
Program for i dag

Formiddag 

 Fremtidens Sundhedsvæsen 8.15 til 9.00

 Gruppearbejde og opsamling og pause 9.00 til 

10.00

 De løbske patienter i fremtiden 10.00 til 11.00

 Fælles drøftelse om patienterne 11.00 - 11.30 

 Frokost 11.30 til 12.15 



Program eftermiddag

 Fremtidens arbejdsplads, arbejdsmiljø, 

samarbejde og ledelse 12.15 – 13.00

 Walk and Talk 30 minutter i grupper af 2 

personer – opsamling 13.00 -13.30

 Fremtidens Kompetencer som Sosu-assistent 

 13.40 – 14.40 – fælles drøftelse af kompetencer 

 Kaffe og kage samt læsning af artikel af om 

fremtidens patienter af Marianne Levinsen 

 Tak for i dag kl. 15.24 



God start på 

dagen øvelse 

 Vend jer mod 

sidemanden/kvinden 

 Fortæl om sidste gang, du blev 

rigtig glad på arbejde, hvad og 

hvem var involveret? 

 Max. 5 minutter pr. person 



Fremtidens  samfund og 

danskerne  

Forskningschef Marianne Levinsen
Cand.scient.pol.

Fremforsk, Center for 
Fremtidsforskning
www.fremforsk.dk

D

Fremtiden kommer af sig selv, det 

gør fremskridtet  ikke –

Poul Henningsen 

http://www.fremforsk.dk/


Tidsånden 

Ny optimisme 2015 - 2020

 Vi ser lys forude - På vej ud af tunnelen!

 Respekt og forståelse af det ærlige  

håndværk 

 Tidsånden - det nære og hjemlige 
 Hjemmebag, urter,  nyttehave

 hjemmestrik og anti- materialisme

 Retro på retur 

 Futurismen er på vej, tro på fremtiden,  
fremskridt, nemhed  og ny teknologi
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Kilde: Danmarks Statistik

Privat forbrug 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Mængdeindeks



Vores forventninger 

vokser

 Bedre service på mange områder

 Mere kvalitet og bedre løsninger

 Nemhed og tilgængelighed

 Nye muligheder skal udnyttes: Teknologi, bedre 

løsninger på gamle problemer, tidligere indsats, 

bedre sammenhæng i løsningerne

 Service nu og her, som løser problemer for de, 

som henvender sig 

 Især unge ønsker service og ofte utilfredse  



Kilde: Danmarks Statistik, 2014
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Demografi Danmark 
Absolutte tal 2015-2025

Kilde: Danmarks Statistik, 2014

2015 2025 Ændring

0-9 627372 651288 23916

10-19 684627 639410 -45217

20-29 722233 753573 31340

30-39 675885 738708 62823

40-49 801614 673159 -128455

50-59 750107 779115 29008

60-69 688754 702663 13909

70-79 459645 587750 128105

80-89 195891 289093 93202

90 + 42465 50603 8138

I alt 5648593 5865362 216769



Befolkningsudviklingen 

2015-2030 (Prog 2015)





Sundhedsvæsenet nu og fremover 
T 



EU og Sundhed

 Siden 2007 en del af EU- politikken 

 Mål – skabe lige adgang til pleje og behandling

 Baggrund er de meget forskellige systemer og 

lighed for borgere i de 28 EU lande

 EU – en række målrettede initiativer mht. 

alkohol, kost samt enkelte adgang til 

behandling på sygehuse

 Vi får ikke i 2020 et fælles offentlig marked for 

sundhedsydelser ( arbejdsmarked og sociale)



Det danske 

sundhedsvæsen



Det koster vores 

sundhedssystem

 Det danske sundhedsvæsen koster årligt ca. 

103 milliarder kr. Det er ca. 18.500 kroner pr. 

dansker.

 Udgifterne er fordelt således:

 Sygehusområdet: 80 procent, dvs. ca. 82 

milliarder kr.

 Praksissektoren: 15 procent, dvs. ca. 15 

milliarder kr.

 Medicintilskud: 5 procent, dvs. ca. 5,5 milliarder 

kr.



