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Ny optimisme 2014 - 2020

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

• Danskerne præget af fornuft, pris, opsparing og mindre 

forbrug på  1.klasse 

• Fokus på uddannelse og kompetencer

• Respekt og forståelse af det gode håndværk

• Tendens - det nære, hjemlige og autentiske.

– Hjemmebag, urter,  og hjemmestrik 

– Retrobølge på retur mod 2020

Næste bølge - Futurisme – tro på fremtiden  og 

fremskridt



Sygdom, 

rigdom 

og frelse
• Det moderne menneske er på konstant jagt efter 

evig frelse. 

• Vi vil gerne kontrollere det,  vi frygter  allermest 

sygdom og død. 

• Den enkeltes adgang til informationer om 

sygdom og sundhed er stigende

• Stigende fokus og krav til  sundhedssystemet 

om den optimale kur mod sygdomme og døden

• Sundhed, business og profeter i fremtiden !



Kilde: Danmarks Statistik, 2013
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Fremtidens

Velfærd 

Rammen 

 Regeringens plan 0,6 % vækst i det offentlige 

frem mod 2020. 

 Dokumentation af de  offentlige kerneydelser 

og optimering af tidsforbruget på dem

 Højere produktivitet og effektivitet i sektoren 

 En handlekraftigt stat har styr på regioner, 

kommuner og deres økonomi 

 Tættere og mere detailreguleret reguleringen

http://www.economist.com/node/17460678
http://www.economist.com/node/17460678


Væksten i 

sundhedsudgifter frem 

mod 2020

• 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. 



Fremtidens sygehuse og 

Sundhedssektor

• Øget specialisering og koncentration 

• Fokus på de produktivitets og effektivitet er 

konstante målepunkter for arbejdet også de 

næste 10 år-15 år.

• Drive in diagnose og behandling

• Stor opgaveglidning fra sygehus til andre 

sundhedsaktører  - kommune, læge mv. 

• Kommunen den mest almindelige  

sundhedsaktør i borgernes liv i fremtiden 



Visionen om det  

barriereløse 

Sundhedsvæsen

• Øget og et langt tættere samarbejde 

• Mellem alle aktører på alle niveauer 

• Brobygning –fysisk og digitalt på 

tværs af sektorer

• Inddragelse af de ressourcer, som 

ansatte og patienter har og kan byde 

ind med = Social Kapital



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



De seks generationer:  

værdier, teknologi og 

arbejdsliv
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. 

• 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



Mobil Digital Now or

invisible in 2020

http://www.mobilesniche.com/wp-content/uploads/2012/04/iphone_4_apps-400x376.jpg
http://www.mobilesniche.com/wp-content/uploads/2012/04/iphone_4_apps-400x376.jpg


•Generation Y ( 1978-89) og Z (1990 -2001)

– Betragter arbejde som identitetsskabende og selvrealisering

– Meningsfyldt og dybere mening

– Fair og retfærdig løn

– Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag

– Gerne en titel – english please

– Ros – se mig hele tiden og hver dag!

– Udvikling, udfordring, ansvar og afveksling

– Vil ikke arbejde meget (2009)

– Hver er sin egen lykkesmed

– De 3 FFF ( frihed, fællesskab og fritid)

– Forsigtige og bange

Arbejdes betydning og krav



Motivation og typer

• 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) 

• Lønmodtageren- går på arbejde og leverer de 

aftalte opgaver, men lever i fritiden og for 

familie og venner.



Fremtidens 

arbejdsmiljø

• Mennesker som har det godt med nærmeste leder og 

kollegaer er tilfredse uanset arbejdstempo og 

arbejdsmængde. 

• Dårlig ledelse lig med dårlig rekruttering, højt 

sygefravær og jobomsætning

• Respektfuld Kommunikation til alle led i organisationen 

– Ikke mindst, den rigtige kommunikation til forskellige 

medarbejdere( face to face , mobil, facebook, e-mails) 

• Virksomheden som livsnavigatør  d.v.s. hjælpe 

medarbejderne med stress og det psykiske arbejdsmiljø 

- styre eget liv både arbejds- og privatliv 



Den attraktive 

arbejdsplads 

• Mennesker med forskellige værdier, faggrupper, 

social og familiebaggrund

• Mennesker, som motiveres på mange 

forskellige måder.

• Den gode arbejdsplads fokuserer på den 

enkelte med alle de personlige, faglige og 

sociale kompetencer, som den enkelte har.

• Uden at miste fokus på missionen og arbejdet!





Det kompetente 

læge i fremtiden

• Det moderne menneske  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



Politiske 

organisationer 

• Yes Minister ” The empty Hospital” 

• Krydsfeltet/lyskrydset mellem brugere, organisation  og 

politikere/lovgivere er ikke altid nemt.

• Man skal lære og sno sig og forsøge at forbedre og 

udvikle systemer, hvor man har indflydelse og mulighed

• Som læge skal  man været optaget af at forbedre og 

udvikle de systemer og organisationer, som man er en 

del af. ( Kald) 

• De rette pejlemærker og have medarbejderne med –

ellers lykkes det ikke. Menneske først, så system



Brug din viden og indsigt i 

praksis!

• I fremtiden er det altafgørende
• at  medarbejdere på alle niveauer bruger deres viden 

hver dag til at forbedre service, produkt og processer

• Værdiskabelsen  i sundhedsvæsenet 
forudsætter 
– et tæt kvalificeret samarbejde mellem de mennesker, 

som kender produktion, service, de digitale 
muligheder, organisation,  fagområde og patienterne



Fremtidens 

organisation!

• Hierarki og kontrol – sammen med mange 
andre målepunkter – det som man  arbejder 
med læge i sundhedsvæsenet .

• Er det denne type af organisation, som fremmer 
udvikling og forbedring af sundhedsvæsenet ?

• Særligt påkrævet  at skabe nye mere enkle 
Incitamentsstrukturer i sundhedsvæsenet  

• En ny mere enkel model – ikke blot flere!



Ledelse og 

social kapital

• "Leadership involves plumbing as well as 

poetry” James G. March, Stanford University

• Nødvendigt at arbejde på bedre organisering, 

nye strukturer og måder at arbejde på, som

fremmer trivsel og arbejdsmiljø på

arbejdspladsen

• Ellers virker det ikke! 

• Lederen som rollemodellen og frontfiguren !





Ledelse,  mennesket

også i fremtiden 

• Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 

sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf…

• 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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