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Fremtidens velfærd
kræver nye løsninger

et danske velfærdssamfund er unikt
og udviklet i et samarbejdsorienteret
miljø mellem hele den offentlige sek
tor – stat, region og kommuner – og et
erhvervsliv, hvor alle parter tager et fælles ansvar
i forhold til at sikre, at vækst og velfærd går hånd
i hånd. Også fremadrettet vil det være sådan, at jo
mere det offentligeog erhvervslivet kan interagere,
des større robusthed kan vi skabe i vores kerne
velfærd.

Lige nu er velfærdssamfundet udfordret, og den
demografiske udvikling øger behovet for at sikre
de rette ressourcer. Der bliver flere ældre, der efter
spørges flere og kostbare tilbud fra sundheds
væsenet, og samtidig ser vi en faldende erhvervs
frekvens i arbejdsstyrken. Det stiller Danmark over
for en stor udfordring. PwC’s Golden Age Index (læs
mere på side 13 og 14) viser, at der er et enormt vækstog velfærdspotentiale i at øge erhvervsfrekvensen.
IfølgeIndekset ville Danmark kunne løfte BNP mere
end 50 mia. kr., hvis vi fx havde samme erhvervs
aktivitet blandt den ældste del af arbejdsstyrken, som
man har i Sverige – et af de lande i OECD, der har den
højeste erhvervsfrekvens for 55-64-årige. Positivt er
det, at det kan lade sig gøre at ændre på udviklingen.
Således har tiltag som Tilbage
trækningsreformen
medvirket til at øge erhvervsfrekvensen, men det er
dog langtfra nok.
Samtidig skaber den teknologiske udvikling nye
krav og muligheder i både den offentlige og private
sektor og understreger behovet for og potentialet i
nytænkning og samarbejde. Væsentlige elementer
her er sikringen af, at arbejdsstyrken til enhver tid
har de rette kompetencer, og at erhvervslivet formår
at bruge dem rigtigt, ligesom teknologien skal sæt
tes i spil for at sikre grundlaget for velfærden i frem
tiden. Her bliver det spændende at følge regeringens
nyligt fremsatte Teknologipagt, der i løbet af de kom
mende 10 år skal uddanne 10.000 flere danskere in

den for teknologi, it, naturvidenskab og matematik.
En særlig udfordring bliver også digitaliseringen af
den offentlige sektor, ikke mindst sundhedsvæsenet,
hvor vi kommer til at se et teknologispring, der i end
nu højere grad flytter paradigmet i sektoren fra be
handling til forebyggelse og overvågning. Et tekno
logispring, der har potentiale til at sikre et billigere,
bedre og mere effektivt sundhedsvæsen. Næste trin
bliver, at borgerne bredt skal vænne sig til interak
tion med kunstig intelligens og robotter i sundheds
sektoren. Tillidsbarometeret fra PwC (læs mere på
side 24 og 25) viser, at der er et stort potentiale for
den offentlige sektor i at overbevise befolkningen
om, at man er i stand til at håndtere data sikkert og
med respekt for borgeren. Meget af den innovation
og udvikling af nye teknologier, der kommer til at
understøtte fremtidens velfærdssamfund, sker netop
i et samspil mellem den private og offentlige sektor.
Det er dette tankesæt, vi skal basere fremtidens vel
færdssamfund på.
I PwC har vi en ambition om, at vores analyser og
relationer kan medvirke til at inspirere til løsninger
og dermed udvikle både mennesker, o
 rganisationer
og samfund. Med dette særnummer om den
offentlige sektor vil vi gerne sige en stor tak til de
ledere i både offentlige og private virksomheder,
repræsentanter fra arbejdstagerorganisationer og
ministre, der har valgt at bidrage med deres tid og
indsigt i forhold til fremtidens velfærdssamfund.
Rigtig god fornøjelse.

Mogens
Nørgaard
Mogensen
Senior Partner og
adm. direktør, PwC
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Mindre
bureaukrati
skal forvandles
til mere velfærd
Mange år med at bygge lag på lag
i det offentlige er slut. Nu skal der
tværtimod pilles lag af. Og for at
fremme målet om en forbedret og
fornyet offentlig sektor med borgeren
i centrum skal der sættes fart på
digitaliseringen, ligesom ledelsen
og styringen skal intensiveres
og fokuseres. Med flere konkrete
initiativer vil innovationsminister
Sophie Løhde hjælpe processerne
godt på vej.
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er man den offentlige sektor som en lagkage,
kan man sige, at innovationsminister Sophie
Løhdes (V) mission er at gøre den mere spiselig, lækker og langtidsholdbar. Flere lag skal væk – i
dette tilfælde lag af regulering, krav og nye opgaver.
Men ligesom det er svært at slanke lagkager, er det
ingen nem opgave at toptune den offentlige sektor.
Flere initiativer er imidlertid løftet fra skrivebordet og ud på arbejdsgulvet. Et af dem er Sammenhængsreformen, som innovationsministeren skød i
gang sidste år. Og hun er på vej med mere i det kommende forår, hvor der på dagsordenen står både en
sundhedsreform, en afbureaukratiseringsreform, en
digitaliserings- og datareform, en ledelsesreform og
andre delreformer med konkrete initiativer, som skal
forny og binde den offentlige sektor bedre sammen.
”Selvom det generelt går godt i Danmark, nytter det ikke, at vi hviler på laurbærrene. For hvis
vi også i fremtiden skal have et velfungerende velfærdssamfund, hvor vi både har råd til at investere i
vores sundhedsvæsen, tage os af de stadig flere ældre og give mennesker på kanten af samfundet en
støttende hånd i ryggen, bliver en af vores helt store
udfordringer at få løftet kvaliteten og få mest mulig
velfærd for de ca. 540 mia. kr., vi årligt bruger i den
offentlige sektor,” siger Sophie Løhde.

Mere og bedre samarbejde
Grundlæggende handler det for hende bl.a. om at

få afskaffet noget af alt det unødvendige bureaukrati og de overflødige registreringskrav, som stjæler tiden fra de offentligt ansatte. Desuden handler
det om at blive bedre til at bruge de muligheder,
som digitaliseringen medfører, ligesom styringen
og ledelsen af den offentlige sektor skal blive bedre
og klogere.
Og snuptagsløsninger er der ingen af. For at lykkes skal der således ikke alene sættes ind på flere
fronter, men også arbejdes mere og tættere sammen:
”Uanset hvor meget vi skubber på fra Christians
borg, kan vi ikke alene drive udviklingen i den ønskede retning. Hvis det for alvor skal lykkes at forny
den offentlige sektor, er det nødvendigt, at vi på
tværs af kommuner, regioner og staten påtager os
et fælles ansvar for at sætte retning og bliver enige
om, hvordan vi skal nytænke og udvikle den offentlige sektor,” lyder det fra ministeren.
Af samme grund har hun inviteret kommunerne, regionerne, faglige organisationer og andre
centrale aktører i den offentlige sektor til at indgå
i et nationalt partnerskab, hvor man i fællesskab
skal udvikle fem-syv fælles nationale mål. Og hver
især skal man forpligte sig til at realisere målene i
de kommende år. Målene skal adressere nogle af
hovedudfordringerne i den offentlige sektor, ligesom det understreges, at de skal være konkrete og
målbare, så man løbende kan følge, om indsatserne rykker i den ønskede retning.

Manglende sammenhæng

Sammenhængsreform
styrer fornyelsen
Mere tid til kerneopgaven.
Bedre velfærd på tværs af
sektorer.
En mere tidssvarende
offentlig sektor med en bedre
ledelse.

Sammenhængsreformen, som altså allerede er
under udførelse, rummer regeringens konkrete
opskrift på, hvordan den offentlige sektor bliver
bedre. For innovationsministeren er netop manglen på sammenhæng på tværs af den offentlige
sektor måske den største udfordring, som stat, regioner og kommuner har. Hun peger på eksemplet
med de tusindvis af handleplaner, som kommunerne løbende udarbejder. Således bliver der alene
på beskæftigelses-, social- og integrationsområdet
hvert eneste år lavet omkring 950.000 kommunale
handleplaner.
”Og rigtig mange af handleplanerne er overlappende og ukoordinerede. Vi kan simpelthen ikke
være bekendt at give mennesker, der har behov
for hjælp, syv-ni handleplaner og 17 forskellige
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Hvis vi skal rykke og
flytte den supertanker,
som den offentlige sektor nu
engang er, så er der i særlig
grad brug for dygtige offentlige
ledere til at justere kursen.