Det danske 

Sundhedsvæsen 

 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



Væksten i 

sundhedsudgifter frem 

mod 2025
 Den aldrende befolkning og øget vækst i bla.  

kroniske sygdomme og medicinudgifter 

 Store investeringer i ny avanceret teknologi 

først sygehussektor, men også den øvrige del 

af sundhedsvæsenet 

 Patienternes krav om muligheder, tilbud og den 

uendelige efterspørgsel 

 En offentlig sektor med svag  vækst for at have 

styr på økonomien i 2020. 



Det danske 

sygehusvæsen 

• I Danmark har 54 offentlige sygehuse. 

• 107.078 fuldtidsansatte på de offentlige 

sygehuse, fordelt på

• 14 procent læger

• 33 procent sygeplejersker

• 10 procent plejepersonale (sosu'er mv.)

13 procent andet sundhedsfagligt personale

• 30 procent øvrigt personale, herunder blandt 

andet psykologer, administrativt personale, 

rengøring, teknisk personale m.v.

• .



Vilkår i sygehussektor 

frem mod 2020

 Staten siden kommunalreformen, som svinger 

taktstokken og økonomien i sygehussektoren

 Ventetider og behandlingsgarantier 

 Finanslovs aftale 2016

 National handlingsplan for ældre medicinske patinter

 Hurtig udregning i somatikken og psykiatrien 

 Styrket regional akutindsats 

 Øget kvalitet på fødeafdelinger 



Fremtidens sygehuse og 

Sundhedssektor 

 Øget specialisering og  arbejdsdeling på 

sygehusene

 Patienter flyver in til Drive in diagnose og 

behandling

 Produktivitets og effektivitet også i fremtiden

 Måling af begge dele hele tiden 

 Pres og krav til de ansatte om at levere mere og 

højere kvalitet hele tiden

 Dokumentation og Evidens  



Nye fagre digitale og 

teknologiske verden



Ny og bedre digital infrastruktur og ny 

teknolog er strategisk afgørende i alle 

sektorer.

Det skyldes; 

 Arbejdet med digitale data og informationer  er 

hastigt voksende 

 Voksende behov for udveksling af data og 

kommunikation af hensyn til sikkerhed, bedre og 

mere service,  større produktivitet og effektivitet

 Rapportering, kvalitetssikring  og evaluering– øget 

dokumentationskrav både  offentligt og privat 

virksomheder.



The Digital Revolution: 

Big Data

 Data (Volume) vokser eksplosivt i disse år. Fra 130 

(2005) til 40.000 exabyte i 2020 (1 mia. gigabyte)

 Hastigheden (Velocity) – for at behandle og 

systematisere data stiger.

 De mange datakilder ( Variety) struktureret –internt –

eksternt, GPS-tracking fra smartsphones mv.

 Data – fra nødvendighed til handelsvare

 Brug af eksisterende data  estimeres (OECD):

 Øge virksomheders indtjening med 5 til 6 %

 Nedbringe de offentlige udgifter med 15 til 20 %



Den  digitale revolution 

3. led

 Det ændrer alt og kan ofte ikke ses

 Chips og digital kraft er til stede overalt 

 Teknologi og digitale systemer styrer produktion, 

kommunikation, salg, indkøb og kunderelationen  

 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 



På vej ind alle steder

 Nyt byggeri – intelligente materialer, bygninger 

og styringssystemer

 I industri – effektivitet, 3 D printer, 

automatisering og customized produkter.

 I servicesektor både privat og offentlig halter 

bagefter mht. produktivitet og effektivitet

 Det afgørende – Mennesker, som forstår at 

bruge it, ny teknologi og robot mv. på en 

intelligent måde i fremtidens sundhedsvæsen 



Gruppearbejde

 Hvad betyder udviklingen i sundhedsvæsen og 

på sygehusene for jeres arbejde som arbejde 

som Sosu-assistenter?

 Hvordan oplever i det i hverdagen?

 Hvad er vigtigt for jer at arbejde med 

fremadrettet for at håndtere de udfordringer 

som I står nu og fremover?



