
Program  
1. halvleg 
13.30 til 15.00

▪ Nutidens og fremtidens samfund og ældre 
(pårørende) – krav og forventninger til de offentlige 
ydelser og service! ca. 45 min.

▪ Workshop: Hvordan man som leder kan håndtere de 
mange forventninger og krav på borgersiden. ca. 25 
min.

▪ Fælles dialog og opsamling ca. 20. min.



Nutidens og fremtidens samfund, ældre og 
pårørende 

Krav og forventninger til offentlige ydelser 
og service!

Fremtidsforsker Marianne Levinsen
Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

www.fremforsk.dk #fremforsk 
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Forventningernes samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med omkring 
2,6% i DK  hvert år

▪ Det gælder det såvel det materielle som det 
immaterielle i livet

▪ Store forventninger til livet, tilværelsen og den 
offentlige og private service.

▪ Nutidens og fremtidens seniorer har meget store 
forventninger til bolig, liv og forbrug, så længe 
helbredet tillader det. 
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Den skandinaviske model
efter 2. verdenskrig tog fart 

især i 1970 og frem

▪ Universel rettigheder dvs. alle lige adgang til 
offentlige ydelser uanset køn, socio- økonomisk 
baggrund 

▪ Folkepension i 50 årene, boligstøtte

▪ Sundhedsydelser, børnepasning  og skoler  

▪ Uddannelsesstøtte  i 1970erne

▪ Arbejdsmarked – arbejdsmiljø - arbejdsskade

▪ Den første social reform i DK 1933 - Socialsystemer –som 
sikrer folk ved sygdom, handicap mv.

▪ Et støtte og sikkerhedsnet –som beundres worldwide



Ældre og sundhedsområdet  

▪ Indtil 1950’erne tog vi os selv af de ældre, når de ikke 
kunne klare sig 

▪ Hjælp mod betaling til 1987 

▪ 1949 – husmoderafløsning  til kortvarig hjælp af ældre 
– de svageste flyttede på alderdomshjem

▪ 1964 – hjemmehjælp en profession og tilbud, som 
kommunerne skulle tilbyde borgerne

▪ 1987- beslutning om gratis hjemmehjælp 
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Fortsat 

▪ 2003 - frit valg af hjemmehjælpen

▪ En række muligheder for tilskud efter alder og 
indkomst 

▪ Ældrecheck og medicinske patienter

▪ Vi tror, at det altid har været på samme måde.

▪ Det har det ikke, og vi kan sagtens forestille os nye og 
andre politiske beslutninger for fremtidens ældre og 
seniorer



Staten på banen 
især 2001!

▪ Staten på banen med styring til tiden præget af 
kontinuitet fra 1993 til 2020!

▪ Dagsorden national også på jeres område –
Kommunalvalget, hvad betyder det for mig?

▪ Decentralt ansvar men utrolig centralt fastlagte 
standarder på økonomi, sundhed, ældre, 
arbejdsmarked, sociale system.

▪ Hvis I lever ikke op til standarder og vores krav så 
griber vi ind – konsekvens……



Fremtidens offentlige  
sikkerhedsnet?

▪ VLAK ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark”

▪ ”Lang flere skal forsørge sig selv” og 

▪ Senere tilbagetrækning  på arbejdsmarkedet  

▪ Tryghed for de handicappede, børn, syge og ældre ….

▪ Bred politisk konsensus om et social sikkerhedsnet  -
men ikke om kvalitet, omfang og prioriteringer 
(interne konkurrence)!



Nutidens og fremtidens Ældre 
og seniorer



Kilde: Danmarks Statistik, 2013
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Demografi Frederiksberg
Absolutte tal 2018-2038

Kilde: Danmarks Statistik, 2013

2018, pers 2028, pers. Ændring

0-9 11507 12101 594

10-19 8686 9119 433

20-29 19918 20098 180

30-39 16849 18396 1547

40-49 13578 11875 -1703

50-59 11647 12334 687

60-69 9316 10866 1550

70-79 8551 8078 -473

80-89 3406 5468 2062

90 + 952 882 -70

I alt 104410 109217 4807
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Den sølvgrå
2. teenagefase

Hurra!

❑ Mere fri tid 

❑ Mere tid til hinanden, 
familien og vennerne

❑ Mere til interesserne

❑ Og alt det jeg har lyst til 

❑ at lave?

❑ Taknemmelighed og lykke

Uha

❑ Kan jeg finde ud af at leve 
uden mit arbejde!

❑ Hvad skal jeg bruge min tid 
til?

❑ Har jeg penge nok?