Sophie Løhde,
innovationsminister

Om Sophie Løhde
■■ Født 1983 i Birkerød, uddannet
bachelor i erhvervsøkonomi og
virksomhedskommunikation, CBS 2007.
■■ 2016: Minister for offentlig innovation.
■■ 2015-2016: Sundheds- og ældreminister.
■■ 2011-2015: Sundhedsordfører.
■■ 2010-2011: Kommunalordfører,
forebyggelsesordfører, psykiatriordfører,
SU-ordfører.
■■ 2006-2008: Medlem af regionsrådet i Region
Hovedstaden.
■■ 2006-2007: Medlem af kommunal
bestyrelsen i Rudersdal Kommune.
■■ 2007 : Folketingsmedlem for Venstre.
■■ 2002-2006: Medlem af amtsrådet i
Frederiksborg Amt.

Om innovationsministeren
■■ Sophie Løhde blev udnævnt til innovations
minister i november 2016, hvor hun
overtog en række arbejdsområder fra
finansministeren. Løhde, der til daglig sidder
i Finansministeriet, er bl.a. ansvarlig for
styring og modernisering af den offentlige
sektor, overenskomstforhandlinger på
statens område, digitalisering og it. Statens
Administration, Moderniseringsstyrelsen,
Statens IT og Digitaliseringsstyrelsen ligger
under Sophie Løhdes ansvarsområde.

kontaktpersoner og sagsbehandlere,” som Sophie
Løhde siger.
På den måde mener hun, at der foregår en
masse dobbeltarbejde ude i kommunerne. Og det
er ikke bare spild af ressourcer, som kunne have
været brugt til at give mere velfærd; det giver ofte
også en lavere kvalitet i de indsatser, som skulle
hjælpe borgerne. For de mange handleplaner ender
desværre tit med at forkludre indsatserne i stedet
for at skabe overblik og være en hjælp for borgerne,
påpeger hun.

Øget digitalisering skal hjælpe på vej
Fornyelsen af den offentlige sektor skal bl.a. ske
gennem en øget digitalisering. For godt nok er
Danmark et af de mest gennemdigitaliserede lande
i verden, hvor den offentlige sektor har været god
til at tage de nye digitale løsninger til sig, og befolkningen har vist sig meget åben over for at bruge
dem. Men som hun ser det, har borgerne en berettiget forventning om, at det offentlige bliver endnu
mere digitalt.
”Det betyder, at vi i endnu højere grad end i dag
skal stille eksempelvis digitale selvbetjeningsløsninger til rådighed for borgere og virksomheder.
Og på samme måde skal vi bruge automatisering
og robotteknologi til at give borgerne både en hurtigere sagsbehandling og en mere sammenhængende velfærd,” siger ministeren.
Det sidste kræver, at stat, regioner og kommuner bliver bedre til at udveksle data på tværs
af hinanden og bruge dem til at skabe mere sammenhæng i forløbet for den enkelte borger. Og det
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kræver samtidig, at borgerne stiller endnu flere af
deres data til rådighed. Forudsætningen for begge
dele er imidlertid, at det offentlige passer ordentligt på disse oplysninger og sikrer, at de ikke falder
i de forkerte hænder.
Her opstår dermed behovet for en styrket it-sikkerhed, som Sophie Løhde ser det. Derfor er hun på
vej med en ny strategi for cyber- og informations
sikkerhed, som bl.a. skal ruste Danmark mod det
voksende antal hackerangreb, der ikke bare kan
ramme private virksomheder som eksempelvis
Mærsk, men også samfundskritiske funktioner
som sygehuse m.m.
Ledelsen af den offentlige sektor er dog også et
element i den øgede digitalisering og sikkerheden
omkring den. Således har innovationsministeren
allerede præsenteret en ny strategi for it-styring i
staten, der bl.a. betyder, at ledelserne i langt højere grad skal påtage sig et ansvar for it-systemerne
– og ikke bare for udviklingen, men også for den
løbende drift. For de tider, hvor it var noget, der
bare foregik nede i et serverrum i kælderen, er for
længst forbi. I dag skal it- og informationssikkerhed
helt op på direktionsgangen, som hun siger.

Dygtigere ledere skal justere kursen
I det hele taget kommer man ikke uden om at sætte
fokus på ledelse, når det gælder om at løfte kvaliteten i den offentlige sektor.
”Ledelse spiller en afgørende rolle, hvis vi skal
have bedre velfærd for skatteborgernes penge og
have medarbejderne i den offentlige sektor til at
levere deres bedste. Og hvis vi skal rykke og flytte
den supertanker, som den offentlige sektor nu engang er, så er der i særlig grad brug for dygtige offentlige ledere til at justere kursen, sætte medarbejdernes faglighed mere i spil og drive forandringen
fremad,” siger Sophie Løhde.
Og i udformningen af den indsats kommer
lederne selv til at spille en stor rolle. Innovations
ministeren har derfor nedsat en ledelseskommission, der er blevet sammensat af erfarne ledere fra
både den offentlige og den private sektor. Opgaven lyder på at komme med en række anbefalinger til, hvordan kvaliteten i ledelsen kan løftes og
dermed bidrage til fornyelsen og forbedringen af
den offentlige sektor – og få lagkagen gjort mere
spiselig. n

Sophie Løhde om:
Digitalisering:
Ø Digitalisering og automatisering er en
forudsætning for en mere effektiv offentlig
sektor. Mere selvbetjening og automatisering
skal sætte tempoet op i sagsbehandlingen.
Det kræver bedre datadeling på tværs i det offentlige og stiller nye krav til datasikkerhed.

Fokus på ledelse:
Ø Kvaliteten af de offentlige ledere er afgørende. Det er dem, der skal drive forandringerne i sektoren. Der skal arbejdes
målrettet mod at øge ledelseskvaliteten i
det offentlige, bl.a. med anbefalinger fra
Ledelseskommissionen.

Samarbejde og sammenhæng:
Ø Forandringen af den offentlige sektor
kan kun lykkes, hvis alle aktører arbejder
sammen. Der er behov for mere samarbejde og flere fælles løsninger – ellers går det
det ud over sammenhængen i det offentlige. Det er et klart mål at få forenklet det
system, som borgerne møder og luge ud i
dobbeltarbejde.

“

Vi kan simpelthen
ikke være bekendt
at give mennesker, der har
behov for hjælp, syv-ni
handleplaner og 17
forskellige kontaktpersoner
og sagsbehandlere.

Sophie Løhde,
innovationsminister
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Et stærkt
velfærdssamfund
kræver samarbejde
og nytænkning

Befolkningen bliver
ældre, og der bliver flere
danskere uden for arbejdsstyrken.
Det stiller Danmark over for en stor
udfordring, hvis vi vil bevare og udvikle
velfærdssamfundet. Først og fremmest skal det sikres,
at ressourcerne er til stede. Og hertil kræves et erhvervsliv og
en offentlig sektor, der formår at arbejde sammen om at sikre de
rette rammer og udnytte dem til at skabe grundlag for ny velfærd.
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et danske samfund er kendetegnet ved
en høj grad af velfærd. Og skal det fortsætte sådan i fremtiden, skal vi tænke
anderledes, end vi plejer.
Der skal nytænkning til og et øget samarbejde mellem den offentlige og den private sektor
om innovative løsninger. Væsentlige elementer
her er sikringen af, at arbejdsstyrken til enhver
tid har de rette kompetencer, og at erhvervslivet
formår at bruge dem rigtigt, ligesom teknologien
skal sættes i spil for at sikre grundlaget for velfærden i fremtiden.
”Den store udfordring er, at færre ressourcer skal sørge for velfærd til flere. Og løsningen
er ikke at blive ved med at gøre, som vi plejer.
Løsningerne skal findes i krydsfeltet mellem den
offentlige og den private sektor og med et oplagt
fokus på teknologi,” påpeger Christian Klibo,
partner og markedsleder for den offentlige sektor i PwC.
Som eksempel nævner han, at der bør fokuseres mere på de teknologiske muligheder i forbindelse med de nye sygehusbyggerier. Og med innovation som nøgleord skal der spot på, hvordan
man kan udnytte de nye digitale muligheder og
bruge dem til at skabe velfærd.
”I den proces er det vigtigt at tænke på tværs
af kommuner, regioner, stat og det private og se
på, hvordan vi ved at arbejde sammen på nye
måder kan fremme den innovative tænkning,”
siger han.
At velfærdssamfundet står foran en række udfordringer, der skal løses i samarbejde på tværs af
sektorer og på tværs af stat, regioner og kommuner, er også aktuelt på regeringens dagsorden.