Pause indtil 10.00



De usikre!

Give me direction !

• Unge , som har tøj, penge, mobil og I- pod

• Unge, som har ondt i selvværdet

• Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme

• De får det ikke længere i folkeskolen

• Hjælp af en voksen, som du har tillid til for at 
skabe egen fremtid = uddannelse og job

• Coaching før uddannelse, under, og efter

• Mentorordninger – bl.a  Århus Tekniske skole

De løbske patienter



Autoritetstroen er 

forsvundet

på sundhedsområdet
 Vi tror ikke længere på politikere

 Heller ikke på bankdirektører

 Eller på skolelærere – eller KL – eller på PLO

 Vi tror ikke på lægen eller sygeplejen

 Vi er blevet vores egen autoritet på vores egen 
sundhed

 Der er hver dag nye eksempler på, at man trodser 
lægernes anbefalinger

 Det betyder, at man som  ansat hver eneste gang, 
skal gøre sig fortjent til RESPEKT!

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qvSR9USkUF8u-M&tbnid=LSYIUkr4hFfq2M:&ved=&url=http://www.encognitive.com/node/18815&ei=KUZtUbqdGYHBtAbPsIHACg&bvm=bv.45175338,d.Yms&psig=AFQjCNGlAaNPbfeOrSjnme9BDL2_UJG2tw&ust=1366202282208379
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qvSR9USkUF8u-M&tbnid=LSYIUkr4hFfq2M:&ved=&url=http://www.encognitive.com/node/18815&ei=KUZtUbqdGYHBtAbPsIHACg&bvm=bv.45175338,d.Yms&psig=AFQjCNGlAaNPbfeOrSjnme9BDL2_UJG2tw&ust=1366202282208379


En normal ”patient”

- egentlige en kunde

 Har været på nettet og fundet diagnosen – vi vil 

have diagnoser ikke blot symptomer!

 Debatterer løbende behandlingen med de 

sundhedsprofessionelle 

 Har fundet andre steder i udlandet

 Behandler allerede sig selv

 Har allerede ved første behandling kontaktet 

advokat, alternative behandlere, bank, 

forbrugerstyrelsen, sundhedsstyrelsen mv. 



Fra sygdom til sundhed:

Udvidet efterspørgsel

 Mere end sundhed i fremtiden
- den udvidede efterspørgsel

 Vi vil ikke bare være sunde 
 Vi vil være perfekte

 Medicinerede raske – to udgaver

 Hjerteproblemer bliver til en krav om et perfekt hjerte

 Gynækologiske problemer bliver til et krav om 100% 
funktionalitet (måske 120%)

 Fysiske udfordringer, fordøjelse, velvære og yderligere 
krav

 På patientsiden vil der være et umætteligt behov for 
behandling – den uendelige efterspørgsel 



Medicinsk udredning

 Der bliver flere og flere med et kronisk medicinforbrug –

kolesterol, blodtryk, allergi/astma, fedme og andre 

virkelige sygdomme

 Der bliver flere sygdomme og tilstande, der kan 

behandles og medicinforbruget pr. borger stiger

 Kravene til at være rigtig sund stiger

 Konsekvensen er, at det største vækstområde i 

fremtiden vil være medicinsk samspilsramte patienter

 Industri-tænkningen står for fald i behandlingen - på 

længere sigt må vi finde en helt anden vej

 Der er brug for masser af tværfaglig samarbejde for den 

optimale behandling?



Livets nye faser

og  klinikken
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De seks generationer:  

værdier og teknologi

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jones

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 1967-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

