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Det særeste ved fremtiden, er at 

den til sin tid vil blive ”de gode 

gamle dage”
Ernst Hemmingway

http://www.fremforsk.dk/


Rigdom og sygdom

• Vi  moderne mennesker vil frelses fra de ting, 

som vi frygter mest

• Døden, dårligt helbred og infertilitet 

• Vi har aldrig haft så stor adgang til 

informationer om sygdom og sundhed 

• Ej heller så mange forskellige signaler 

• Stigende fokus og krav til  sundhedssystemet 

om den optimale kur mod sygdomme, døden 

og infertilitet 



Væksten i 

sundhedsudgifter frem 

mod 2025
• Den aldrende befolkning og  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 

• Øget produktivitet og effektivitet i en offentlig 

sektor med næsten nul vækst for at have styr 

på økonomien 2014- 2020 0,6 % i realvækst



De usikre!

Give me direction !

Unge , som har tøj, penge, mobil og I- pod

Unge, som har ondt i selvværdet

Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme

De får det ikke længere i folkeskolen

Hjælp af en voksen, som du har tillid til for at 
skabe egen fremtid = uddannelse og job

Coaching før uddannelse, under, og efter

Mentorordninger – bl.a  Århus Tekniske skole

Patienter og borgere 



Kilde: Danmarks Statistik, 2013
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Befolkningsudviklingen 

2013-2030 
(Prog 2013)



Livets nye faser
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Fakta om familien 

• Vi stifter familie senere 

• Det at have sin egen familie er for mange 

danskerne billedet af det gode liv.

• 72% af danske børn vokser op med begge deres 

biologiske forældre. 18% af børnene har en 

enlig forsørger (2% en enlig far)

• Familien er blevet et personlig tilvalg - ikke en 

forventning eller en nødvendighed. 

• Ingen tegn på at familie er umoderne i fremtiden



Forældres brug af tid og 

penge på deres børn 

(Jens Bonke 2009)

Timer pr. uge 

•10 % bruger  6 timer ugentlig på en 3. årig og 10 % bruger 30 timer ugentlig.



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 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-77

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.

• Teknologi: p-pillen, TV  og telefon (mobil) 

• Værdier: Solidaritet med alle = alle lige rettigheder og 

pligter, ikke individuelle forskelle

• Første brug det hele generation - Eat all of it, and leave 

nothing behind you (Grashoppers)

• Sundhed = få et godt og langt liv

• Sundhedsduksene –gerne med samvær og forkælelse



Babyboomer og 

kommunikation

• De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller 

ansigt til ansigt med personen. 

• Internettet bruges men kun det til, man kan stole på 

rejser, bank o.s.v.

• Sidste loyale overfor myndigheder og virksomheder

• Ellers helst et brev med et godt tilbud og forklaring og 

meget gerne et kompetent menneske.

• Dårlig behandling og skuffelse 



Generations Jones og X 

som borgere

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

• Sundhed også dit eget ansvar 

• Servicen skal være lækker, designet og personlig 

• Det skal signalere status og penge nok.

• Hvis de ikke kan få god offentlig service, så vil de med 
penge forsøge at købe sig til den.  Raseri og vrede!

• Kommunikation– nogle digitale og andre som 
Babyboomers – men flere og flere vil forvente og 
foretrække  kontakt pr. e-mail og sms

• Forbrugere og Service



Mobil Digital Now or 

invisible in 2025



• Næsten født og lever on-line!

• Fuldblodssocialiseret til den Personlige og Individuelle 

tilgang. 

• Den digitale indgang til nyheder, kultur, informationer,  

shopping, restaurant, ferie, chatting, spil, musik ( 

multitasking)

• Sharing, rating og tracking  = dyrke venskaber og føle i 

live. www.youtube.com, og www.facebook.com, 

www.instagram.com og www.snapchat.com

• Mobil = kontakt til verden, venner og familie, 

• Største indkøbs og informationsplatform i fremtiden !  

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


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)

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


Kundeservice

• Mange forskellige patienter  og ønsker til 

service og måde at kommunikere på 

• One size does not fit all!

• Åbenhed og parathed til at bruge mange 

forskellige metoder til at yde den optimale 

service for den enkelte kunde 

• På den måde, som den enkelte foretrækker. 

• Den optimale personalized service er den  

rigtige tilgang og svar fra sundhedssystemets  

side !





Sundhed og 

Den løbske verden

• Sundhed – megatrend nu og i fremtiden 

• De mange signaler om fertilitet, alder, kost mv. de 

og livsstil  – vi mangler 7 dages fastekuren 

• Sundhedsvæsenet – de mange overgange og 

aktører

 Sundhedsapostle – hele tiden nye på banen, som 

kan fange opmærksomheden i periode

 Usikker og mange valgmuligheder medfører 

usikkerhed  for mennesker om den rette sunde 

adfærd !  ”Uretfærdighed”



Høj faglighed  TAK

• Høj specialiseret faglig viden indenfor  obstetrik 

og gynækologi 

• Hvordan øger vi livskvalitet og livsglæde nu og i 

fremtiden for alle typer af patienter

• Garanten for den service og omsorg I yder er 

baseret på den nyeste faglige viden.

• Navigatør i en meget kompleks og forvirrende 

verden for os. Giv os et kompas

• Opsøg og dokumenter jeres viden non - stop 



Marianne Levinsen
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8000 Århus C

E: mlev@fremforsk.dk 

T: 86 11 47 44

M: 20 67 45 01

www.fremforsk.dk

Center for Fremtidsforskning

http://www.fremforsk.dk/
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=139
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=139


Ledelse,  mennesket

også i fremtiden 

• Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 

sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf…

• Det var før den digitale tidsalder og designbørn

• 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, 