“

Jo mere erhvervslivet
og det offentlige kan
interagere, des større robusthed
kan vi skabe i vores kernevelfærd.

Christian Klibo, Partner og markedsleder,
Offentlig sektor, PwC

”Hvis vi også i fremtiden skal have et velfungerende velfærdssamfund, hvor vi både har råd til
at investere i vores sundhedsvæsen, tage os af de
stadig flere ældre og give mennesker på kanten af
samfundet en støttende hånd i ryggen, bliver en af
vores helt store udfordringer at få løftet kvaliteten
og få mest mulig velfærd for de ca. 540 mia. kr.,
vi årligt bruger i den offentlige sektor,” siger innovationsminister Sophie Løhde (V), der i øjeblikket
– med bl.a. Sammenhængsreformen – er i gang
med en af de største velfærdsreformer i nyere tid.
(Læs interview med Sophie Løhde på side 4).
Den skandinaviske velfærdsmodel er anerkendt for samspillet mellem den offentlige og den
private sektor. Skal vi fastholde vores velfærdssamfund, er der dog behov for nytænkning. Eksempelvis vil der være 434.000 flere danskere
over 55 år i 2050 i forhold til i dag. Det øger behovet for velfærdsydelser i en grad, hvor finansiering og arbejdsstyrke har svært ved at følge med.

Et velfungerende erhvervsliv
Forudsætningen for et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er de rette rammevilkår.
Det handler bl.a. om, at det offentlige sikrer en
arbejdsstyrke med de nødvendige kvalifikationer.
”Denne indbyrdes afhængighed af hinanden
i bestræbelserne på at opretholde vores velfærdssamfund har vi i Danmark en høj grad af bevidsthed om. Og på samme måde har vi en lang tradition for at lytte til hinanden og tale sammen om
løsningerne. Disse relationer må vi aldrig sætte
over styr. Jo mere erhvervslivet og det offentlige
kan interagere, des større robusthed kan vi skabe
i vores kernevelfærd,” siger Christian Klibo.
Adgangen til arbejdskraft er vigtig for, at danske virksomheder både nu og i fremtiden kan
realisere vækstpotentialet og derigennem levere
deres bidrag til den samlede velfærd.
Men faktum er imidlertid, at arbejdsstyrken
reduceres. Ser man på udviklingen i erhvervs
frekvensen blandt 16-64-årige, har den i løbet af
de seneste mere end 30 år været faldende.
I 1981 lå erhvervsfrekvensen på 80,4 pct.,
mens den i 2015 var faldet til 74,9 pct., viser en
analyse foretaget af Dansk Erhverv på baggrund
af tal fra Danmarks Statistik. Det svarer til, at der
er 197.000 personer, der ikke er aktive på arbejds-
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Demografien udfordrer
Vi bliver 2,3 mio. danskere over
55 år i 2050. Det er 434.000
flere end i 2018.

31,6%

35,5%

434.000
flere over
55 år

Andelen af danskere
over 55 år i forhold
til den samlede
befolkning.

2018

2050

Vi bliver 619.000 danskere
over 80 år i 2050. Det er
362.000 flere i forhold til
2018.

9,7%

Vi kan lære af andre lande

4,4%

2018

362.000
flere over
80 år

markedet, men som ville have været det, hvis erhvervsfrekvensen havde været den samme som i
1981.
En del af forklaringen er, at flere unge i dag
tager en længerevarende uddannelse og derfor
kommer senere ud på arbejdsmarkedet. Men ellers er det særligt danske mænd i aldersgruppen
30-54 år samt indvandrere og efterkommere med
ikke-vestlig baggrund, der har oplevet fald i tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Dansk Erhvervs analyse viser, at den eneste
aldersgruppe, der arbejder mere i Danmark i dag
end i 1981, er de ældre. Det skyldes ikke mindst,
at der netop for den gruppe er gennemført målrettede reformer.
Således har tilbagetrækningsreformerne fra
2008 og 2011 fået flere over 60 år til at udskyde
pensionen.
Samlet set har reformerne af fleksjob og førtidspension nok medvirket til at bremse tilstrømningen til førtidspensionsordningen, men ikke i
et omfang der gør en væsentlig forskel for udbuddet af arbejdskraft.
”På trods af flere gode reformer går regnestykket samlet set fortsat i minus. Man kan sige, at
reformerne dels er kommet for sent, og dels ikke
har været tilstrækkeligt vidtgående til for alvor at
vende kurven,” siger adm. direktør Jens Klarskov,
Dansk Erhverv.

2050

Andelen af danskere
over 80 år i forhold
til den samlede
befolkning.

Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsfremskrivning 2017.

180
mio. flere
over 55 år

Vi bliver 180 mio. flere
borgere over 55 år i
OECD-landene
i 2050.

Kilde: Golden Age Index, PwC.

Ifølge PwC’s Golden Age Index ville Danmark fx
kunne løfte BNP med 2,9 pct., svarende til mere
end 50 mia. kr., hvis vi havde samme erhvervsaktivitet blandt den ældste del af arbejdsstyrken,
som man har i Sverige, der er et af de lande i OECD
med den højeste erhvervsfrekvens for 55-64-årige.
Danmark rangerer på en 13. plads i OECD, målt på
andelen af personer mellem 55 og 64 år, der er i
arbejde, og ifølge PwC’s Golden Age Index har de
fleste andre OECD-lande været bedre end Danmark til at aktivere den ældre del af befolkningen
de seneste år.
Positivt er det, at de reformer, der er igangsat
for at øge erhvervsfrekvensen, virker. Men selv
om tidligere reformer altså løfter arbejdsudbuddet, så løfter de ikke nok til at dække virksomhedernes behov. Ifølge Dansk Erhverv bør der derfor
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Udvikling
i erhvervsfrekvens,
Fremtidens
velfærdssamfund

Efterkommere ligner også deres

fordelt på grupper

Stort potentiale i at få
ældre i job

Sverigeforældre
er bedre end Danmark
mht. erhvervsfrekvens
til at holde ældre over 65 år
90
på arbejdsmarkedet.
21,9 %
85
svenskere
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i
beskæftigelse
80
med dansk oprindelse
mod 15,3
75% herhjemme. Personer
Indvandrere fra ikke-vestlige lande

Erhvervsfrekvensen er faldet for alle grupper (angivet i %-point).
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sættes ind med flere reformer. Øverst på erhvervslivets ønskeliste står en hurtigere indfasning af
en højere pensions- og efterlønsalder, skærpede
kriterier for tildeling af livsvarig førtidspension,
SU på kandidatuddannelser udbetalt som lån og
skærpede sanktioner for ledige, der ikke står til
rådighed samt lavere overførsler til passivt forsørgede.