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

 De ældste og dårligst uddannede i vores 

samfund - husker en barndom præget af 

nøjsomhed og arbejde

 Bruge det hele – imod madspild 

 Digitale analfabeter

 I systemer er de tilbageholdende og venter på,  

at det bliver deres tur i systemet 

 Man skal være opmærksom på dem 



Babyboomers som 

patienter 

 Sundhedsdukse og vil  leve længst muligt og gerne 

behandles før alle andre

 Forventer, at der gøres alt for dem – vores tur

 Er ikke særligt sociale i forhold til de yngre 

 De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller 

ansigt til ansigt med personen 

 Vil gerne have service og ikke gøre så meget selv

 Kan stadig til en vis grad acceptere nedsat funktionalitet

 Terapi og genoptræning er ofte de andres opgave

 Mænd er en særlig udfordring



Generation Jones og X 

som Patienter

 Bevidste og kyniske forbrugere og patienter 

 Ikke loyale mod myndigheder

 Vi vil have et hurtig personligt kompetent svar

 Vi vil behandles på topniveau – og hurtigt

 Finder det gerne via nettet til personligt og lige til at 
gå til

 Sundhed dit eget ansvar – derfor  gode til at tænke 
sig tilbage på sporet og forstår at hjælpe sig selv –

 Lynhurtige til at klage og udnytte andre muligheder



Mobil Digital Now or 

invisible in 2025



Socialisering i den nye 

forhandlingsfamilie

 Far og mor er efterhånden ligestillede og bruger 

mere tid på børnene end for 20 år siden. 

 Digitale indfødte og de første forældre med den 

individuelle tilgang  fra skole mv. 

 Vi og vores børn  vil behandles personligt og 

engageret 

 Børnene lærer at forhandle og få deres vilje tidligt

 Derfor er der ofte flere at forholde sig til og måske 

forskellige signaler –konflikter 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI-J68zu6ccCFQnVLAodPvYMKw&url=http://www.chfi.com/2015/03/16/are-hipster-beards-making-you-sick-literally/&bvm=bv.102022582,d.bGg&psig=AFQjCNEfL9MQJkqmf-oXoFGojZQrpsCCgg&ust=1441885024087768
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI-J68zu6ccCFQnVLAodPvYMKw&url=http://www.chfi.com/2015/03/16/are-hipster-beards-making-you-sick-literally/&bvm=bv.102022582,d.bGg&psig=AFQjCNEfL9MQJkqmf-oXoFGojZQrpsCCgg&ust=1441885024087768
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De unge generation Y 

som patienter

 UNG OG DET EVIGE LIV - Health fix.

 Personlig behandling – skal være for mig - jeg er speciel 

 MED DET SAMME 

 Ønsker særlig personlig assistance og tilgang – ellers så 
mener de ikke, at det kan kaldes en behandling / Service  

 Se mig – anerkend mig – ros mig – også som patient

 Ind i de gruppebaserede unges fælles verden

 Information overload – reagere ikke på medier

 Tweet eller post på Instagram, Twitter og snapchat under 
indlæggelse (facebook er yt!)

 Stoler på egne familie og venner mht. vigtige valg i livet

 Kan aktiveres som en ressource – gode til selvtræning



Generation Z som 

patienter

• DE ÆGTE DIGITALE INDFØDTE 

• INSTANT GRATIFICATION 

• Konsultation og assistance uanset fysiske placering via 

nettet efter indlæggelse, gode råd og monitorering, små 

video’er med hjælpemidler, medicin etc.

• Mor med i baglommen eller en god veninde ved siden af 

stolen – indlæggelse og lægebesøg bliver en 

begivenhed – Vi fortæller løbende om oplevelsen 

• Videokontakt fra udlandsrejsen – hvad gør jeg nu her på 

Maldiverne og med en brækket fod eller et astmatisk 

anfald



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 



Digitale indfødtes liv og 

den virtuelle 

selvfølgelighed
 On- line relation eksisterer 

ikke på bekostning af off -

line

 Leg, læring, venskaber sker  

både fysisk og digitalt uden 

at de tænker nærmere om 

det 

 De  er indtil ca. 12 år meget 

optaget af leg og gaming

 Gode tilbud tiltrækker, men 

relationer fastholder 



Særlig indsats

og polarisering!

 Den gode middelklasse skal nok får behandling
 Ressourcer, frivillighed og tilbud 

 De er optaget af egen og familiens sundhed

 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 vise 

den sunde adfærd og sygdomsbehandling 

 Det udfordrer systemet – vi kan udvikle 

forskellige behandlingsstrategier – innovation 

og forskellighed 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karl_Marx_001.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karl_Marx_001.jpg


Andre 

 Vi har og får mange forskellige 

indvandrergrupper  - tyrkiske, pakistanske, mv.

