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De seks temaer
Mere omskiftelige livsfasebehov
Længere arbejdsliv – flere seniorer
Nye generationer – nye
arbejdsværdier?
Ansatte med løsere tilknytning
Samarbejde på distancen – virtuelle
kolleger
Ny teknologi i høj hast
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/4924315/saetfremtidens-arbejdsmiljo-til-debat-web.pdf

Den røde tråd
Kortlægge nøglebegreber og –temaer
Stille skarpt på udfordringer og dilemmaer
Identificere handlemuligheder for jer
Slutte af med specifikke opmærksomhedspunkter (værktøjer, råd og vink)
Alt sammen med fokus på jeres rolle og
muligheder som tillidsvalgte!
I får plancherne – brug dem
Nu, hold fokus: Hvilke ideer kan jeg tage
med ud i værkstederne – og med hjem?

Bagefter skal I ud i
værkstederne
I hvilken grad kan I se tendenserne hos jer?
Hvordan findes balancen mellem
individuelle hensyn, hensyn til det fælles
arbejdsmiljø og udvikling af professionen?
Hvad kan I gøre på arbejdspladsen og i
jeres samarbejdsfora?
Hvad betyder udviklingen for den fremtidige
FTR, TR og AMiR-rolle?

Hvad betyder det konkret – andre steder?
Fra arbejdsmarked til bidragsmarked


Du ejer ikke, men får adgang til ressourcer

Fremtiden: 40 % frie agenter
Digitale nomader
Work-on-demand (gig economy, crowdsourcing)
Cobots (vi skal arbejde sammen med robots)
High tech og high touch (kolde og varme hænder)
Udhules den faste arbejdsstyrke?
Ligesom afskedigelser: værn om de tilbageblevne
Det skal være legitimt at søge videre
Stigende fokus på retning, mening og passion

Kompetence:
Hvad kan jeg?

Person

Krav og
forventninger:
Hvad ønsker
jeg?

KompetenceKrav:
Hvad kræves?

Job/org.

Hvad får jeg
ud af det?

Min arbejdspræstation
bestemmes af:
Min kompetence
Mit engagement
Mine omgivelsesvilkår (arbejdsbetingelser)

Kvalifikationer er at
være rigtig god.
Kompetence er at være
god til det rigtige

Afhængigheden af specialister
Cirka 40 alvorligt syge hjertepatienter er
blevet sendt hjem fra Rigshospitalet i
løbet af en måned. De har fået aflyst
operationer, fordi der er akut mangel på
operationssygeplejersker på
Thoraxkirurgisk Klinik, som står for
kirurgiske indgreb i hjerte og lunger. En
enkelt patient har fået operationen aflyst
hele fire gange.
Søndagsavisen, 5.-7.4.2013

Engagement som drivkraft
Genstanden for engagement

Arbejdspladsen
Afdelingen/teamet
Professionen
Patienten
Den konkrete opgave
Den faglige organisation
Fritiden

Typer af engagement

Følelsesmæssigt
engagement


Kan ikke holde sig væk

Fastholdelsesengagement


Kan ikke slippe væk

Normativt/moralsk
engagement


Føler man bør blive

Medarbejderne skal
være/gøres så kompetente,
at de kan få attraktive jobs
udenfor. Men personaleledelsen skal være sådan,
at medarbejderne ikke har
lyst til at forlade virksomheden.

Sundhedsreformen: DSR’s anbefalinger til politikerne
1. Patienterne har brug for 6.000 flere sygeplejersker i 2025


Uddannelserne skal øge optaget og mindske frafaldet, flere skal på fuld tid og det skal være attraktivt at blive i faget.

2. Sygeplejerskers beføjelser skal matche deres opgaver og kompetencer


Sygeplejersker skal i endnu større omfang bidrage til at løse opgaverne i fremtidens sundhedsvæsen.

3. Rust det nære sundhedsvæsen til at varetage nye opgaver


En fjerdedel af patienterne med KOL og type 2-diabetes skal fremover behandles lokalt. Det kræver, at kommuner og almen
praksis er rustet til at varetage opgaverne.

4. Sammenhængende og helhedsorienteret sundhedsvæsen


En koordinerende forløbssygeplejerske skal være en ret for patienterne, der skal investeres den rette indsats, og
kvalitetsudvikling skal være et fælles ansvar for parterne i komplekse forløb.