Indsatsen bærer frugt
I forhold til udfordringerne med at forbedre erhvervsfrekvensen blandt indvandrere, så tyder
det på, at de foreløbige indsatser med integrationsydelse, en mere virksomhedsrettet indsats og et
kontanthjælpsloft virker, idet der, ifølge Dansk Erhverv, er kommet betydeligt flere med ikke-vestlig
baggrund i job. Indtil de rette reformer er på plads,
kommer dansk erhvervsliv, ifølge en analyse fra
Danmarks Vækstråd, til at mangle arbejdskraft.
Mere præcist 110.000 personer i 2025. Særligt
den voksende efterspørgsel efter faglært arbejdskraft forventes at blive en stor udfordring på det
danske arbejdsmarked. Det gælder bl.a. inden for
byggeri og anlæg, handel, hotel og restauration
samt informations- og kommunikationsteknologi –
alle brancher, der allerede i dag dækker knap halvdelen af virksomhedernes forgæves rekrutteringer.
”Denne problematik er velkendt og meget gennemanalyseret. Men situationen minder mig om
historien om drengen, der råber ”ulven kommer”
så mange gange, at han til sidst ikke bliver taget alvorligt. Vi har meget længe talt om, at erhvervslivet
kommer til at mangle arbejdskraft, uden at der er
sket noget. Og aktuelt er det ikke længere et fremtidigt, men et eksisterende problem. Så det er nu og
her, der skal handling til,” siger Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd.
Han peger på, at mange virksomheder i dag må
skrotte vækstplaner, fordi de simpelthen ikke kan
få den nødvendige arbejdskraft.
Så et af de steder, han mener, man skal speede
op, er på erhvervsuddannelserne, så de bedre vil
kunne følge med ift. at producere de faglærte, der
skal til for at fylde hullet ud efter de mange, der går
på pension de næste fem år.
Selvom Lars Nørby Johansen generelt mener, at
der sker for lidt, glæder han sig over, at politikerne
har lyttet til Vækstrådets ønske om en teknologipagt. Her i januar bebudede regeringen således

“

Situationen minder mig om
historien om drengen, der
råber “ulven kommer” så mange
gange, at han til sidst ikke bliver
taget alvorligt. Vi har meget længe
talt om, at erhvervslivet kommer
til at mangle arbejdskraft, uden at
der er sket noget.

Lars Nørby Johansen, formand,
Danmarks Vækstråd

igangsættelsen af netop en teknologipagt, hvor et
tæt samarbejde med erhvervsliv og uddannelses
institutioner skal løfte arbejdsstyrkens færdig
heder og spore flere unge ind på uddannelser inden
for det digitale og teknologiske område.
”Nu handler det så bare om at få sat turbo på de
foranstaltninger, der skal til for at lykkes med det,”
siger han.
Og endnu et forslag, som han mener kan og skal
realiseres relativt hurtigt, går på muligheden for at
hente udenlandsk arbejdskraft til landet. Det skal
være lettere, peger han på.
For mange virksomheder står i dag med specifikke videntunge job, som de ikke kan få besat. Og
ligesom på området for faglærte truer det med at
stoppe væksten og dermed velstanden og velfærden i hele samfundet.

Politikerne vil være erhvervsvenlige
Et mere konkurrencedygtigt erhvervsliv kræver
en offentlig sektor, der arbejder med og forstår
behovet for bl.a. de rette reformer.
Det viser sig da også, at kommunalpolitikerne
anser god velfærd og gode erhvervsvilkår for at
hænge indbyrdes sammen, ligesom de mener, at
et konkurrencedygtigt erhvervsliv og mange arbejdspladser er afgørende for, at en kommune har
et skattegrundlag, der gør det muligt at opretholde
de ønskede velfærdstilbud.
Konkret viser en analyse fra Dansk Erhverv, at
hele 85 pct. af kommunalpolitikerne mener, at det
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Fremtidens velfærdssamfund

Erhvervsvenlighed i fokus
er et lige så vigtigt politisk fokusområde at sikre
gode vækstmuligheder for kommunens virksomheder som at sikre gode velfærdstilbud til borgerne. Et flertal af politikerne vurderer samtidig, at
kommunerne langt hen ad vejen kan blive væsentligt mere erhvervsvenlige, uden at det medfører
nye udgifter – alene ved at have bedre forståelse
for erhvervslivets behov i forvaltningen.
”Kommunerne udviser i stigende grad forståelse for erhvervslivets betydning lokalt. Hurtigere
sagsbehandlingstider og bedre vejledning er et
stort ønske fra virksomhederne. Og det behøver
ikke koste flere ressourcer, men er oftest mere et
spørgsmål om en klar organisering med én indgang
for erhvervslivet, god vejledning til virksomheder
og en imødekommende indstilling på rådhuset,”
siger Jens Klarskov, som opfordrer kommunerne til
at koordinere deres administrative arbejdsgange,
så virksomhederne kan undgå unødvendige administrative byrder ved eksempelvis at skulle orientere sig i 98 kommuner.
0

20
1
5

20
1

En mere kompetent arbejdsstyrke
Spørger man direkte i virksomhederne, får man flere konkrete bud på, hvordan den offentlige sektor
kan bidrage til at styrke erhvervslivet.
I en pulsmåling fra PwC op til kommunalvalget i
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se mange flere
skift og kortere og løsere
ansættelser, ofte i job, som
vi slet ikke kender i dag. Detet
skærper kravene til vores
unikke uddannelsessystem.
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fokus på digitale
kompetencer for alle.
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Bedre digital infrastruktur, lavere skatter og
bedre trafikal infrastruktur er erhvervslivets tre
største prioriteter i kommunalpolitikken.
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Vi skal sammen
finde løsninger
på, hvordan vi sikrer, at
danskerne – og danske
virksomheder – er godt
rustede til fremtidens
arbejdsmarked. Der skal
investeres massivt i at
løfte folks kompetencer.

Lizette Risgaard,
formand, LO

efteråret 2017 gav erhvervsledere fra hele Danmark
svar på, hvad de mener vil kunne gøre en forskel,
og hvordan de synes, at kommunalpolitikerne bør
prioritere. Og erhvervslivets top 5 på det kommunale område er klar: en bedre trafikal infrastruktur er
topprioritet med 45 pct., derefter kommer sikring af
tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft med 38 pct.
Tredjevæsentligste prioritet er generel reduktion
af sagsbehandlingstider (27 pct.), mens både gode
uddannelser (25 pct.) og digital infrastruktur (24
pct.) også er blandt de fem højest prioriterede fokus
områder, hvis virksomhederne kunne bestemme.
Pulsmålingen fra PwC viser, at der hvor kommunalpolitikerne har størst mulighed for at forbedre sig, set fra virksomhedernes synsvinkel, er på optimering af digital infrastruktur, en bedre trafikal
infrastruktur og reducerede kommunale skatter.
Uddannelse og det digitale område ligger også
Henrik Bodskov, CEO i IBM Danmark, på sinde:
”Jeg har egentlig kun været ansat ét sted, men
fremover vil vi se mange flere skift og kortere og
løsere ansættelser, ofte i job, som vi slet ikke kender i dag. Det skærper kravene til vores unikke uddannelsessystem. Samtidig skal vi skærpe fokus på
digitale kompetencer for alle, og det er helt korrekt
også en central del af regeringens nye strategi for

digital vækst.” (Læs interview med Henrik Bodskov
på side 44).
Ønskerne om fokus på uddannelse bakkes også
op af fagbevægelsen, hvor formanden for LO, Lizette Risgaard, siger: “Vi skal sammen finde løsninger på, hvordan vi sikrer, at danskerne – og danske
virksomheder – er godt rustede til fremtidens arbejdsmarked. Der skal investeres massivt i at løfte
folks kompetencer, så de er trygge ved, at de nok
skal klare udfordringerne på fremtidens arbejdsmarked.”
Og fællesskabet hun taler om, er i særlig grad
parterne i trepartssamarbejdet – altså samarbejdet
mellem staten og arbejdsmarkedets parter. (Læs interview med Lizette Risgaard på side 58).

Fremtidssikret uddannelsessystem
Medarbejdere med de rette kompetencer er altså et
rammevilkår, som er vigtigt at få på plads ift. fortsat
vækst, velstand og ikke mindst sikring af et velfungerende velfærdssamfund i fremtiden. Det gælder
både faglærte og digitale kompetencer. Og her er
det danske uddannelsessystem ikke i tilstrækkeligt
omfang fulgt med tiden og har dermed ikke givet
de unge de digitale kompetencer, som efterspørges
i arbejdslivet.
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Fremtidens velfærdssamfund

“

I Danmark
har vi ikke
været dygtige nok til at
tilrettelægge en bæredygtig
uddannelsespolitik. Det er en
kæmpe udfordring, at vi alt
for længe har uddannet alt
for mange humanister, når
det er tydeligt, at samfundet
ikke har brug for dem.

