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Den skandinaviske
rigdomsbølge
• Nordmændene er blevet rigere og rigere med
en vækst på ca. 3,8-3,9% om året
• På 10 år bliver nordmændene 45% rigere
• På knap 19 år sker der en fordobling af
privatforbruget
• I Danmark og Sverige omkring 2,6 % årlig
stigning i privatforbrug

Sundhed som
megatrend !
 Det moderne rige menneske er på konstant jagt
efter evig frelse. ( Død og sygdom)
 Sundhed i familien, fritid og arbejde.
 Kost, udseende, og livsstil
 Øget fokus på sundhed på arbejdsplads,
institution og samfundet
 Sundhed, business, og apostle i fremtiden!
 Kære tandlæge og klinikassistent – hjælp mig
med den rette sunde adfærd

Nordic Population Growth
The Silver Tsunami

 Increase in population the
next 25 years.
 28 %, in Norway
 9 % in DK
 10 % in Finland
 16 % in Sweden

Befolkningsudviklingen
Danmark 2015-2025
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Befolkningsudviklingen
Norge 2015-2025
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Befolkningsudviklingen
Sverige 2015-2025
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Livets nye faser
og klinikken
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Generationer fra digitale
analfabeter,indvandrere til
digitale indfødte
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 196-77

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 1978-89

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

Mellemkrigs generation
Født mellem 1919 -1939
• De ældste og dårligst uddannede i vores
samfund - husker en barndom præget af
nøjsomhed og arbejde
• Nøjsomhed og bruge det hele
• I systemer er de tilbageholdende og venter på
at det bliver deres tur
• Vi skifter ikke møbler eller får nye tænder med
mindre det er strengt nødvendigt
• Digitale analfabeter -

Babyboomers
født 1940-54

 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
 Første brug det hele generation
 Mange er optaget af sundhed og at optimere
den
 Som borgere –digitale indvandrer – et
komptetent menneske, en telefon eller et brev

Generations Jones og X
som borgere
• Selvbevidste og kyniske forbrugere og borgere, ikke
loyale mod butikker og myndigheder.
• Sundhed og tænder dit eget ansvar (samhällefellesskapet)
• Servicen skal være lækker, designet og personlig
• Hvis de ikke kan få god offentlig service, så vil de med
penge forsøge at købe sig til den. Raseri og vrede!
• Digitale indvandrere/immigrants - nogle digitale og
andre som Babyboomers – men flere og flere vil
forvente og foretrække kontakt pr. e-mail og sms
• Forbrugere og Service, tak

Mobil Digital Now or
invisible in 2025

Digital Natives
• 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
• Helst selv skabe ting og kultur, hvor de er personligt
engageret - det er det fedeste.
• De frivillige og interessebårne fællesskaber – Nej tak til
tvang og bestemte værdier.

Karakteristika for Digitale
Natives som forældre Y og Z
• Børnene er meget vigtige, når vi har fri, så er de
vigtigere end alt andet. Børnene i første række ..
• Far og mor er på banen
• Mange småbørns forældre er meget optaget af
sundhed, bæredygtighed og økologi
• Børnenes sundhed herunder tænder– kost,
motion mv.
• Første generation, som for alvor forventer den
individuelle tilgang fra alle

De unge
ca. 15 år til 30 år
 Modellering og vedligeholdelse af en lækker krop
og tandsæt både ham og hende
 Fællesskabet - venner det vigtigste i livet.
 De tænker slet ikke på pension, sygdom og ulykker

” Den ubekymrede livsfase”
 Der skal være rigtigt meget gang i den…
 Giv mig et nemt fix af sund kost og motion –
 Health – Easy… også hvis jeg er ramt af sygdom
og tandproblemer

Personal network and
virtuality

•
•
-

Venner og fællesskabet – det vigtige i livet.
Hver digital native = stor personligt netværk
4-8 intime venner(mindst 1 gang om måneden)
30- 50 venner/bekendte fra skole, sport m.v.
Tidl. 100-200 MSN venner, nu op til og mere end
400 venner på Facebook og andre sociale
netværk

Karakteristika for Z og New
Millenium (født 1990 – 2011)
• Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil
gøre alt for. Børnene i første række
• Vant til at være i centrum og den individuelle
tilgang fra forældre, pædagoger og lærere
• Børn lærer hurtigt at indgå i mange forskellige
sammenhænge og skifte roller og værdier
afhængig af, hvem de er sammen med