5. Sundhedsvæsenets økonomi og styring


Regeringen planlægger en vækst i den offentlige sektor på 0,4 pct. Alene befolkningsudviklingen kræver en vækst på 1,1 pct.
for at sundhedsvæsnet kan følge med.

6. Der er brug for en ambitiøs vision for psykiatrien


Psykiatrien har for få senge, for få specialuddannede sygeplejersker, og der er behov for en tidlig forebyggende indsats.

7. Sundhedsvæsenet skal fremme lighed i sundhed


Der skal være socialsygeplejersker i alle regioner, sundhedsplejersken skal på 3-års hjemmebesøg, og der skal uddannes flere
sundhedsplejersker. Det vil skabe mere lighed i sundhed.

8. Sundhedsvæsenets organisering og struktur


Der skal skabes reelle og forpligtende sammenhængende patientforløb mellem praktiserende læge, kommune og sygehuse.
Den demokratiske kontrol er vigtig, og sygeplejefaglig ledelse giver gode patientforløb

Kilde: https://dsr.dk/politik-og-nyheder/nyhed/sundhedsreform-vil-aendre-strukturen-i-sundhedsvaesenet

Sundhedsreformen: DSR’s anbefalinger til politikerne
1. Patienterne har brug for 6.000 flere sygeplejersker i 2025
Rekruttering, omdømme, netværk, sociale medier


Uddannelserne skal øge optaget og mindske frafaldet, flere skal på fuld tid og det skal være attraktivt at blive i faget.

2. Sygeplejerskers beføjelser skal matche deres opgaver og
kompetencer
Kompetenceudvikling, tage ansvar, turde turde


Sygeplejersker skal i endnu større omfang bidrage til at løse opgaverne i fremtidens sundhedsvæsen.

3. Rust det nære sundhedsvæsen til at varetage nye opgaver
Brobygningskompetence og –mindset, teknologi


En fjerdedel af patienterne med KOL og type 2-diabetes skal fremover behandles lokalt. Det kræver, at kommuner og
almen praksis er rustet til at varetage opgaverne.

4. Sammenhængende og helhedsorienteret sundhedsvæsen
Tværfaglighed, ud af komfortzonen


En koordinerende forløbssygeplejerske skal være en ret for patienterne, der skal investeres den rette indsats, og
kvalitetsudvikling skal være et fælles ansvar for parterne i komplekse forløb.

Kilde: https://dsr.dk/politik-og-nyheder/nyhed/sundhedsreform-vil-aendre-strukturen-i-sundhedsvaesenet

Sammenhængsreform:
Bedre ledelse, bedre kompetenceudvikling
og mere velfungerende arbejdspladser

https://www.fm.dk/nyheder/press
emeddelelser/2019/01/nytreformudspil-skal-give-bedreledelse
https://www.fm.dk/publikationer/2
019/en-offentlig-sektor-rustet-tilfremtiden
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Udfordringer og muligheder
Et moderne (arbejds)liv er mindre lineært og
mere uforudsigeligt
Lysten til og behovet for fx uddannelse,
familieomsorg, karriere, selvrealisering,
nedtrapning eller timeout er forskelligt og
veksler med alderen
Kræver individuel og løbende stillingtagen til
job-person samspil (match-figuren)
Er fleksibilitet en ret, en forpligtelse og/eller
en forbandelse?

Mere omskiftelige livsfasebehov
Plusser

Menneskers behov er
forskellige – også over
tid
Det samme gælder
arbejdspladserne
Uforudsete hændelser
kan håndteres
Muliggør mindre stress
eller nye oplevelser i
privatlivet
Fremmer kollegial
solidaritet og hjælp

Minusser

Kan gribe forstyrrende
ind i driften
Medarbejderne skal
dække hinanden af
Organisatorisk jalousi
Går ud over
kunder/borgere/brugere
Administrativt bøvl
Men er der noget
alternativ….?
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Pointer om alder…
Aldringsprocessen er individuelt
bestemt – og meget forskellig
Kronologisk kontra psykologisk alder
Opfattelserne af alder er meget
stereotype
Man går ikke i stå af at blive gammel,
men man bliver gammel af at gå i stå
(Ulf Pilgaard)

Hvad gør det, at man er gået i stå, bare
man står et godt sted? (Jan Lindhardt)

Seniorer
Plusser

Massive kvalifikationer
og erfaring
Livsvisdom
Konkurrerer ikke med
de unge
Kan være gode
mentorer
Politisk tæft
Samfundsmæssigt
engagerede (frivillige)