Marianne Dahl Steensen,
adm. direktør, Microsoft Danmark

Ifølge en befolkningsundersøgelse fra Dansk
Erhverv er det hver tredje dansker, der ikke føler
sig klædt godt nok på med digitale færdigheder fra
deres uddannelse. Og det vurderer 35 pct. vil blive
et problem den dag, de skal søge job.
”I Danmark har vi ikke været dygtige nok til at
tilrettelægge en bæredygtig uddannelsespolitik.
Det er en kæmpe udfordring, at vi alt for længe har
uddannet alt for mange humanister, når det er tydeligt, at samfundet ikke har brug for dem. Vi må
blive bedre til at uddanne de rigtige kompetencer,”
siger Marianne Dahl Steensen, adm. direktør i Microsoft Danmark. (Læs interview med Marianne
Dahl Steensen på side 60).
Hun glæder sig dog over et af de nyeste tiltag fra
politisk hold, som handler om at indføre kodning i
grundskolen.
”Kodning i grundskolen vil give fremtidens generationer en bedre grundlæggende forståelse for
den verden, de lever i. Det er tydeligt, at fremtiden
og magten tilhører dem, der styrer algoritmerne.
Derfor er det afgørende, at vores børn og unge får
værktøjer til at forstå den digitaliserede verden,”
siger hun.

Også set fra Odense, hvor virksomheden Universal Robots ligger, står Danmark her over for en
stor udfordring. For som stifter og it-direktør Esben
Østergaard siger, er hele forudsætningen for at bevare produktion her i landet, at adgangen til den
rette arbejdskraft er til stede.
”Vores teknologi bærer i sig selv nye muligheder med sig for danske virksomheder til at blive i
Danmark. Men det er klart, at virksomhederne til
hver en tid vil flytte derhen, hvor det giver mest mening at være,” siger han. (Læs interview med Esben
Østergaard på side 64).

Tiltrække udenlandsk arbejdskraft
Hvis danske virksomheder fremover skal kunne
begå sig i det internationale videnkapløb, skal der
sættes ind på flere fronter og i hele uddannelses
fødekæden, ifølge Danmarks Vækstråd.
Her har man udvalgt fem anbefalinger, som bør
implementeres hurtigst muligt for at imødekomme
den stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft i
dansk erhvervsliv. Det handler bl.a. om at øge kompetenceniveauet inden for særligt det digitale, det
tekniske og det naturvidenskabelige område, det
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Uddannelse og kompetence
i arbejdsstyrken
Digitale færdigheder
“Når du ser på samlet på din uddannelse generelt,
vil du så sige, at du alt i alt blev klædt godt nok på
med digitale færdigheder mv. til arbejdsmarkedet?”

45%
35%
20%

Ja
Nej
Ved ikke

Vurdering af egne it-kompetencer
“Hvis du skulle søge et relevant job inden for dit felt,
branche eller lignende, ville du så forvente, at du havde
de nødvendige it-kompetencer, eller at det kunne blive
et problem, at du manglede nogle it-kompetencer?”

47%

35%

19%

“Det kunne blive
et problem, at jeg
mangler nogle itkompetencer”

“Jeg har de
nødvendige itkompetencer”

Ved ikke

It-kompetencer fordelt på
uddannelsesniveau
“Når du ser samlet på din uddannelse generelt, vil
du så sige, at du alt i alt blev klædt godt nok på med
digitale færdigheder mv. til arbejdsmarkedet? (Andel
som svarer “nej” fordelt på uddannelsesbaggrund)”
Folkeskole:
Erhvervsskole:

48%
27%

Gymnasiel uddannelse:

38%

Kort videregående uddannelse/mellemlang
videregående uddannelse:

29%
Lang videregående uddannelse:

35%
Kilde: Dansk Erhverv og Norstat, (Anm.: Data for “It-kompetencer
fordelt på uddannelsesniveau” er vist for aldersgruppen 25-39 år).

handler om at sikre praktikpladser til faglærte, men
også om at forbedre og udbrede internationale borgercentre, så virksomhederne lettere kan rekruttere og fastholde international arbejdskraft.
Det sidste handler om, at Danmark, sammenlignet med mange af vores nabolande, halter bagefter
i forhold til fastholdelse og rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Adgangen til medarbejdere
med digitale kompetencer er vigtig for Danmarks
vækst og velstand – fordi den digitale økonomi vokser hurtigt, og fordi digitaliseringen i stadig stigende grad bliver en integreret del af flere forretningsprocesser og produkter i en lang række brancher.
Og udfordringerne på dette område kan Esben
Østergaard fra Universal Robots også tale med om.
”Når vi taler om at skabe de optimale rammer
for virksomhederne i forhold til at skaffe dygtige
medarbejdere, halter det noget. Én ting er, at vi
ikke er gode nok til at sikre vores egen arbejdskraft
de nødvendige kompetencer. En anden er, at når
vi er nødt til at hente folk i udlandet, er det alt for
bøvlet. En virksomhed som vores har hårdt brug
for teknologiske specialister fra eksempelvis Californien, men jeg må sige, at som reglerne er i dag,
er de ikke supergodt skåret,” siger han og tilføjer,
at vi i Danmark ikke kommer udenom, at hele vores samfundsmodel med skat, pensionsopsparing,
gratis uddannelse og sundhed osv. bliver udfordret.
”Her ser jeg en stor opgave i fremover at sikre,
at der er rimelighed i vilkårene for alle. For det skal
være attraktivt at flytte hertil – også selvom det
bare er for nogle få år,” siger han.

En moderne sundhedssektor
Centralt for opretholdelse af den danske velfærdsmodel står også indførelse og udnyttelse af ny teknologi i den offentlige sektor. Her står Danmark
med gode kort på hånden som et af de mest gennemdigitaliserede lande i verden med en offentlig
sektor, der har været first-mover i forhold til at tage
de nye digitale løsninger til sig. Ikke mindst i sundhedssektoren kommer vi til at se forandringer, hvor
kunstig intelligens og robotter vil vinde indpas.
Ifølge What doctor? Why AI and robotics will define
New Health fra PwC er det faktorer som adgang til
sundhedspleje (36 pct.) samt hurtighed og nøjagtighed af diagnosticering (33 pct.), der er primære
årsager til, at robotter og kunstig intelligens bliver
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en større del af sundhedssektoren fremover.
”Teknologien har potentiale i forhold til at transformere sundhedsplejen til hurtigere, bedre og
mere tilgængelige behandlinger. I fremtiden vil der
ved hjælp af teknologien kunne skabes præcise og
personlige løsninger til den enkelte borger,” fortæller Christian Klibo, PwC.
Men ét er teknologiens potentiale til at forbedre
sundhedssektoren. En anden afgørende faktor er
befolkningens indstilling til de forandringer, der
forventes at ske pga. den teknologiske udvikling.
Her viser rapporten What doctor? Why AI and
robotics will define New Health, at befolkningerne i
de deltagende lande er åbne over for kunstig intelligens og robotter i sundhedssektoren, hvis det betyder bedre adgang til sundhedspleje. Rapporten indeholder svar fra over 11.000 personer fra 12 lande,
fordelt på Europa, herunder Norge og Sverige, samt
Mellemøsten og Afrika.
På globalt plan er hele 55 pct. af befolkningen
villig til, at robotter eller kunstig intelligens bliver en
del af eller erstatter lægerne i deres sundhedssektor.

Korte videregående
Akademiske bachelorer
Ph.d.

Kilde: DREAM (2016).

Fokus på mulighederne
Også i lande med veletablerede sundhedssystemer
som Norge og Sverige er indstillingen til, at kunstig
intelligens og robotter kan blive en del af sundhedssektoren overvejende positiv (hhv. 50 pct. og 48
pct. er positivt indstillede). Det må antages, at den
danske befolknings holdning minder herom.
”Robotter og kunstig intelligens bliver i stigende

Dansk arbejdsklima skræmmer højtuddannet udenlandsk arbejdskraft
Rangeringen er baseret på en survey blandt landenes virksomheder, hvor virksomhedslederne er blevet bedt om at vurdere udsagnet „Højtuddannet udenlandsk arbejdskraft er ikke tiltrukket af dit lands arbejdsklima.“ Jo lavere værdi, jo dårligere mener landets virksomhedsledere,
arbejdsklimaet er for højtuddannet udenlandsk arbejdskraft. Schweiz, Luxembourg og USA topper listen. Danmark er på 19. pladsen i OECD.