❑ Døden og alderdommen 

❑ Nærmer sig

❑ Invisible – Paul Auster



Alder og arbejdsmarked 

▪ Den 3. alderdom  - den aktive seniortilværelse, hvor 
vi rejser og lever alle de ting ud, som vi har drømt om. 

▪ Flere og flere arbejder delvist især mænd

▪ 4. alderdom – der hvor vi føler livets skrøbelig hos os 
selv eller de nærmeste 

▪ Fokus er på at få det stille hverdagsliv til at fungere 

▪ Sundhed og levealder betyder det sker senere



Borger, patient og blot et
menneske! 



Fra borger til  
til kritisk forbruger! 

▪ Har selv eller som pårørende fundet diagnose, behandling 
…..bedste tilgang   

▪ Debatterer løbende behandlingen med de 
sundhedsprofessionelle, hvis det er muligt.

▪ Ikke mindst andre patienter og pårørende via sociale medier og 
blogs 

▪ Måske allerede  i kontakt med klageinstans, advokat, 
alternative behandlere, bank, 

▪ Respekt – ja, det skal systemet have overfor os!

▪ Går gerne selv i gang med alternative behandlinger, kost eller 
ny livsstil.



De løbske mennesker 
og generationer

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 1967-79

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

79 til 99 år  

▪ Kun ca. 7% af befolkning i dag 

▪ De ældste og dårligst uddannede i vores samfund -
husker en barndom præget af nøjsomhed og arbejde

▪ Bruge det hele – imod madspild 

▪ Digitale analfabeter

▪ De er forsigtige og tilbageholdende og venter på deres 
tur 

▪ Opmærksomhed og tages i hånden …



68’erne 
født 1940 - 54

ca. 64 år til 78 år 

▪ Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en periode med 
mangel og afsavn.

▪ Værdier: Solidaritet med alle = alle lige rettigheder og pligter, 
ikke individuelle forskelle

▪ De har udfordret autoriteter livet igennem …….

▪ Mange er optaget af sundhed og at optimere den ”man skulle 
helst nå det hele”

▪ Vil selv definere sygdom og alderdom

▪ Som borgere  - digitale indvandrer – et kompetent menneske, en 
telefon eller et brev



ca. 52 til 63 år 

▪ Født 1955-66– kaldet generation Jensen 
▪ Mere bevidste og kyniske i arbejdsliv og forbrug
▪ Vil ikke skilles, familieværdier og  den personlige succes er 

familie, karriere og fritid i forening
▪ Teknologi:  Båndoptageren 
▪ Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og samfundet er 

vigtigt 
▪ Joness – konkurrence - penge, status og position 
▪ Gerne redefinere sig for hver livsfase!
▪ Kommunikation - Fokus på udvikling og at vi gør det 

rigtige(etikken/ideen)
▪ Stadigvæk digitale indvandrere – nogle mere end andre



Generations Jones og X
som borgere!

fra 38 til 63 år

▪ Selvbevidste og kyniske forbrugere og borgere, ikke loyale mod 
butikker og  myndigheder.

▪ Tilværelsen  skal være lækker, designet og personlig 

▪ Det skal signalere status og penge nok såvel fysisk og digitalt 

▪ Raseri og vrede – hvis man ikke får det ønskede

▪ Den gode middelklasse vil forsøge at spare op i pension, bolig og 
forsikringer for at få det serviceniveau, som de selv anser for 
passende.

▪ Skrabe - modellen nej tak. 

▪ Forbrugere og service, Tak ……..



Særlig indsats
og polarisering!

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

▪ De er optaget af egen og familien ve og vel 

▪ 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 er nødt til at udvikle 
forskellige tilgange 

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


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  udvikling af den kommunale 
service  

▪ Om at yde den optimale personalized service uanset 
hvem vi er og hvor vi henvender os



Kommune og interface med 
borger

▪ Uber, AirBnb og GoMore 

▪ 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 gøre det nemmere 
at være borger og ansat

▪ Reel borgerservice – forkorte og forenkle vej og kontakt mellem 
kommune og borger 

▪ En digital indgang frem for flere på hvert område –
drømmescenarie …





Politik og ledelse

▪ https://www.youtube.com/watch?v=gmOvEwtDycs

▪ Politikere forgår og embedsværket består

▪ Nye spilleregler og rammer en del af hverdagen som offentlige 
tjenere

▪ Krydsfeltet/lyskrydset mellem brugere, organisation  og 
politikere/lovgivere er ikke altid nemt.

▪ Man skal lære at sno sig og forsøge at forbedre og udvikle 
systemer, hvor man har indflydelse og mulighed

▪ I forandringstider skal lederen ned i maskinrummet og sørge for, 
at organisationen hele tiden ændres med de rette pejlemærker 
for øje.

https://www.youtube.com/watch?v=gmOvEwtDycs


Workshop 14.15 til 14.40  

▪ Gruppe med 5 personer i hver.

