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Mængdeindeks



Tidsånden 

Ny optimisme 2014 - 2020

• Vi ser lys forude - På vej ud af tunnelen!

• Respekt og forståelse af det gode 

håndværk - kvalitet

• 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



Kilde: Danmarks Statistik, 2013
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Sundhed som 

megatrend !

• Sundhed i familien, fritid og arbejde. Forbrug af 

tid og fritidsartikler vokser 

• Alle vil være med på bølgen 

• Øget fokus på sundhed på arbejdsplads, 

institution og samfundet 

• Sundhed, velvære,  det sociale – cafe mad, 

drikke og samvær i byen og på stedet

• Sundhed, business, og apostle i  fremtiden!



Rigdom og sygdom

• Det moderne rige menneske er på konstant jagt 

efter evig frelse.  ( Død og sygdom)

• Vi har aldrig haft så stor adgang til 

informationer om sygdom og sundhed 

• Ej heller så mange forskellige signaler og 

budskaber fra myndigheder, eksperter og 

andet godt.

• Stigende fokus og krav til  sundhedssystemet 

om den optimale kur mod sygdomme, døden



Væksten i 

sundhedsudgifter frem 

mod 2025
• Den aldrende befolkning og hermed øget vækst 

i kroniske sygdomme og andre sygdomme

• Store investeringer i nye teknologi især i 

sygehussektoren

• Patienternes krav om muligheder, tilbud og den 

uendelige efterspørgsel 

• En offentlig sektor med næsten nul vækst for at 

have styr på økonomien i 2020. 2014- 2020 0,6 

% i realvækst i offentlige sektor



Fremtidens sygehuse og 

Sundhedssektor 

• Øget specialisering  og arbejdsdeling 

• Produktivitets og effektivitet er konstante 

målepunkter også de næste 10 år-15 år.

• Patienter flyver in til Drive in diagnose  og 

behandling

• Stor opgaveglidning fra sygehus til andre 

sundhedsaktører  - kommune, læge mv. 

• Overgange og samarbejder 



Store Investeringer i den digitale 

infrastruktur afgørende strategisk !

Formål: 
– Voksende behov for udveksling af data og 

kommunikation 

– Forudsætning for  sikkerhed, bedre service,  større 

produktivitet og effektivitet

– Rapportering, kvalitetssikring  og evaluering– øget 

dokumentationskrav både  offentligt og privat 

virksomheder.

– OPRYDNING OG FORENKLING – 1420 

patientsystemer

• BIG DATA – blot brug af egne data  (OECD):

– Nedbringe offentlige driftsudgifter med 15-20%



Pejlemærker nu og 

fremover 
• Koordinering mellem og internt blandt 

sundhedsaktørerne 

• Overgangsproblematikker – behandling, 

genoptræning og pleje lokalt. 

• Den bedste organisering af overgangene i  

fysiske og digitale strukturer hos alle 

sundhedsaktører

• Udveksling af relevante sundhedsdata mellem 

forskellige sundhedsaktører???????? ( 1996)



Co-Creation og ny 

Teknologi

• Inddrage patienter til  at udvikle og forbedre 

systemer - Systematisk brug af viden 

• Chips og digital kraft er til stede overalt 

• Teknologi og digitale systemer styrer 

produktion, kommunikation, salg, indkøb og 

borgerrelationen   

• Ny teknologi skal udvikles i organisation 

sammen med relevante aktører- ellers giver det 

ikke mening



Store investeringer i 

sygehusstrukturen  de 

næste 10- 15 år.
• Pt. 41 mia. (2009kr)- bl.a. DNU, Gødstrup, Viborg 

mv.

• Bedre tilrettelæggelse af sammenhængende 

patientforløb 

• Øget patientsikkerhed (f.eks. via enestuer og 

reduktion af sygehusrelaterede infektioner)

• Effektivisering af arbejdsgange via brug af ny 

teknologi og sundhedsinnovation

• www.godtsygehusbyggeri.dk

http://www.godtsygehusbyggeri.dk/


Generationer og arbejdspladsen



Det grænseløse 

arbejdsliv

• Mange stationer på en dag 

• De fysiske arbejdslove med at gå på arbejde og 

forlade det - indtil næste dag er ophævet

• 12 % af akademikere meget stressede – de 

mange timer og grænseløse arbejde

• Store krav til det enkelte menneske om 

selvadministration og akademiske pause

• Informational overload  - få og relevante 

informationer. (forenkling og skarphed)



B, X og Y på 

arbejdspladsen



Generationer  fra digitale 

analfalbeter, indvandrere til 

digitale indfødte!
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 1955-64

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1965-77

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 -



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.

• Kommunikation - De kan bedst lide at løse problemer 

via telefonen eller ansigt til ansigt med personen

• 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



• Født 1955-64

• Mere bevidste og kyniske i arbejdsliv og forbrug

• Design, etik, idé..

• 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 

• Penge, status og position 

• Kommunikation - Fokus på udvikling og at vi gør det 
rigtige(etikken/ideen)

• Stadigvæk digitale indvandrere – nogle mere end andre



Generation X

født 1966-77 

• Første generation med fokus på enkelte individ 

• Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.

• Den personlige succes …Workaholics

• Meningsfuldt arbejde til en høj løn og gerne 
arbejde meget (titel uden betydning)

• Fleksible arbejdstider og resultater 

• Anerkendelse, Udvikling og Udfordringer

• Værdier på arbejdsmarkedet – harmony, helhed 
og hensyn

• De sidder i dag på magten offentlig og privat 

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
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


Familiejournalen 

1943

• Hvis De mener, 

ungdommen er mere 

fordærvet end før, 

Hvad er Saa 

Grunden?



Digital Natives

Y og Z

• Nyheder, kultur, informationer,  shopping, chatting, spil, 

musik ( multitasking)

• Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  

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

www.snapchat.com, www.instagram.com, Twitter mv. 

• Mobil = kontakt til verden, venner og familie, største 

indkøbs og informationsplatform nu og fremover

• De frivillige og interessebårne fællesskaber – Nej tak til 

tvang og bestemte værdier. 

• Vi bor i provinsen Norge i Verden  - Magaly

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


Mobil Digital Now or 

invisible in 2025



Instagram,  

snapchat, Pinterest

…og alt det nye



De unge, uddannelse og 

fremtid(er)



• 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 !

De unge og 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)



Den attraktive 

arbejdsplads

• Arbejdspladsen som livsnavigatør d.v.s. hjælpe 

medarbejderne med at styre eget liv både 

arbejds- og privatliv

• 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





Politisk, Hierarki og 

faggrupper

• 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.

• http://www.youtube.com/watch?v=Eyf97LAjjcY

• Den endeløse regulering  og nye krav til 
medarbejderen !

• Afgørende er at finde ens eget mulighedsrum

• Hvor man selv kan gøre en forskel!

http://www.youtube.com/watch?v=Eyf97LAjjcY


Ledelse,  mennesket

også i fremtiden 

• Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 

sværeste at styre ”Petraeus ”

• 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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