
Ledelse ind i fremtiden



Forandringsparat





• 2 års arbejde
• 13 lande
• 100 innovatører og ledere
• Fokus på handling og læring
• #1 bestseller



Fremtiden tilhører

Den lærevillige organisation
Den lærenemme organisation

Den forandringsskabende organisation



LÆREVILLIGHED

At se verden med nybegynderens øjne



Hvor mange af jer
har været børn engang?





Technology Based Disruption



LÆREVILLIGHED

Se på jeres fag og univers som små børn. Hvilke ting ville små børn ikke
kunne forstå, at I voksne har gjort indenfor jeres område?

ex. Hvorfor har de ikke tid til bare at sidde og hyggesnakke med borgerne, der er indlagt?



I disse år er SPØRGSMÅL
ligeså vigtige som SVAR

FORANDRING forudsætter
FORUNDRING



DISRUPTION

er ibrugtagningen af én eller flere af de 15-20 disruptive
teknologier, der findes derude, med henblik på at skabe
værdi og løsninger på fundamentalt nye måder.
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Konkurs

Blockbuster omsætning Netflix omsætning

Pludseligt

Gradvist

HELT NYE VÆRDIER SKABES FOR MENNESKER

Digitalisering: Lej film online og afhent hos os

Innovation: Nye produkter i butikkerne

Disruption: Bredbåndsteknologi og biz-model

LÆRING

Kæmpe potentiale i nye
teknologier

Digitalisering og innovation
er ikke det samme som

disruption

Et mindre rigidt udgangspunkt
åbner op for helt nye tanker











”The brain is the tech market of the future”
Sonia Arrison







SIMPLEXITY



VI VED 80% MERE OM FREMTIDEN, END VI TROR

- Det offentlige sundhedsvæsen bliver én af mange aktører i et stort sundhedsnetværk.

- Fremtidens sundhed bliver mere automatiseret og datadrevet.

- Udviklingen vil bevæge sig fra mere til bedre.

- Vi vil blive bedre til at forudsige både fysisk og psykisk sygdom.

- Det vil blive mere udbredt med ‘sygeplejersker on demand’ (video-software etc.).

- Danskerne vil leve længere.

- Der vil blive øgede krav til personalisering.



ANDRE BRANCHER GIVER OS SVARET

- At bruge informationsteknologi mere effektivt (bankverden)

- At skabe bedre systemer til at håndtere kompleksitet (produktion)

- At øge sikkerheden igennem læring (flyindustrien)

- At øge gennemsigtigheden (Airbnb)

- At sikre mindre spild (fabrikker)



LÆR AF ANDRE BRANCHER
SAMTIDIG MED, AT I FASTHOLDER
JERES SÆRKENDE:

MEDMENNESKELIGHEDEN



LÆRENEMHED

For at ville lære og dele skal vi først finde meningen med det



• Læser kort brev før arbejde
• Tidligere ansattes læring

Gruppe 1

• Læser kort brev før arbejde
• Folk med gavn af centrets arbejde

Gruppe 2

• Kontrolgruppe
• Ingen breve

Gruppe 3

50% MERE INNOVATION



Den
gyldne
cirkel

WHYWHY

HOW

WHAT



LÆRENEMHED

(Hvorfor) giver det mening at arbejde med disruption hos jer?



FORANRINGSSKABENDE

At stoppe med at være forandringsparat én gang for alle



Ledelse ind i fremtiden
- 3 ting der er værd at kæmpe for

• At blive uundværlige (skabe magiske øjeblikke)

• At blive forandringsskabende (tage magten tilbage)

• Ikke at ende som robotter, der kan erstattes af smartere robotter (high-touch)