Minusser

Kvalifikationer er ikke
nødvendigvis kompetence
”More of the same”
Fanget i succesens fælde
(Arbejds)livstrætte
Dalende selvtillid
Fysiske begrænsninger
Hvornår forsvinder
gnisten?
Frygt for det ukendte:
pensionstilværelsen
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Nye generationer
Plusser

Digitalt indfødte
Livsappetit
Socialt sultne
Klare værdier og bevidste
om en bedre verden
Frimodige: ”Jamen, han
har jo slet ikke noget tøj
på”
Fysisk energi
Erfaringer fra et berigende
fritidsliv (for nogle)

Minusser

Jobrelevant kompetence
kan være beskeden
Mangler visdom,
administrativ erfaring og
politisk musikalitet
Svære at gøre til
organizational citizens
Kan snuble over egne
(for) høje mål og
forventninger
Kommer med blå
mærker fra skolen

De unge på arbejde
Ja, det er en digital generation


på godt og ondt

Person-job match, men det gælder alle!
De unges ønskeseddel minder
grundlæggende meget om andres
Alder betyder mere end generation
Smittende livsglæde, fest og farver


- men også: ”Her stopper festen….”

Egoisme: ”Mig først” eller ”1. maj”?

Medarbejdere siger ja til
et job pga. jobbets
indhold og
arbejdspladsens
karakter.
Og de forlader
virksomheden pga.
lederen

Jeg vil gerne have et job…..

http://www.youtube.com/w
atch?v=EGq-Bbr1oak
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Hvad foregår der?
Frisættelse fra det faste lønarbejdes snærende
bånd – ny individualiseret frihed?
Eller:
Nye runde af gammelkendte daglejerforhold forklædt som moderne fleksibilitet?

Ansatte med løsere tilknytning
Tidsbegrænsede, projekt- opgavebestemte ansættelser,
0-timekontrakter
Ufaglærte og kortuddannede; hotel, rengøring handel,
Højtuddannede: undervisning, kultur, men også
traditionelle offentlige områder
Stigninger i (ufrivillige) marginale deltidsansættelser
Brug af vikarbureauer
Freelancere, kombinatører, solo-selvstændige, ”falske
selvstændige”
Ulønnet praktik, ”interessetimer”
Fleksjobs, jobtilskudsordninger
Platformsøkonomi, social-økonomiske virksomheder
Migrantarbejdere og working poor som breder sig syd fra

Ansatte med løsere tilknytning
Plusser
Fleksibilitet - virksomheden
kan tilpasse arbejdskraft,
spare lønmidler m.m.
Medarbejderen kan (i nogle
tilfælde) selv skalere op og
ned på arbejdsmængde
Specialiserede/efterspurgte
løst ansatte kan vælge selv
Fralægge sig ansvar,
Fleksibilitet kan gavne
familie- fritidsliv
Udvikle alsidigt CV
Oparbejde evne til at
håndtere uforudsigelighed

Minusser
Tab af kontinuitet, kvalitet og
ansvarsfølelse i opgaveløsningen
(troløse medarbejdere)
Forringet arbejdsmiljø pga.
Skævheder i privilegiestrukturer,
uddannelsestilbud,
opgavemængde,
Konkurrencekultur,
individualisering
Rodløs organisationskultur,
kortsigtede orienteringsformer,
Medarbejderen mister kontrol over
tid og liv, faglig selvtillid, polyfila,
Stress, svækkede rettigheder og
indkomsttab

Opmærksomhedspunkter
Bryd tabuer!
Hvor mange, hvorfor og hvordan?
Hvilken påvirkning på arbejdsmiljøet – for løse
som faste?
Kan der udarbejdes politikker, aftaler og hvilke
problemer skal de løse?
Kan organisationskulturen fremme oplevelsen af
retfærdige og meningsfulde arbejdsforhold til gavn
for det samlede arbejdsmiljø?
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For at skære ind til benet…
Leder og medarbejdere arbejder
organisatorisk adskilt, på forskellige
geografiske lokaliteter og/eller i
forskellige tidszoner
Kommunikation og ledelse foregår
primært vha. elektroniske medier

”Danskerne er vilde med
hjemmearbejdsdage”
36 % benytter sig af hjemmearbejdsdage
11 % arbejder i gennemsnit hjemme
mindst én dag om ugen
4 % arbejder altid fra hjemmet
62 % arbejder aldrig hjemme
Gennemsnit (for alle): 2,05 dage pr. md.
Epinion/Deloitte, Avisen, 4.10.2016