 Flygtning fra Europa, Mellemøsten,  Afrika, 

Mellemamerika og Asien 

 I øjeblikket en stor flygtningestrøm- den største 

siden 2. verdenskrig 50 mio. ( 50% børn)

 Mennesker som ikke kender vores system, 

andre traditioner i forhold til sundhed, 

sundhedsvæsen og sproget.



Mangfoldig service og 

tilgang

 Vi ønsker alle en forskellig service og tilgang 

afhængig af livsfase, generation, kultur, sociale 

forhold mv.

 Et sammenhængende system – hvor vi mødes 

på lige den måde, som vi ønsker os.

 Det stiller store krav til de 

sundhedsprofessionelle 

 Om at yde den optimale personalized service 

uanset hvem vi er og hvor vi henvender os



Patienter og systemer 

 Borgere og patienter kan og skal ikke overskue 

organisationsdiagrammet!

 Hvor borgere og patienter går fra læge til 

sygehus, til forskellige afdelinger/specialer, til 

kommunen uden at opleve barrierer og tabte 

informationer!

 Afhængig af person og sygdom mv. brug for jer 

til at skabe helhed og overblik 

 Nogen på kort andre på langt sigt 



Opsamling

 Hvad var  ny viden  om jeres rolle i 

patientrelationen for jer? 

 Hvilke rolle er særlig for jer som social og 

sundhedsassistent i patientrelationen?

 10 minutters refleksion og skriv ned enkeltvis

 Derefter samler vi op til frokost 11.30 



Fremtidens arbejdsplads, kollegaer,

arbejdsmiljø, fagidentitet og rolle 



Det grænseløse 

arbejdsliv

 Mange stationer på en dag 

 Ledighed og forventninger

 Danskerne er verdensmestre i jobskifte 

 De fysiske arbejdslove med at gå på arbejde og 

forlade det - indtil næste dag er ophævet

 Store krav til det enkelte menneske om 

selvadministration og akademiske pause

 Informational overload  - få og relevante 

informationer. (forenkling og skarphed)



Arbejdspladsen



Mange generationer på 

arbejdspladsen 

 Forskellig socialisering til det at være på en 

arbejdsplads

 De gamle – vi skal tilpasse os samfund, 

arbejdsplads og systemer

 De yngre – vi forventer, at samfund, 

arbejdspladsen tilpasser sig systemet

 Vi forstår bedst de, som er samme generation 

og har haft samme opvækst, musik, vilkår på 

arbejdsmarkdet



Familiejournalen 

1943

 Hvis De mener, 

ungdommen er mere 

fordærvet end før, 

Hvad er Saa

Grunden?



Portræt af 

Generation Y og Z 

 Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil 

gøre alt for. Børnene i første række ..

 Ikke egoistiske, men socialiseret til at være 

individualister fra starten af.

 De opfatter sig selv som et stykke Unika

 Det forventer de også på arbejde og fra den 

Kollegaer og andre, som de møder på deres vej 



 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  og noget at være stolt af

 Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig !

 Vil ikke arbejde for meget - De 3 FFF ( frihed, 

fællesskab og fritid i 2009)

 I dag tilbageholdende og fornuftige – snart ovre !

Y og Z’s forventninger til 

arbejdspladsen 



Motivation og type

 Primadonnaen – høj faglighed er meningen med 

arbejdet, fordybelse er afgørende for dem for at 

blomstre (mening, opgaver og løn)

 Karrieremennesket – arbejdsopgaver, men især

udvikling og muligheder ( næste hop på 

karrierestigen)( løn og titel) 



Motivation og Type

 Lønmodtageren- går på arbejde og leverer de 

aftalte opgaver, men lever i fritiden og for 

familie og venner.

 Pragmatikeren – gode arbejdsvilkår, miljø, 

kollegaer. ( Arbejdspladsen, opgaverne og 

lønnen)

 Vi er forskellige. Medarbejdere er ikke en 

homogen gruppe, men er også forskellige mht.  

krav om faglighed, karrieremuligheder, løn og 

ledelse.



