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Fremtiden kommer af sig selv, det gør fremskridtet ikke – PH

Forventningernes samfund
▪ Vi forventer konstant fremgang – helst med omkring
2,6% i DK hvert år
▪ Det gælder vores liv og sundhed
▪ Det gælder både det materielle liv og det mentale liv
▪ Sygdom og handicap er ikke lige det, som stod på
ønskelisten.
▪ På arbejdsmarkedet i USA og Europa – de unge og de
offentlige ansatte

Befolkningsudviklingen
Danmark 2016-2026
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Befolkningsudviklingen
2015-2030 (Prog 2015)
Prognoser ændrer sig

Fremtiden og
fremskridtet
▪ Pas på entydige prognoser
▪ Byers og områders størrelse og udvikling afhænger af
flere faktorer:
▪ Geografien – opland og nærhed til større by
▪ Infrastruktur – såvel vej som kollektiv trafik
▪ Byens DNA og samarbejde på tværs erhverv og det offentlige
- visionær købmandsskab /ildsjæle!
▪ Investorer og byggefolk
▪ Se Bolius By statistik i kommuner 2006 til 2016

Det sociale sikkerhedsnet

Den skandinaviske model
efter 2. verdenskrig tog fart
især i 1970 og frem
▪ Universel dvs. alle lige adgang til offentlige ydelser
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Folkepension
Boligstøtte
Sundhedsydelser både fra stat, region og kommune
Børnepasning og skoler
Arbejdsmarked –arbejdsmiljø - arbejdsskade
Den første social reform i 1933 - Socialsystemer –som sikrer
folk ved sygdom, handicap mv.

Velfærdsstaten udvikling over
tid!
▪ Gået fra enkelt love og sikringer
▪ Til et offentlig system med mange tilbud og ydelser,
som stort set alle borgere nyder godt af og modtager
fra det offentlige
▪ I dag tager vi systemet for givet ” Det må kommunen
tage sig af ”
▪ Et stort og kompliceret system med mange veje og
afveje - hvor det kan være svært at orientere sig både
som borger og ansat

Konkurrencestaten efter 2011
▪ Den oprindelige velfærdsstat – sikre borgere lige og
gode vilkår i sundheds, social og
arbejdsmarkedssystemet
▪ Stort brud med fortiden - reformer
▪ Vi skal alle bidrage – ingen kære mor
▪ Vi skal alle konkurrere for at blive de bedste som
menneske, virksomhed og nation
▪ Kontrol, aktivering, opfølgning hele tiden
▪ Staten – det offentlige passer ikke altid på en!

System
▪ Forvaltninger mv. fungerer meget forskelligt både
stat og kommune
▪ Forvaltninger kan være præget af meget system,
administration og lidt koordinering på tværs.
▪ De mange regler og systemer - Kafka
▪ Den enkelte i klemme føler ofte sig afmægtig
▪ Mange bliver bange og usikre, når de pludselig har
brug for systemet

Fremtidens sociale
sikkerhedsnet
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Det går lidt bedre med samfundsøkonomien!
”For et friere, rigere og mere trygt Danmark”
” VLAK 2016
”Lang flere skal forsørge sig selv” og
Senere tilbagetrækning på arbejdsmarkedet
Tryghed for de handicappede, syge og ældre
Bred politisk konsensus om et social sikkerhedsnet men ikke om kvalitet, omfang og prioriteringer
(interne konkurrence)

Mulige scenarier for 2030
2. Ny tilgang til velfærd og borger

1. Effektivitet og lille fremgang

3. Vækst og mangfoldighed

Fremtidens offentlige sektor

▪ Tre mulige udviklinger.
▪

▪

▪

Fortsat nedskæring af ydelser – til sidst kun de fattige, som
får offentlig støtte. Alle andre betaler selv for midler og
hjælp mv. via pension og sundhedsforsikringer
Vækst i samfundet og langt mere og bedre service 24/7 for
borgerne – det sker i tæt samarbejde mellem det offentlige
og virksomheder
Nye Tech sektor, som står for nye teknologier og
intelligente systemer tilpasset den enkelte borgers behov