Distancearbejde og -ledelse
Plusser

Minusser

24 x 7 arbejdsuge
Sammensætte
tværfaglige/organisatoriske teams
Mere innovation
Bedre work-life balance
Mindre stress
Autonomi og tillid
Engagement
Omkostningseffektivt

Aldrig fri
Mangler øjenkontakt og
kropsvarme
Isolation, kedsomhed,
usikkerhed og stress
Skinger kommunikation
Svært ved værdibaseret
ledelse
Ude af øje, ude af sind
Sårbart over for dårlig
ledelse
Hovedkontoret affolkes
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Hvad foregår der?
Er ny teknologi ven
eller fjende?
Den kan aflaste os fra kedeligt, nedslidende, ensidigt
gentaget arbejde
Men tager den jobs fra mennesker?
Og hvordan ændres fagligheden og meningen i
arbejdet?

Ny teknologi i høj hast
Gennemgribende samfundsforandringer, velfærdsstatens
indretning, samspillet ml stat & befolkning, civilsamfund og
hverdagsliv
Fleksibilisering af strukturerne på arbejdsmarkedet,
ombrydning af ”normalarbejdsforholdet”
Digitalisering af mekanismerne som formidler udbudefterspørgsel af arbejdskraft, platformsøkonomi, Uber,
Hilfr, Worksome
Ombrydning af brancher, transformationer af fag, f.eks. via
avanceret velfærdsteknologi
Gennemgribende forandringer af vores arbejdsliv,
arbejdets indhold, organisering, udvikling og
kompetencekrav på alle niveauer

Ny teknologi i høj hast
Plusser
Velfærdsteknologi og
digitalisering fremmer
livsmuligheder for syge og
plejekrævende borgere
Digitalisering transcenderer
tid, rum, øger fleksibilitet,
gennemsigtighed, kan
optimere arbejdsprocesser
Fremme samspil med
omverden, effektiviseringer
Muliggør nye opgaver, jobs
Oplæring kan ske på
mange måder

Minusser
Borgerne fremmedgøres,
polariseres, mister social
kontakt, manglende afklaring
af formål skaber modstand
Worklife balance udfordres
Nye overvågningsformer,
præstationsmålinger presser
arbejdsmiljøet
Transparens kan skabe
usikkerhed, datamisbrug
Andre forsvinder
Men underprioriteres ofte!

Opmærksomhedspunkter
Bryd tabuer!
Proaktive drøftelser af fremtidsscenarier og
konsekvenser for faget i DSR
Drøftelser lokalt af hvordan alle nye former for
teknologi påvirker arbejdet, fagligheden,
samarbejdet, arbejdets udvikling, fordeling m.v.
Nyt skal ind, skal gammelt ud? Undgå lag på lag af
digitale systemer som taler dårligt sammen
Fokuser løbende på udvikling af arbejdspladsens
læringsmiljø i relation til ny teknologi
Kig tilbage – hvad er udbyttet af tiltag?

Selvtjek nr. 1: Hånden på hjertet

Styrker

Svagheder
(udviklingsområder)

Muligheder

Trusler

Selvtjek nr. 2: Dobbelt trefoldighed

Enhver medarbejder skal kunne
identificere tre jobs, som han eller hun
er kompetent til og har lyst til at bestride
Ethvert job skal kunne varetages af tre
personer i virksomheden
Giver tryghed i ansættelsen, og er
derfor vigtigt for en tillidsvalgt – og DSR

T-medarbejderen

Take-away: Præmisser for jeres indsats
Sygeplejersker har den længste tradition for at interessere sig for
ledelse
I har også – på godt og ondt – massiv erfaring med fleksibel
arbejdskraft, især i form af vikarer
I rammes mindre end andre af den tsunami, der rammer
arbejdsmarkedet (frie agenter, distancearbejde osv.), men
ændringerne er alligevel brutale
Fra kald til karriere – og fra karriere til mening, retning og purpose
(værdibaseret rationalitet/effektivitet)
Du er som FTR, TR eller AMiR en integreret del af
ledelsesprocesserne
Ledelse er dilemmafyldt (= valg mellem alternativer og bivirkninger)
De klassiske arbejdsmiljøproblemer (stress, udbrændthed, fravær,
mobning, fejl, kritiske hændelser osv.) skyldes primært
arbejdsvilkårene, snarere end kerneopgaven