Schweiz
Luxembourg
USA
OECD
Danmark
0

2

4

Kilde: Danmarks Vækstråd 2016 og IMD World Competitiveness Center, 2015.
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“

Når vi taler om at skabe
de optimale rammer for
virksomhederne i forhold til at
skaffe dygtige medarbejdere,
halter det noget.

Esben Østergaard, CTO, Universal Robots

grad en fast del af vores hverdag, og det giver nogle
helt nye muligheder for den enkelte – også når det
gælder behandling i sundhedssektoren. Mange ser
en mulighed for at øge kvaliteten i sundhedsplejen,
ligesom det kan bringe både økonomiske og sociale
fordele med sig,” forklarer Christian Klibo.
Når man ser på, hvad borgerne på globalt plan
vurderer er de største fordele ved at indføre AI og
robotics i sundhedssektoren, er det forventningen
om, at det vil medføre, at sundhedspleje vil blive
lettere og hurtigere for flere mennesker at tilgå.
Det mener lidt mere end hver tredje adspurgte i
den globale PwC-rapport (34 pct.).
På andenpladsen kommer, at avancerede computere og robotter med AI kan diagnosticere hurtigere og mere præcist, hvilket 31 pct. mener. Lidt flere
end hver fjerde forventer – og ser det som en fordel
– at avancerede computere og robotter med AI kan
foretage bedre anbefalinger omkring behandlingsformer (27 pct.). Tilsvarende andel, 27 pct., mener
det er en fordel, at man med AI kan have sin egen
sundhedsspecialist tilgængelig hele døgnet rundt
(fx via smartphone, tablet, computer, osv.). Selv om
der var forskel landene imellem, så afspejler disse
gennemsnitstal prioriteringen i samtlige lande.

Stort potentiale i alle lande
Befolkningerne på globalt plan er mest villige til at
få monitoreret deres hjertetilstand og blive rådgivet
om behandling via maskiner (41 pct.). På en delt
andenplads ligger test af hjerterytme, puls og rådgivning på baggrund af dette (37 pct.) samt personaliserede sundheds- og helbredsråd (37 pct.).
Undersøgelsen viser, at AI og robotics har et særlig stort potentiale for at gøre et hurtigere indtog i
lande, hvor velfærdsniveauet er lavt.

”Generelt kan vi se i rapporten, at det især er udviklingslande, der er interesserede i den nye teknologi i sundhedsplejen i form af robotter og kunstig
intelligens. Det skyldes bl.a., at deres sundhedssektorer stadig er under udvikling, og de har dermed
umiddelbart mere at vinde. Men også i Europa er
der gode muligheder for at opnå billigere og bedre
sundhedspleje med den nye teknologi,” forklarer
Christian Klibo.
Og mens der ophober sig stadigt flere data om
danskernes sundhed i den private sektor, bl.a. via
motions- og trænings-apps, håber it-direktør Klaus
Larsen i Region Nordjylland, at denne villighed til
at dele data vil sprede sig til den offentlige sektor.
“Jeg kunne ønske mig, at danskerne ville uploade data fra deres smartwatches eller smartphones
til sundhed.dk, ligesom de gør med fx Endomondo.
Det kunne foregå som en permanent accept eller
som en slags MobilePay-løsning, hvor man sender specifikke data til lægen, når der er behov for
det. Det vil øge borgerens kontrol med egne data,
samtidig med at flere data stilles til rådighed for
behandling og forebyggelse. Det ville løfte sundhedssektoren og give en bedre oplevelse for patienterne,” forudser it-direktør Klaus Larsen.
(Læs hele interviewet med Klaus Larsen på side
50).
En forudsætning for at udnytte de teknologiske muligheder bedst muligt er, ifølge Christian Klibo fra PwC, at vi ikke lader os styre af
teknologiforskrækkelse, men bevarer innovations
villigheden og skaber fora, hvor offentlige og private parter fordomsfrit kan diskutere, fx hvad man
kan få ud af at udnytte de teknologiske landvindinger og bruge den viden og data, vi allerede har, til
på en god måde at fremme velfærdsdagsordenen.
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Største fordele ved brug af AI

34%

1

34%

1
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3

31%27%
27%
✓

1. Sundhedssektoren
ville blive lettere og
hurtigere for flere
mennesker at tilgå.

“

Lige nu handler
det om
1
34
%
at få noget mere fart
over
feltet. Og det er en svær øvelse.
For den kan ikke lykkes med
vores klassiske måde at tænke itprojekter på – hvor vi specificerer
opgaverne og dernæst byder dem
ud og får dem leveret.

Adam Wolf, adm. direktør, Danske Regioner

2

31%

”Det er vigtigt, at vi først får fastlagt, hvad vores fælles ambitioner er. Og så kan vi længere nede
i processen beskæftige os med, hvordan vi skal lykkes med dem,” siger han.

Få fart på it-udviklingen
Også i Danske Regioner peger adm. direktør Adam
Wolf på behovet for at tænke nyt og anderledes i
denne proces.
”Lige nu handler det om at få noget mere fart
over feltet. Og det er en svær øvelse. For den kan
ikke lykkes med vores klassiske måde at tænke it-

✓
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2

31%

3

31%27%

✓

✓

2. Avancerede computere og robotter med
AI kan diagnosticere
hurtigere og mere
præcist.
4

27%

4

27%

✓
✓

✓

3. Avancerede computere
og robotter med AI
kan foretage bedre
anbefalinger omkring
4behandlingsformer.
%

27

4. Det er som at have
sin egen sundhedsspecialist
tilgængelig hele
døgnet rundt (fx via
smartphone, tablet,
computer, osv.).

Det bør også noteres, at mange respondenter følte,
at der ville være færre fejl (20 %) og større præcision
(17 %) end med mennesker, selvom 17 % generelt
følte, at der ikke ville være nogle fordele. Selv om
der var forskel landene imellem, så afspejler disse
gennemsnitstal prioriteringen i samtlige lande.
Kilde: PwC, What doctor? - Why AI and robotics will define
New Health.
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Det betyder, at
vi i endnu højere
grad end i dag skal stille
eksempelvis digitale
selvbetjeningsløsninger
til rådighed for borgere
og virksomheder. Og
på samme måde skal vi
bruge automatisering og
robotteknologi til at give
borgerne både en hurtigere
sagsbehandling og en mere
sammenhængende velfærd.

Sophie Løhde, innovationsminister

projekter på – hvor vi specificerer opgaverne og
dernæst byder dem ud og får dem leveret. I stedet
skal vi forsøge at udnytte dynamikken i markedet,
så det trækker meget mere selv. For eksempel ved,
at vi i sundhedssektoren bredt melder ud, hvilke
behov vi har og opfordrer markedet til at byde ind
med gode løsninger til os,” siger Adam Wolf, adm.
direktør, Danske Regioner, som forventer, at et
spændende samarbejde mellem private virksomheder og offentligt sundhedsvæsen kommer til at
blomstre fremover. (Læs interviewet med Adam
Wolf på side 32).
Succes med bedre udnyttelse af it og data i det
offentlige hænger dog meget sammen med tillid
og sikkerhed. Ikke mindst også i kontakten med
kommunerne og sundhedssektoren. Ifølge Tillids
barometeret fra PwC er der, med et indekstal på 61,
plads til forbedringer i forhold til offentlige myndigheders databehandling. Danskerne vurderer,
at det er vigtigt for deres tillid til det offentliges og
de private virksomheders databehandling, at data
kun opbevares så længe, det er nødvendigt, eller så
længe det er aftalt (indekstal 85 for det offentlige,
86 for det private).
”Tillidsbarometeret viser, at der er et stort po-

tentiale for såvel det offentlige som det private
erhvervsliv i at have en dialog med danskerne om
opbevaringen af deres data. Det kan øge tilliden til
databehandlingen begge steder, hvis danskerne får
vished for, at deres data kun opbevares så længe,
som det er aftalt,” siger Christian Klibo.
Behandling af data og sikkerheden herom står
også højt på innovationsminister Sophie Løhdes
dagsorden:
”Det betyder, at vi i endnu højere grad end i
dag skal stille eksempelvis digitale selvbetjenings
løsninger til rådighed for borgere og virksomheder.
Og på samme måde skal vi bruge automatisering og
robotteknologi til at give borgerne både en hurtigere sagsbehandling og en mere sammenhængende
velfærd,” siger ministeren.
Det kræver, at borgerne stiller flere data til rådighed. Forudsætningen er, at det offentlige passer
ordentligt på disse oplysninger og sikrer, at de ikke
falder i de forkerte hænder. For at styrke it-sikkerheden offentliggør Sophie Løhde i dette forår en
strategi for cyber- og informationssikkerhed, som
skal ruste Danmark mod et voksende antal hacker
angreb, der rammer både private virksomheder og
samfundskritiske funktioner som sygehuse m.m. n

