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Fremtiden kommer af sig selv, det gør fremskridtet
ikke –
Poul Henningsen

Forventningernes samfund
▪ Vi forventer konstant fremgang – helst med omkring
2,6% i DK hvert år
▪ Det gælder også ledernes performance og vores vilkår
som ansatte
▪ Det gælder vores liv og sundhed både det fysiske og
det mentale
▪ Et stort forventningspres på systemet
▪ Ulykke, sygdom og handicap opleves som tilbagegang

Befolkningsudviklingen
Danmark 2017-2027
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Mega –trends i fremtidens danske sundhedsvæsenet

https://www.kora.dk/media/6844202/11325_fem-megatrends-der-udfordrerfremtidens-sundhedsvaesen.pdf

Væksten i sundhedsudgifter
frem mod 2025
▪ Den aldrende befolkning og øget vækst i bl.a.
Kronikere, multisyge og medicinudgifter
▪ Store investeringer i teknologi først sygehussektor og
øvrige sundhedsvæsen
▪ Patienternes krav om muligheder, tilbud og den
uendelige efterspørgsel – Blodsukker
▪ En offentlig sektor med svag vækst frem mod 2025 –
dog store investeringer i sygehusbyggeri 41 mia. 2009
kr. www.godtsygehusbyggeri.dk

Fremtidens sygehuse og
Sundhedssektor
▪ Øget specialisering og arbejdsdeling
▪ Patienter flyver in til Drive in diagnose og behandlingopgaveglidning til andre
▪ Sygehuse som effektive industrivirksomheder i alle
processer
▪ Modtagelse, diagnose, behandling evt. operation og
hjemsendelse
▪ Sterilcentralen – skal sikre supply er i orden –ellers kan
sygehuset ikke fungere

Disruptive technology
Mega Tech 2030

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
▪ Teknologien bliver moden – det betyder, at den forsvinder som
noget synligt. Digital = normalt
▪ 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
▪ Teknologi, robotter, automatisering, software – Årsagen til at
produktion kommer tilbage i DK og USA. JYSK

Industriproduktion 4.0 og
Kunstig intelligens
▪ Forventning om det betyder øget automatisering og
flere intelligente systemer
▪ De kommer ind alle steder og løser typisk mere
avancerede rutineopgaver f.eks. bogholderi, løn, de
eksisterende opgaver på sterilcentraler
▪ Brug for mennesker, som kan løse de ikke - rutine og
automatisede opgaver på arbejdsmarkedet både
viden og manuelle
▪ Resten klarer maskiner…

Demokratisering
af viden og service
▪ Robotter med avanceret intelligent technologi på
mange måder
▪
▪
▪

▪

Valideret og kontrolleret forskningsdata koblet til konkret
tilfælde som Dr. Watson
Bedre og lang mere service Dr. Watson Jill
Reel demokratisering af viden - Give ansatte og kunder den
bedste viden indenfor et område
Nye arbejdsopgaver med styring og viden om produkter og
processer via centrale styringssystemer på Sterilcentralerne

Store investeringer i
sygehusstrukturen
også sterilcentraler

▪ Rigshospitalet og Herlev bygger fuldautomatisk
sterilcentral – proces startede i 2008/2009 –
Rigshospitalet forventes åbnet i 2017
▪ DNU – Det nye Universitetshospital i Aarhus pt. i gang
med den største og mest moderne sterilcentral 2.200
m2
▪ Kort sagt – det er i gang men forskellig tilgang
afhængig af størrelse, bygningernes alder mv.

Arbejdsmarked

De seks generationer: værdier
og teknologi
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

Babyboomers
født 1940-54
ca. 61 til 77 år
▪ 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 ved, at der skal ydes, før der kan nydes
▪ 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
▪ Selv definere senior og alderdom og flere og flere især mænd
fortsætter med at arbejde frivilligt!

ca. 51 til 60 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
▪

Generation X
født 1967-79
ca. 38 til 50 år
▪ Første generation, som var virkelig ønsker (p-pillen
1966, fri abort 1973)
▪ Individuel tilgang – børneopdragelse, eget værelse i
parcelhuset
▪ Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.
▪ Den personlige succes …Workaholics
▪ Helst meningsfuldt arbejde til en høj løn og gerne
arbejde meget (titel uden betydning)
▪ Fleksible arbejdstider og resultater
▪ De sidder i dag på magten offentlig og privat

De digitale indfødte

Digital Natives
▪ Socialiseret til personlig og individuel tilgang
▪ Vant til at indgå i mange forskellige sociale
sammenhænge og fællesskaber
▪ Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.
www.youtube.com, www.facebook.com,
www.snapchat.com, www.instagram.com,
▪ Digitale verdensborgere i provinsen DK i Verden og
fællesskab med peers!

De unge og forventninger til
arbejdspladsen
▪ Karrieremuligheder og personlig udvikling skræddersyet til
mig
▪ Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag med forståelse for
andre interesser end arbejde (Heste, Yoga,
▪ Fryns og fede lokaler – det er en selvfølge!
▪ Next level – en titel og indhold -noget at være stolt af

▪ Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig!
▪ Når jeg endelig bevæger mig ud i den fysiske verden!
▪ Y og Z – finanskrise, arbejdsmarked ….

Den attraktive arbejdsplads
▪ Få medarbejdere uanset generation, køn, livsfase,
social gruppe, faglighed og kultur til at arbejde med
energi og engagement
▪ Slip Talenterne løs uden at miste fokus på opgaven,
arbejdet og helheden
▪ Arbejdspladsen som livsnavigatør dvs. hjælpe
medarbejderne med at styre eget liv både arbejds- og
privatliv - Det moderne arbejdsmiljø

Arbejdsliv og vilkår
▪ Aftaler og rammer for arbejdet har de sidste 20 år
været under stærk opløsning
▪ Internettet og digitalisering gør det muligt
▪ Mange medarbejdere kan arbejde 24/7
▪ Individualisering af ansvar for eget liv
▪ I det nye ustrukturerede digitale fleksible arbejdsliv
har mennesker brug for struktur, fællesskab og
tryghed.

Det meget fleksible
arbejdsmarked!
▪ Forskere og konsulenthuse forudsiger at 40 % af
eksisterende job forsvinder i 2030?
▪ Samfund og arbejdsmarked uændret 15 år frem
▪ Urealistisk – vi har et meget dynamisk og omskiftelig
arbejdsmarked i DK
▪ Halvdel af job og stillinger forsvinder på 10 År og lige
så mange nye opstår!
▪ Det faglige niveau højnes og vi skal sikre, at vi følger
og går foran i forandringer

Ikon og ledestjerne –
en at se op til og som fortjener respekt!
Sygeplejersken i sterilcentralen

Faglighed

▪ Høj specialiseret faglig viden indenfor sterilområdet
▪ Garanten for, at kerneydelsen 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

Brug din viden og indsigt i
praksis!
▪ I står overfor eller midt i store forandringer – jeres
område er oplagt til automatisering og robottisering
▪ I som medarbejde og som organisation skal spille med
og deltage i arbejdet med at få sterilcentralen i next
levet 2030
▪ Også selv om jeres job forsvinder eller overveje, hvilke
tekniske og teknologiske kompetencer I har brug for i
fremtiden
▪ Det værste er bare at vente på, at de andre tager
beslutninger, så får I ikke indflydelse på jeres egen
fremtid …
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