▪ Hvordan kan man som leder håndtere de mange 
forventninger og krav på borgersiden?

▪ Dialog og skriv gode forslag ned på papir 

▪ De gode forslag til opsamling og det videre arbejde 
indenfor sundhed og omsorg



Opsamling 14.40 til 15.00



15.00 til 15.30 



2. halvleg 
15.30 -17.00 

▪ Fremtidens arbejdsplads, medarbejdere og ledelse 
herunder digitaliseringens betydning for arbejde, 
kompetencer og service ca. 45. min

▪ Workshop – hvilke udfordringer stiller fremtidens 
arbejdsplads, medarbejdere og digitalisering det til 
lederskabet, roller og fremtidige strategier/indsatser 
ca. 25 minutter 

▪ Fælles dialog og opsamling ca. 20 minutter 



Fremtidens arbejdsplads, digitalisering og ledelse 



Arbejdsmarkeder i fremtiden

▪De ufaglærte taber:
▪1995 – hvert 4. job 

▪2017- hvert  8 job.

▪ Stor mangel på de 
faglærte og folk med  
digitale kompetencer på 
alle niveauer

▪Vækst;
▪Sundhed 

▪Service 

▪Food 

▪Energi –miljø 

▪½ mia. kr.

Særlige

evner

Uddannelses-længde



Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2017

2018, pers 2028, pers. Ændring

0-9 626.194 701.156 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

40-49 769.527 672.937 -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





Medarbejdere

▪ Dyb arbejdskraftmangel fremover måske slut om 5-6 
år, og der er alting alligevel forandret

▪ Teknologiens indtog - Automatisering, outsourcing og 
nye forretningsmodeller

▪ Rekruttere fra  Norden, Europa og Verden – vi ligger 
lavt på europæiske jobplatforme Eures. 

▪ Private og offentlige – nødt til bredere og mere åben 
rekrutteringsstrategier i form af uddannelse af egne 
og nye medarbejdere – freelancere mv.



Det åbne globale Tech 
arbejdsmarked

▪ Amazone intelligent Turc, - Worksome (DK)

▪ Digital platform  - hvor arbejdskraft og specialiseret 
arbejdskraft  til salg world wide

▪ Tilgængelighed 24/7

▪ Transparens  med hensyn til pris, kvalitet og erfaring-
rating 

▪ Afgørende – salg af standard eller ekspertviden

▪ Freelancer grupper – de eftertragtede – de som er 
nødt til det.  20 % i 2025 



Disruptive technology



Det 3. led af den digitale 
revolution 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer drift, kommunikation, salg 
og borgerrelation 

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, tracker 
systemer, produkter og services 

▪ Automatisering og optimering af alle sektor og brancher såvel 
materialer som systemer  

▪ Vi lever i  en mega - bølge af nye teknologier, som smelter 
sammen og bruges på kryds og tværs af brancher og sektorer –
så vær åben og nysgerrig

▪ Vi kommer alle til at bruge og elske teknologier, som vi ikke 
kender og vi måske troede var ude. 



3D  print



Big Data 
Hvad, hvorfor og hvordan? 

▪ Data (Volume) vokser eksplosivt i disse år

▪ Hastigheden (Velocity) – behandle og systematisere

▪ De mange datakilder (Variety) struktureret –internt –eksternt, 
GPS-tracking fra smartsphones mv.

▪ Brug af eksisterende data  estimeres (OECD):

▪ Nedbringe offentlige udgifter med 15 til 20 %

▪ Bedre viden om borgere, indgange, og arbejdsgange og hvor 
man kan gøre det bedre og mere effektivt!

▪ Kombineret med bloc chain systemer, som sikrer, at data på en 
krypteret vis flyder de rette steder hen. 

▪ I dag mange lukkede datasiloer 



Industriproduktion 4.0 og 
Kunstig intelligens

▪ Øget automatisering og robotter med intelligente 
systemer på vej ind alle steder

▪ Også selv om kun  5 % i 2017 brugte AI

▪ Intelligente materialer og styringssystemer i byggeri, 
sundhed, detail  og transport

▪ Revolution  på drift og servicen også i - bogholderi, 
løn, standardviden f.eks. Advokat 

▪ Vi kommer alle til at kritisk analysere vores  opgaver 
og  arbejdsgange 



Hvad kan erstattes?



Demokratisering af viden og 
service 

▪ AI – Kunstigt intelligente systemer kan give flere 
mennesker adgang til viden, som de aldrig tidligere 
kunne skaffe sig. Dr. Watson 

▪ Reel demokratisering af viden - Give ansatte og borger 
viden om sundhed, diagnose og behandling. 