24 / CXO MAGASINET

Fremtidens velfærdssamfund

Tillid er afgørende
PwC’s Tillidsbarometer viser, at der er et stort potentiale for den offentlige sektor i at overbevise befolkningen om, at man er i stand til at
håndtere data sikkert og med respekt for borgeren.
Tillid til offentlige myndigheders databehandling
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”Jeg har tillid
til, at jeg trygt
kan benytte
digitale selvbetjeningsløsninger som fx
borger.dk og
sundhed.dk”.

”Jeg har tillid
til, at jeg trygt kan dele mine
oplysninger
med offentlige
myndigheder”.

61

60

58

55

0
”Jeg har tillid
til, at de offentlige
myndigheder
behandler mine
personlige
oplysninger
fortroligt”.

”Jeg har tillid
til, at kun de
rette brugere i
offentlige
myndigheder
har adgang til
mine oplysninger”.

”Jeg har tillid
til, at de
offentlige
myndigheder
kun indsamler
de oplysninger,
der er nødvendige
for at kunne
servicere mig
som borger”.

”Jeg har tillid
til, at de offentlige
myndigheder
anvender data
til at være
proaktive
og/eller give
bedre service”.

”Jeg har tillid
til, at mine
personlige
oplysninger
kun opbevares,
så længe det er
nødvendigt, eller
så længe det er
aftalt”.

“At mine personlige oplysninger kun opbevares, så længe det er nødvendigt,
eller så længe det er aftalt”
Det er vigtigt eller meget vigtigt for 85
% af danskerne, at deres data kun
opbevares, så længe det er nødvendigt,
eller så længe det er aftalt. Kun 2 %
angiver, at det ikke er vigtigt for dem.
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“Jeg har tillid til, at mine personlige oplysninger kun opbevares, så længe det er
nødvendigt, eller så længe det er aftalt”
For de offentlige myndigheder er der
størst potentiale i at have en dialog
med danskerne om opbevaringen af
deres data. Det vil øge tilliden til de
offentlige myndigheders databehandling, hvis danskerne får vished for, at
deres data kun opbevares, så længe det
er nødvendigt, eller så længe det er
aftalt.

Kilde: Tillidsbarometeret fra PwC

45%
4%
8%
20%

9%

11%

Danskerne
i gennemsnit

23%

41%

8%
34%

18%

9%

11%

Enig/
Meget enig

49%

41%
4%

3%

5% 9%

13%
18%

18-34
år
24%

32%

23%

35-55
år
21%

28%

56-80
år
25%

40%

Meget enig
Enig
Hverken/eller
Uenig
Meget uenig
Ved ikke

CXO MAGASINET / 25

Tillidspotentiale i
det offentlige
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Områder med størst potentiale for at
øge danskernes tillid til offentlige
myndigheders databehandling.
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“At kun de rette brugere
“At de offentlige
“At mine personlige
i offentlige myndigheder
myndigheder kun ind
oplysninger kun
har adgang til mine
samler de oplysninger, der
opbevares, så længe det
oplysninger”.
er nødvendige for at kunne
er nødvendigt, eller så
servicere mig som borger”.
længe det er aftalt”.

“At de offentlige myndigheder kun indsamler de oplysninger,
der er nødvendige for at kunne servicere mig som borger”
87%
Det er vigtigt eller meget vigtigt for 87% af
danskerne, at offentlige myndigheder kun
indsamler de oplysninger, der er nødvendige
for at servicere dem som borgere. Kun 2 %
angiver, at det ikke er vigtigt for dem.
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“Jeg har tillid til, at de offentlige myndigheder kun indsamler de oplysninger,
der er nødvendige for at kunne servicere mig som borger”
54%
For de offentlige myndigheder er der
tredjestørst potentiale i at have en dialog med
danskerne om, hvordan man sikrer, at man
kun indsamler de oplysninger, der er
nødvendige for at servicere den enkelte borger.
Det vil øge tilliden til de offentlige myndigheders databehandling, hvis danskerne får
vished for, at deres data kun indsamles, når
det er nødvendigt.
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“At kun de rette brugere i offentlige myndigheder har adgang til mine oplysninger”
89%
Det er vigtigt eller meget vigtigt for 89 %
af danskerne, at deres data kun
opbevares, så længe det er nødvendigt,
eller så længe det er aftalt. Kun 2 %
angiver, at det ikke er vigtigt for dem.
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“Jeg har tillid til, at kun de rette brugere i offentlige myndigheder
har adgang til mine oplysninger”
55%
For de offentlige myndigheder er der det
næststørste potentiale i at have en dialog
med danskerne om, hvordan man sikrer,
at kun de rette brugere har adgang til
danskernes data. Det vil øge tilliden til de
offentlige myndigheders databehandling,
hvis danskerne får vished for, at kun de
rette brugere har adgang til deres data.
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Kilde: Tillidsbarometeret fra PwC
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Vi har masser
at lære af
udlandet
– og skal gøre
det meget mere
Det danske uddannelsessystem
er blevet flosset i kanterne. Og
den traditionelle tankegang
truer med at reducere skole og
uddannelse til at være en proces,
der skal styre det enkelte barn
direkte fra sandkassen og ud i
arbejdslivet. Det skal der laves om
på, mener undervisningsminister
Merete Riisager.

FOTO: NIKOLAI LINARES
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det danske uddannelsessystem tænker vi alt
for nationalt og for lidt internationalt. Vi skal
åbne os mod omverdenen og indse, at det giver
de bedste resultater at udveksle både viden,
erfaringer, værktøjer og elever med andre – frem for
at se dybt i egen navle og tro, at vi kan alting selv.
Meldingen fra undervisningsminister Merete
Riisager (LA) er klar og tydelig. Rummeligheden og
udsynet fornemmes i hjørnekontoret her i Undervis
ningsministeriet, hvor der ikke kun bygningsmæs
sigt er højt til loftet. I dag, hvor snakken går om børn,
unge, uddannelse og hertil hørende dannelse, levner
ministeren ingen tvivl om, at her er ambitiøse visio
ner, hjerte til at tale Rom midt imod og rigeligt med
bud på, hvordan målene nås.
Den første forudsætning er, at vi skipper tenden
sen til navlebeskuelse. En tendens, som Merete Riis
ager bl.a. ser i de politiske og administrative systemer
rundt om i landet, og hvor hun gerne vil appellere til,
at man tænker i nye baner. For det skal der til for at nå
målet om helt grundlæggende at sikre en skole, der
bygger et solidt fundament under voksenlivet og den
myndige, selvstændige borger.
”Det er utrolig vigtigt, at man ude i kommunerne
bliver klar på, at der er behov for at sætte nogle høje
kvalitetsstandarder i grundskolen, og at det kun kan
lykkes, hvis de sørger for, at ressourcerne er til stede,
bruger dem rigtigt og retter øjnene ud mod verden

Ministerens læresætninger
Vi skal ikke tro, at vi kan
alting bedst selv.
Vi har udhulet
grundfagligheden og
kundskabstilegnelsen og er
nået til et kritisk niveau. Vi
er i rødt felt her.
Der er ingen grund til, at vi
udvikler løsninger, som er
opfundet andre steder.