Digitale indfødtes liv og
den virtuelle
selvfølgelighed
• On- line relation eksisterer
ikke på bekostning af offline
• 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

De mange kulturer og
traditioner blandt patienter
 Svenskere – konsensus, enighed –mere
formelle og strukturerede
 Danskerne –hurtige og handlekraftige,
egoistiske –anarkistiske
 Nordmænd - ærlige (naive), uformelle,
økonomiske egenrådige.
 Fælles - Velfærdsystem og sundhed for alle –
tradition for samfund, socialt ansvar og stat.

fortsat
 Vi har og får mange forskellige
indvandrergrupper - tyrkiske, pakistanske, mv.
 Flygtning fra Europa, 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 tænder, tandpleje
og aftaler

De polariserede
Patienter
 Regionalisterne: Middelklassen nyder
velstanden og den voksende demokratisering i
denne gruppe. Højere krav og forventning til
service. (frivillighed og tilbud)
 Underklassen : Mennesker, som lever på
kanten og i bunden af vores samfund. De har
ofte sundhedsproblemer, ensomhed og dårlig
økonomi. De kræver ikke og holder sig for sig
selv. Børn og unge er særligt udsatte.
 Nødvendigt med feltarbejdere og meget hjælp
til selvhjælp)

Mangfoldig service og
tilgang
• One size does not fit all!
• Mange forskellige generationer, livsfaser,
kulturer, sociale forhold og ønsker til service
og måde at kommunikere på
• Åbenhed og parathed til at bruge mange
forskellige metoder til at yde den optimale
service for det enkelte menneske
• På den måde, som den enkelte foretrækker
• Den optimale ”personalized service” er den
rigtige tilgang og svar fra jeres side !

Sundhedsvæsenet og
tandplejen i fremtiden
• Øget udgiftspres pga. alderssammensætning i
befolkning ramt af den sølvgrå Tsunami
• Store investeringer i nye teknologi
• Patienternes krav om muligheder, tilbud og den
uendelige efterspørgsel
• De mange overgange og opgaveglidninger
mellem aktører – tandplejen blot en af dem
• Stort behov for samarbejde og helhedssyn på
• patienter i hele systemet

Kompetencer og det
kompetente menneske
 Den moderne arbejdskraft skal være





Fleksibelt, Innovativt, Bæredygtig
Vidende, Social, Kreativt
Kompetent
200 % dedikeret ……………………….

 Det er sgu svært at være hele tiden!
 Man kan gøre som Andreas Doppler, MEEN
 I arbejder med de super faglige – her kommer
de andre kompetencer, som er vigtige !

Kommunikation
 Kommunikation – mundtlig og skriftlig ikke på
en måde.
 Men på mange forskellige måder, som passer
til det menneske, som man står overfor
 Nogle få informationer og andre skal tages i
hånden
 Forskellige strategier på formidling af tandpleje,
egen indsats mv. til forskellige generationer og
mennesker med forskellig baggrund

Kultur og samarbejde
 Sætte sig ind i den kulturelle baggrund og
forstå – sociologisk feltarbejde
 Hvordan det skal håndteres ved behandling,
opfølgning og kommunikation
 Samarbejde – ikke kun i klinikken – men med
andre faggrupper og andre sammenhænge i
sundhedsvæsenet
 Kunne formilde egen faglighed og kunnen til
gavn for patienterne

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, service og patientsikkerhed

Organisation og
systemforståelse
 Indsigt i arbejdspladsens kerneydelser, og
forretningsgange
 Forstå egen placering og betydning i de
patientforløb man indgår i.
 Hvorfor ens indsats er så vigtigt for patienten
og patientforløb
 Samarbejde og digital og fysisk brobygning
mht. patienter, digitale sundhedsinformationer
og mange forskellige instanser hver dag, måned
og år

www.fremforsk.dk
Marianne Levinsen
Kannikegade 18. 1.sal
8000 Århus C
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T: 86 11 47 44
M: 20 67 45 01

Dialog

 Hvad syntes I er fremtidens udfordringer for
tandplejen ?
 Hvad er vigtigt i forhold til uddannelsen som
klinikassistent ?
 Kan vi lære noget på tværs af landegrænser?