▪ Bedre og lang mere service Dr. Watson Jill 

▪ Fra MOOCS til personlig tilpasset læringssystemer for 
ansatte og borgere - Area9



Arbejdsplads og arbejdsmiljø

▪ Digitalisering ændrer på vores arbejdsfunktioner og 
sammensætning

▪ Det betyder oftest en anden organisering, da 
løsninger ofte går på tværs af organisation 

▪ Det ændrer den daglige rutine/sikkerhed og  der skal 
opbygges tillid og tro på systemer i relation til kunde 
og kollega

▪ Det er mange nye mentale krav til forandring og 
omstilling i det daglige arbejde og samarbejde



De løbske mennesker 
og generationer

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 1967-79

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 -



Generation X
født 1967-79

ca. 39 til 51 år

▪ Historisk - færre børn i løbet af 1970’erne bl.a. på 
grund af kvindernes indtog på arbejdsmarkedet og 
krise

▪ ”Jeg smider dig lige en mail”
▪ Micro-elektronik og videomaskinen – when it fits in.
▪ Den personlige succes – eget ansvar ……
▪ Utroligt arbejdsomme og optaget af resultater på 

arbejdspladsen 
▪ Gerne en høj løn og helst meningsfuldt arbejde  - (titel  

ikke så vigtig) 
▪ Fleksible arbejdstider og resultater 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.cnduk.org/images/genx_bk03.jpg&imgrefurl=http://www.cnduk.org/pages/ed/bks_flm.html&h=475&w=408&sz=51&hl=da&start=4&um=1&tbnid=xVVuIbZpq_C37M:&tbnh=129&tbnw=111&prev=/images?q=generation+x&svnum=10&um=1&hl=da&sa=N


De digitale indfødte 
Y og Z 



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

▪ Gaming og next level – Belønning hele tiden ….

▪ Glad for provinsen DK – 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 udviklingstrin

▪ Fleksible arbejdstider med forståelse for andre interesser 
end arbejde (Heste, Yoga, festival)

▪ Fair og retfærdig løn

▪ De unge de mest stressede på arbejdspladsen ( A4) 

▪ De mange valg og fravalg !

▪ Jo yngre jo mere fryns – Tak 

▪ 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 



Alle er forskellige!

▪ Primadonnaen:  Høj faglighed er meningen med 
arbejdet, (mening, opgaver og løn)

▪ Karrieremennesket : Opgaver, især udvikling og næste
hop i form af løn og titel

▪ Lønmodtageren:  Leverer de aftalte opgaver, men 
lever i fritiden og for familie og venner.

▪ Pragmatikeren :  gode arbejdsvilkår, miljø, kollegaer. ( 
Arbejdspladsen, opgaverne og lønnen)

https://www.saxo.com/dk/motivation_helle-hedegaard-hein_indbundet_9788741252278


Ikon og ledestjerne – en at se op til og som fortjener 
respekt 

FAST ARBEJDE HVER GANG I DE MANGE RELATIONER 



Pfeffer  - et par råd!

▪ Utrolig meget, om hvordan ledelse burde være og 
udgives tusinde af drømmebøger året rundt!

▪ Forhold dig til, hvordan forholdene er frem for 
hvordan man mener de burde være

▪ Brug handling frem for ord til vise dit lederskab og 
indsigt 

▪ Nogle gange er man nødt til være ond for at kunne 
være god.

▪ Virkeligheden  er sjældent enten god eller dårlig oftest 
langt mere kompliceret 



Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!
▪ Daglig praksis - evig forandringsproces - god praktisk ledelse er

komplekst kludetæppe af afbrydelser, spørgsmål og
stillingtagen. H. Mintzberg.

▪ "Leadership involves plumbing as well as poetry” James G. 
March, Stanford University

▪ Det gør os tilfredse med jobbet 

▪ Social støtte fra chefen.

▪ Indflydelse på arbejdet.

▪ Social støtte fra kolleger

▪ (NAF2017)



Hvad virker - ledelse og 
performance?

▪ 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





Den visionære strateg  eller den pragmatiske og 
driftssikre pragmatiker?



Workshop 15.15 -16.40

▪ Hvilke udfordringer stiller fremtidens arbejdsplads, 
digitalisering og medarbejdere det til lederskabet, 
roller og fremtidige strategier/indsatser ca. 25 
minutter

▪ Dialog og skriv gode forslag ned på papir 

▪ De gode forslag til opsamling og det videre arbejde 
indenfor sundhed og omsorg



Opsamling 16.40 til 17.00





Ledelse,  mennesket
også i fremtiden 

▪ 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. 

▪ Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 
sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf, Dyrby, 
Weinstein ………



Marianne Levinsen

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

www.fremforsk.dk
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