Konkrete værktøjer (1)
Vær forberedt på det umulige scenarie: Alt kan ske, intet er helligt
Vision: Patienten i centrum, men selvhjulpen + sats på pårørende og frivillige
Styrk medlemmernes interesse i at påtage sig ledelsesopgaver og ansvar
Du kan trykke på tre knapper:




Kompetence (at være god til det rigtige)
Engagement (brænde for patienten, værdier, purpose)
Rammevilkår (god ledelse, koordinering, sammenhæng, tværgående samarb. og kommunikation)

Tilbagevendende: Tjek af match mellem person (medlem) og job



Kompetence – kompetencekrav
Behov/krav – ”modydelse” (ansvar, løn, udviklingsmuligheder, karriere)

Syretest: Dobbelt trefoldighed



Enhver medarbejder kan varetage tre jobs
Ethvert job kan bestrides af tre personer

Styrk fleksibiliteten (arbejdstid, -sted og -pres, mobilitet, specialopgaver, udlån)
Benyt distancearbejde, hvor muligt og efterspurgt
Kæmp for dine egne – ved at samarbejde med andre faggrupper
Rekruttering: netværk, sociale medier, kampagner, employer branding (omdømme)
Styrk diversitet (alder, køn, baggrund osv.)
Tal arbejdspladsen op – ikke ned

Konkrete værktøjer (2)
Fastholdelse af gode medarbejdere: god ledelse, mening og retning, ansvar,
respekt, tillid og udviklingsmuligheder
Styrk brugen af evidensbaserede tiltag til at sparke døren ind
Tal på bordet og ikke kun ”lig på bordet”, jf. Linda Aikens studie af overlevelses-%
Vær konstruktivt kritisk, fremfor ”sur for en sikkerheds skyld”
Kortlæg det gode sygeplejefaglige arbejdsliv – og relationen til ”mest sundhed for
pengene”. Bevises føres bagfra: hvad leder til organisatorisk-/arbejdslivskvalitet?
Styrk frontløberne og de gode ambassadører, men hjælp også (og stil krav til)
dem, der er på vej ud i nødsporet
Lær at sige pyt” Man skal vælge sine kampe/nederlag med omhu
Hold jeres sti ren: Der er p.t. massivt fokus på nepotisme, misbrug, skingert
ressourceforbrug og ”sige ét, men gøre noget andet”
Tillidsvalgte er kædens svageste eller stærkeste (!) led:


spydspids for et godt arbejdsklima, fremfor kustoder for traditionelle værdier og kamparenaer

Mange af jeres udfordringer har karakter af dilemmaer, hvor man ikke kan frigøre
sig for ubehagelige bivirkninger. Vurdér fordele og ulemper ved forskellige
alternativer og hold i baghovedet: ville jeg hellere leve med alternativet?

De fire hovedtemaer i
værkstedsrunderne
Hvordan forholder vi os til behovene i
de forskellige livsfaser?
Hvordan tager vi de rette hensyn til
seniorerne?
Hvordan tager vi bedst imod de
nyuddannede?
Hvad betyder ny digital teknologi for
professionen og arbejdsmiljøet?

Katalog over mulige konkrete, ”jord under neglene” indsatsområder

Rekruttering

Udvælgelse

Brug af sociale medier (fx Facebook)
Personligt netværk
Samarbejde med skoler
Studerende i praktik
Annoncer, hm….!
Brug af hospitalets hjemmeside
Ekstern branding

Strukturerede interviews (interviewguide)
Hvem deltager i interviewene?
Godt klima under interviewet
Realistisk psykologisk kontrakt (bl.a.
åbenhed om ”bivirkninger”)
Test/opgaver/cases ved udvælgelsen
Se arbejdspladsen i arbejde

Fastholdelse

Udvikling

Gøre en forskel/sætte sit fingeraftryk
Jobdesign/-udvikling
God ledelse
Job rotation
Løntillæg
Fleksible arbejdsforhold (arbejdstid/sted)
Måling: Hvad er op og ned mht.
fastholdelse? Hvad der måles,
udsættes for ledelse…
Revitalisere MUS

Kompetenceudvikling, generelt
Speede op – eller bremse – mht. kurser
Læring på jobbet (70 %)
Coaching/mentorskab
Flersporet talentudvikling
Passe på mht. brugen af ordet ”karriere”
Revitalisere MUS (fokus, respekt,
opfølgning)

KNAUER

