 

▪ Udbrændthed især jordmødre, lægesekretærer og 

reservelæger 
•Hverdagen fylder mest i menneskers liv ”Karl Ove Knausgaard Min Kamp



Politiske 

organisationer 

▪ Politikere forgår og embedsværket består

▪ (Sir Humphrey – Yes minister)

▪ Krydsfeltet/lyskrydset mellem patienter, ledere, 

direktion og politikere/lovgivere er ikke altid nemt.

▪ Ansatte og ledere skal lære og sno sig og forsøge at 

forbedre og udvikle systemer, hvor man har indflydelse 

og mulighed

▪ Det er altafgørende, at I allerede i dag begynder at se og 

arbejde med de muligheder

▪ Som I som enkelt person, gruppe og afdeling har i 

forhold til at skabe en god arbejdsplads i fremtiden 





Kaffe 

13.30 til 13.45 



Workshop 

13.45 til 14.30  

▪ Hvordan fastholder vi og udvikler en god 

arbejdsplads frem mod 2030?

▪ Håndtering af de fysiske og organisatoriske 

forandringer

▪ Kollegaer og samarbejde

▪ For en selv som person 



Opsamling og fernisering 

14.30 til 15.15

▪ Hvordan fastholder vi og udvikler en god 

arbejdsplads frem mod 2030?

▪ Håndtering af de fysiske og 

organisatoriske forandringer

▪ Kollegaer og samarbejde

▪ For en selv som person 



Generationer i Danmark

▪ Ny bog af Marianne 

Levinsen: 7 Generationer

▪ Print og e-bog 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.



Marianne Levinsen

Saralyst Alle 53

8270 Højbjerg 

E: mlev@fremforsk.dk
T: 86 11 47 44
M: 20 67 45 01

www.fremforsk.dk
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