Fremtidens 

arbejdsmiljø

 Mennesker som har det godt med 

nærmeste leder og kollegaer er tilfredse 

uanset arbejdstempo og arbejdsmængde. 

 Dårlig ledelse lig med dårlig rekruttering, 

højt sygefravær og jobomsætning

 Respektfuld Kommunikation til alle led i 

organisationen  



Den attraktive 

arbejdsplads

 Motivation og engagement af mennesker i 

forskellige generationer, køn, livsfase, social 

gruppe, faglighed og kultur 

 Slip Talenterne løs uden at miste fokus på 

opgaven, arbejdet og helheden

 Arbejdspladsen som livsnavigatør d.v.s. hjælpe 

medarbejderne med at styre eget liv både 

arbejds- og privatliv  - Det moderne 

arbejdsmiljø



Ledelse og 

arbejdspladsen 

 Hvordan måler vi god ledelse? 

 Håndbøger i ledelse?

 God praktisk ledelse er komplekst kludetæppe

af afbrydelser, spørgsmål og stillingtagen og 

ikke den velordnede slipsemand, som styrer det

hele fra kommandobroen (H. Mintzberg)

 "Leadership involves plumbing as well as 

poetry” James G. March, Stanford University



The  Manager 

 Lederens opgave  at skabe tid og rum til 

medarbejdere kan passe deres arbejde 

 Ressourcefordeler 

 Talsmand – bindeled op ad og ind i 

organisationen

 Vidensdeling til de rette medarbejdere

 Strategiske fokus på nye løsninger fysisk og 

digitalt – mennesker eller system i spil



The Priest

 Kunne lide og rumme mennesker i al deres 

umulige og besværlige mangfoldighed

 Forbindelsesrolle–kommunikationen om retning 

og mening til den enkelte  og organisation 

 Evne til at begejstre  og motivere i forhold til 

kerneydelsen, kultur og strategi (det smitter)

 Dialog og nærvær hver dag

 Eksekver  - konsekvenspædagogik! 



The Artist

 En leder som tør indrømme fejl(UHA) contra den 

negative  fejlfinder/problemkulturen

 Prøve nye veje  og metoder og give plads til 

medarbejderne 

 Løsning, tilrettelæggelse og balance

 Humor og sjov  i hverdagen, gør det sjovere at 

være på arbejde. (Brokkerier nr. 1 på hadelisten)



Direktøren for det hele 

 Naturtalent for at matche en given ledelse til 

den situation som hver medarbejder står i time 

for time og minut for minut

 Brobyggeren mellem mange forskellige 

mennesker og kulturer

 Erkendelse af lederskabets mange facetter og 

udfordringer

 Frontfigur - ansvar og rollemodellen for alle



Politik og 

offentlig sektor 

 Politikere ( stat og region), ledere på mange 
niveauer, faggrupper og grænseflader

 Utrolige mange regler, strukturer, og systemer, 
som man skal forholde sig til som ansat.

 Den endeløse regulering  og nye krav til 
medarbejderen !

 Afgørende er at hjælpe og støtte medarbejderne 
at finde  eget mulighedsrum

 Hvor man selv kan gøre en forskel!



Walk the Talk 

 Gå en tur  sammen på 30 minutter

 Tal om jeres  rolle på arbejdspladsen og hvilken 

rolle spiller I selv som faggruppe på 

arbejdspladsen ?

 Opsamlingen 

 Hvilken forskel gør social og 

sundhedsassistenten på nutidens og 

fremtidens arbejdsplads?



Fremtidens kompetencer og 

social og sundhedsassistent



Uddannelse og betydning 

for samfund og dig 

 Uddannelsernes kvalitet betydning for 

samfundets vækst 

 Uddannelse er en beskyttelse mod ugunstig 

udvikling hos de sårbare børn og unge (KORA)

 Derfor uddannelsessystemets kvalitet –indhold! 

– Det skal der satses på!