Disruptive technology

Det 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
▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, tracker
systemer og forbindelser er vejen frem
▪ Ny teknologi skal udvikles i organisation, marked, og situation,
ellers giver det ikke mening.
▪ Massiv behov for uddannelse og efteruddannelse
▪ Teknologi, robotter, automatisering, software – Årsagen til at
produktion kommer tilbage i DK og USA. JYSK

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 offentlige udgifter med 15 til 20 %

Industriproduktion 4.0 og
Kunstig intelligens
▪ Automatisering, robotisering og effektivisering af alle
processer i danske virksomheder
▪ Rutineopgaver og viden også avanceret rutineopgaver
f.eks. Bogholderi, jura, revision og finanssektor
▪ Globalisering og den globale konkurrence på
arbejdskraft ændres af nye systemer
▪ Der er stadig ledere og mennesker, som udvikler,
programmerer og kontroller disse systemer. Ikke
rutine viden og manuelt

Disruption: At sætte sig på et
interface
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Uber, AirBnb og GoMore,
Tidligere Amazon, Apple og Google
Tech branchen vil søge at sætte sig på alt
De er rigtig gode til kundeservice og kundebetjening 24/7 what
ever –when ever
Ny forretningsmodel - billigere og smartere
Mange brancher nødt til at udvikle interface til bedre, hurtige
og smartere
I modsat fald bliver I engrosleverandører og Jeres kunder til
deres kunder
I det offentlige – et drømmescenarie

Patienter, borgere
mennesker!

De seks generationer:
Forventninger og service
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 1955-66

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1967-79

Generation Y

Generation Z

New Millenium
Efter 9-11 generationen
Kulturel homogen.
1. verdensborgergen.
Wi–Fi (Wireless internet)
Født 2002 -

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1980-89

Mellemkrigsgeneration
Stor familieværdier
Projekt- og curlingbørn
Digital natives
Født 1990-2001

Mellemkrigs generation
Født mellem 1919 -1939
ca. 77 til 97 år

▪ Kun 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
▪ I systemer er de tilbageholdende og venter på, at det
bliver deres tur i systemet
▪ Man skal være opmærksom på dem

68’erne
født 1940-54
ca. 60 til 76 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
▪ 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

Generations Jones og X som
borgere
ca. 37 til 59 år
▪ Selvbevidste og krævende borgere og patienter
▪ Sundhed også dit eget ansvar
▪ Lækker og personlig service, som signalerer penge nok.
Status.
▪ Dårlig offentlig service – vrede og raseri
▪ Vi køber selv det vi har behov for
▪ Nogle digitale og andre som 68’erne, men flere og flere
vil forvente og foretrække kontakt pr. e-mail, sms, app
mv.

De digitale indfødte

De yngre og service
▪ Hurtig, nem, lækker og smart design
▪ 24/7 – What ever – When ever
▪ Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan se og
røre, følge og finde frem til uden besvær
▪ Selv skabe og vælge farve og dekoration på produktet
▪ Gaming og Next level
▪ Engageret og god attitude – når man møder et
menneske ” Når man endelig bevæger sig
▪
ud den fysiske verden !”

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

▪ 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
Flerkronikere sammen med ældre

▪ Hvis man gør det samme, smider man de svage ud
med badevandet !

Mangfoldig service og tilgang
▪ Vi ønsker alle en forskellig service og tilgang afhængig
af livsfase, generation, kultur, sociale forhold mv.
▪ Vi forventer faglig kompetente personer, som yder os
den optimale personalized service
▪ Vi ønsker forskellige typer af kommunikation og tilgang
i løbet af processer og forløb
▪ Før, selve og efter service
▪ Det udfordrer service og system til at kunne tilpasse og
udvikle Co-Creation.
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