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Privat forbrug
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)
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Danskere og
hvor er fremtiden?
• U-turn siden 2007/2008 og dansen om den
gyldne friværdi
• I dag og de næste 3-5 år er de ”gode” værdier,
fornuft, retfærdig forbrug, ydmyghed,
velgørenhed og SUNDHED.
• Mere tid derhjemme med venner og familie
• Mindre forbrug, pris og opsparing.
• Stor søgning al uddannelse og A-kasser.
• Har jeg de rette kompetencer i fremtiden?

Rigdom og sundhed
• Vi bliver rigere og rigere, men hvad nytter det, hvis
vi ikke er forholdsvis raske og sunde?
• Sundhedsbølgen skyller ind over de fleste områder
af vores liv;
• Privat –kost - kosttilskud – motion og livsstil i
familien – optimering af sundhed
• På arbejdspladsen – en del af frynsen, men også
fokus på medarbejdernes trivsel
• I dagsinstitution, skoler og plejecenter
• Mange sundhedsapostle

Sygdom, rigdom
og frelse
• Vi mennesker i den rige del af verden er på
konstant jagt efter evig frelse.
• Vi vil gerne have kontrol over det, vi frygter
mest sygdom og død.
• Den enkeltes viden og adgang til informationer
om sygdom og sundhed er stigende
• Stigende fokus og krav til sundhedssystemet
om det bedste/optimale behandling og kur mod
sygdomme og døden
• Jeres arbejde er vigtigt for os

fremtidens sygehuse og
Sundhedssektor
• Efterspørgslen efter sundhedsydelser er
uendelig
• De sidste 8 år store produktivitetsstigninger i
sygehusvæsenet ( Indenrigsministeriet maj
2011)
• Produktivitet og effektivitet mellem sygehuse
og regioner gøres op hele tiden.
• Patienter flyver igennem Supersygehusene efter
2020 ifølge planerne.
• Drive in diagnose og behandling

Udfordringer frem
mod
2020
• System præget af ufattelige mange måltal
(taltyranni), som styrer økonomi og ressourcer
• Den Danske Kvalitetsmodel DDKM –
(patientsikkerhed og behandlingskvalitet)
• Nyt patientindeks på vej, flere nye systemer
• Oprydning og forenkling af mange systemer, da
der hele tiden kommer nye systemer, men ikke
reel omorganisering.
• Yngre læger 25% af tiden på patienter.

Opgaver og
opgaveglidning frem mod
2020
• Koordinering mellem og internt blandt
sundhedsaktørerne. ( sygehus, læge, og de
forskellige kommunale aktører)
• Overgangsproblematikker – behandling,
genoptræning og pleje lokalt.
• Den bedste organisering af overgangene i
fysiske og digitale strukturer hos alle
sundhedsaktører
• Den kommunale sektor får hovedansvaret for
danskernes sundhed i 2020

Arbejdsliv, generationer
og kompetencer

Nutidens og fremtidens
arbejdsliv
• I øjeblikket større tilbageholdenhed, ”Men
Ytmyghed ikke en efterspurgt vare i fremtiden!”
• Mange går ikke kun på arbejde for at dække
behov, men for at få identitet og mening
• Vi arbejder mere og mere, og søger mere og
mere selv at bestemme og har svært ved at
styre det !
• Vi er verdensmestre i jobskift i Danmark,
• Næste økonomiske optur

Generationer fra digitale
analfalbeter,indvandrere til
digitale indfødte
Baby Boomers

Generation Jones

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,
”Jones”, fordi de er
almindelige
Stereoanlægget
Født 1955-64

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1965-77

Generation Y

Generation Z

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1978-89

Mellemkrigs-generation
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 -

Babyboomers
født 1940-54
• Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en
periode med mangel og afsavn. Kollektivisme og
solidaritet - ens for alle
• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og telefonen.
• De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller
ansigt til ansigt med personen.
• Digitale indvandrere: Internettet bruges men kun det til,
man kan stole på rejser, bank o.s.v.
• Første brug det hele generation - eat all of it, and leave
nothing behind you.

Babyboomers, arbejde
og uddannelse

• Historiske grundlæggere af de mange solidariske
systemer på arbejdsmarkedet (sikkerhedsorganisation,
Mus, personalehåndbøger, at alle får den samme
behandling)
• De første kvinder på arbejdsmarkedet
• 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

Digitale indfødte,
arbejdsplads og

Generation Y ( 1978-89)
og Z ( 1990-2001) og
arbejdslivet
Socialiseret til en individuel tilgang og forståelse
Arbejdet skaber min identitet og selvrealisering
Fair og retfærdig løn
Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag med forståelse
for andre interesser end arbejde (Heste, Yoga, festival)
• Gerne en titel – English Please…
•
•
•
•

• Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig !
• Vil ikke arbejde for meget - De 3 FFF ( frihed,
fællesskab og fritid)

Fremtidens
kompetencer
•

Høj fagligt niveau indenfor sundhedsfaglige og
service området.
• Solidt fagligt fundament
• Krav til faglighed og uddannelsesniveau stiger over
tid.

• Kommunikation og forståelse med mange
forskellige mennesker.
• Alder, værdier og social situation
• English , sprogkundskaber, mere og mere it-redskaber og
maskiner, robotter kræver engelsk kundskaber.

Fremtidens
kompetencer
•

Forståelse for arbejdspladsen og
organisationen.
• Indsigt i arbejdspladsens kerneydelser, og
forretningsgange
• Egen betydning for at det lykkes på sygehuset
og/eller i kommunen.

• Digitale færdigheder på et højt niveau
• Anvendelse af digitale data, informationer i nye
strukturer.
• Se nye muligheder for bedre, mere sikker og billig at
gøre tingene på.

Fremtidens fysiske og
digitale brobyggere
• Proaktivt være med til at sikre, at vi reelt får et
sundhedsvæsen i fremtiden
• Der er stor mangel på helheds og tværsektoriel
tankegang og organisation i sundhedsvæsenet
• Kæmpe behov for at I hjælper med at overskue,
forberede og bygge fysiske og digitale
overgange i fremtidens sundhedsvæsen
• I skal sørge for at byde ind projekter og lave
forslag til forbedringer til systemer

Fremtidens
personlige
Kompetencer
• Evnen til at få ting til at fungere, selv om alt ikke
fungerer perfekt.
• Selvstændig dømmekraft i mange forskellige
situationer
• Samarbejde med mange forskellige faggrupper
• Mobilitet og villighed til at flytte sig efter der,
hvor de relevante jobs kommer.

Hvor står FOA strategisk i
fremtiden ?

Ikonet

Borgen

Trendfollower

Hierarkiet i
sundhedssektoren
• Hård konkurrence mellem faggrupper især
sygehussektoren, men er også godt på vej i
kommunerne.
• Vigtigt at kunne formulere egne særlige evner
og kompetencer
• Ikke mindst at kunne forklare det til politikere
og andre beslutningstagere.
• Når der kommer ny teknologi, nye systemer, så
er det med at byde sig til og være frisk på at
uddanne sig.
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