 Uddannelse som vej til beskæftigelse virker kun 

opkvalificering af ufaglærte og faglærte 

(AMU)(Carma-Hvad virker i beskæftigelsesindsatsen)



Kompetencer og det 

kompetente menneske

 Den moderne arbejdskraft skal være 
 Fleksibelt, Innovativt, Bæredygtig

 Vidende

 Social 

 Kreativt

 Kompetent

 Karma!!

 200 % dedikeret ……………………….

 Det er sgu svært at være hele tiden!

 Man kan gøre som Andreas Doppler, MEEN



Specialiseret faglighed

 Høj specialiseret faglig viden indenfor sygdom  

og  behandling mv. afhængig af jobfunktion. 

 Garanten for, at kerneydelsen i forhold til 

patienten er baseret på nyeste faglige viden. 

Evidens.

 Løbende faglig opgradering 

 Forudsætning for dygtighed – at kunne formidle 

sin faglighed til andre faggrupper og indgå i 

konstruktive samarbejder



Øget samarbejde 

 Mange forskellige samarbejder om 

koordinerende opgaver, opfølgning, og samspil 

mellem alle faggrupper  og aktører i  

sundhedsvæsenet 

 Brobygning både fysisk og digitalt af de mange 

overgange i systemet 

 Samarbejde og byde ind med den viden og 

indsigt den  enkelte har

 Det er afgørende for, at det lykkes 



Kommunikation 

 Kommunikation – mundtlig og skriftlig ikke på 
en måde.

 Men på mange forskellige måder, som  passer 
til den enkelte patient og kollega

 Nogle få informationer og andre skal tages i 
hånden

 Forskellige strategier på formidling af sygdom, 
behandling, diagnose og forløb til forskellige 
generationer og mennesker



Pleje/omsorgen

 Menneske først, så System ..

 Sikre patienterne den optimale pleje og omsorg

 Uanset hvor de befinder sig i systemet

 Den måde man bliver mødt på, plejet og draget 

omsorg for den enkelte har utrolig stor 

betydning for omdømme og omtale i 

befolkningen og i det politiske system.

 Høj kvalitet i service, før, selve servicen, og 

efter servicen……



Digitale færdigheder 

 Arbejdsdeling, dokumentation, kommunikation 
mv. sker digitalt nu og fremover

 Ny teknologi kommer ind på alle niveauer i 
organisationen 

 Anvendelse af digitale data, informationer i nye 
strukturer.

 Se nye muligheder for bedre, mere sikker og 
billig produktion og service

 Stort fokus på at udvikle, vedligeholde ens egne 
digitale færdigheder – ellers egen gravskrift



Organisation og 

systemforståelse

 Indsigt i arbejdspladsens kerneydelser, og 
forretningsgange  

 Forstå egen placering og betydning i de 
værdikæder, man indgår i.

 Hvorfor ens indsats er så vigtigt for 
virksomheden ?

 Samarbejde og udveksling af informationer 

mange gange i løbet af en dag med mange 

forskellige mennesker i mange forskellige 

situationer



Brug din viden og indsigt i 

praksis!

 I fremtiden er det altafgørende
 at  medarbejdere på alle niveauer bruger 

deres viden hver dag til at forbedre service, 
produkt og processer

 Værdiskabelsen  i sundhedsvæsenet 
forudsætter 
 et tæt kvalificeret samarbejde mellem de 

mennesker, som kender produktion, service, 
de digitale muligheder, organisation,  
fagområde og patienterne



Refleksion alene

 Overvej og skriv ned hvilken kompetence eller 

kompetencer, som du har brug for at være 

opmærksom på og blive bedre til i dit daglige 

arbejde 

 Vi samler op i fællesskab 



Afslutning

 Fremtidens patient – læs  den som en form for 

opsamling på dagen

 Farvel og kom godt hjem





Ledelse,  mennesket

også i fremtiden 

 Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 

sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf…

 Evidens er vejen frem, men mennesket står i 

vejen. (magt, rutiner og best practice)

 Erfaring er ikke nødvendigvis et plusord blot  1 

års erfaring gentaget 20 gange.

 Læs mere; Power - Why some people have it-

and others dont! Jeffrey Pfeffer 2010, 
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