for at hente inspiration, lære nyt eller indkøbe smar
te redskaber og systemer og skabe mere interaktion
mellem danske og udenlandske skoler,” siger hun og
understreger, at der ingen grund er til at bruge penge
på at udvikle noget, der er ringere end det, man bru
ger andre steder.
For skolen har brug for at blive bedre – til glæde
både for børnene og det samfund, som de skal bære
videre. Og det håber Merete Riisager, at hendes tid i
Undervisningsministeriets hjørnekontor vil medvir
ke til. Udfordringen er at få skabt forståelse for beho
vene. Lige nu ser hun således modstridende kræfter,
der trækker i forskellige retninger. Mest problema
tisk er det, hun kalder ”korstoget mod faglighed”.
En faglighed, som hun mener er altafgørende, når vi
taler børn og folkeskole i dagens Danmark, og som
ikke handler om, at skolen skal være en træningslejr
til arbejdslivet.
”Jeg hører hele tiden folk tale om kompetencer.
Og det mener jeg simpelthen er vores akilleshæl. Vi
har i vores grundskole og uddannelsessystem i det
hele taget været meget dygtige til at fokusere på sam
arbejdsformer, problemløsning, kreativ tænkning
osv. Og det er også både fint og nødvendigt. Men det
er desværre sket på bekostning af grundfagligheden
og kundskabstilegnelsen. Her har vi nået et kritisk ni
veau og er nu i rødt felt,” siger hun og efterlyser et me
get mere dedikeret fokus på viden og indsigt i stedet
for på mål, test og metode. For uden faglighed ingen
originalitet, ingen opfindelser, sprængte rammer og
fornyelse.

Ingen kender dagen i morgen
Som minister og politiker oplever Merete Riisager, at
der fra mange interessenter rundt om grundskolen
er en ekstrem høj grad af opmærksomhed om det
fremtidige arbejdsmarked. Det ærgrer hende af flere
grunde. Både fordi det rent principielt og politisk er
helt forkert at tænke folkeskolen som en forberedelse
til arbejdsmarkedet, og fordi det praktisk er umu
ligt allerede på dette tidspunkt at forberede børn på
noget, som ligger langt fremme i tiden. Ingen aner
jo, hvordan det arbejdsmarked ser ud, som dagens
7-årige vil møde.
”Det er afgørende at indse, at hvis man vil have
en god skole og et godt uddannelsesmiljø for børn og
unge, skal man anerkende, at der er et fundament,
der skal bygges – før man kommer ud på arbejdsmar
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“

Hvis man vil have et
godt uddannelses
miljø for børn og unge, skal
man anerkende, at der er et
fundament, der skal bygges
– før man kommer ud på
arbejdsmarkedet.
Merete Riisager,
Undervisningsminister

Om Merete Riisager
■■ Født i 1976. Uddannet cand.mag.pæd. fra
Københavns Universitet, KU.
■■ Udnævnt som undervisningsminister 28.
november 2016.
■■ Folketingsmedlem for Liberal Alliance i
Fyns Storkreds fra 15. september 2011.
■■ 2006 til 2010: Folketingskandidat for
Radikale Venstre.
■■ 2010-2011: Manager, LEGO.
■■ 2007-2010: Manager,
PricewaterhouseCoopers (PwC).
■■ 2004-2007: Konsulent, IMS Assima.
■■ 2003-2004: Medarbejder,
Reformsekretariatet, KU.

Om Undervisnings
ministeriets målsætninger
■■ At tilvejebringe det optimale, faglige
grundlag for, at ministeren, regeringen og
Folketinget kan træffe beslutninger.
■■ I fokuseret dialog med omverdenen og i
samarbejde med relevante parter sikre de
bedst mulige rammer for undervisning.
■■ Udfordre og udvikle chefer og
medarbejderes faglige og personlige
kompetencer, så de politiske visioner og
aftaler bliver omsat til målbare resultater.

kedet. Jeg mødte for kort tid siden en skolebestyrel
sesformand, for hvem det vigtigste var, at børnene
lærte at tage ansvar for egen læring, fordi det var kra
vet i arbejdslivet. Men her er det mit opdrag, at skolen
skal sørge for de grundlæggende kundskaber og den
almene dannelse, som er det fundament, man har
brug for som menneske, som borger – og som med
arbejder. Den helhed er det vigtigt at holde fokus på
i grundskolen frem for at lade arbejdsmarkedsper
spektivet tage over,” siger undervisningsministeren.

Skyder sig selv i benet
Vælger man det sidste, risikerer børnene efter hen
des mening at ende med nogle overfladiske kompe
tencer, som ikke er dem, man har brug for i arbejds
livet. For her har man en forventning om, at de unge
står solidt plantet i deres egne sko, med en dyb viden
og forståelse, der gør dem i stand til selvstændigt at
analysere situationer. Så ved i grundskolen at over
fokusere på arbejdslivet risikerer man rent ud sagt at
skyde sig selv i benet, fastslår ministeren og under
streger, at det for hende også er vigtigt, når man taler
grundskole, at være sig meget bevidst om skolens al
mendannende formål. Al snak om arbejdsmarkeds
kompetencer skal derfor skydes hen til gymnasiet
eller – måske endnu bedre – til de videregående ud
dannelser.
”Jeg ser i realiteten grundskolen som en slags
konstant i børnenes og de unges liv. Der er god ræson
i, at skolen er en base for børn i nutidens omskiftelige
verden. Man hjælper ikke børn ved at skabe kaos om
kring dem. Børn har brug for ro, struktur, tryghed og
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“

Det er utrolig vigtigt, at man ude i kommunerne
bliver klar på, at der er behov for at sætte nogle høje
kvalitetsstandarder i grundskolen, og at det kun kan lykkes,
hvis de sørger for, at ressourcerne er til stede.
Merete Riisager, Undervisningsminister
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Merete Riisager om:
At sikre fagligheden:
Ø Skolen skal sørge for de grundlæggende
kundskaber og den almene dannelse, som
er det fundament, man har brug for som
menneske, som borger – og som medarbejder.

At bruge de bedste værktøjer:
Ø Der er ingen grund til, at vi udvikler
 igitale løsninger, som er opfundet andre
d
steder. Mange problematikker er ens fra
land til land. Og det er alt for ressourcetungt, hvis vi hver især skal udvikle det
samme.

At skabe ro og tryghed hos børn:
Ø Grundskolen er en konstant i børnenes
og de unges liv. Skolen er en base for børn
i en omskiftelig verden. Børn har brug for
ro, struktur, tryghed og sikkerhed, så de
kan vokse op og blive i stand til at håndtere
netop omskiftelighed og kaos.

sikkerhed, så de kan vokse op og blive i stand til at
håndtere netop omskiftelighed og kaos,” siger hun og
understreger vigtigheden af også at se skolen som en
social ramme, hvor børnene skal hen og deltage i alt
det liv, der er omkring en skole.

Mere kritiske borgere
Modreaktionen til den megen snak om nye kompe
tencer og forberedelse til det fremtidige arbejdsmar
ked skal være et stærkere fokus på fagligheden. Det
falder også i tråd med en anden tendens, som Merete
Riisager oplever i forhold til uddannelsessystemet.
Nemlig at borgerne bliver mere kritiske i valg af ud
dannelse. Tilbuddene på området for skole og ud
dannelse har ikke været så tydelige, hvorfor folk
hidtil ikke i så høj grad har truffet aktive valg. Men
nu ser vi, ifølge ministeren, at mange forældre inve
sterer egen tid og ressourcer i, at deres børn får, hvad
de selv mener er en god skole og en god uddannelse.

”På grundskoleområdet kan vi fx se, at forældre,
der ikke synes, at det faglige niveau er godt nok, i sti
gende grad træffer et bevidst andet skolevalg. Og det
samme på ungdomsuddannelserne. Man tager ikke
bare det nærmeste, men orienterer sig i stadig højere
grad om kvaliteten af uddannelsestilbuddene. Derfor
er der ingen tvivl om, at forældrene fremover vil tage
mere aktivt del i uddannelsen af deres børn – og at de
i stadig højere grad vil betragte skole og uddannelse
som en frihedsdriver, der har en eksplicit betydning
for, hvordan det vil gå deres børn,” siger hun og peger
på, at dette rummer både positivt og negativt.
Det positive er, at vi på den måde får et aktivt civil
samfund, som kan være med til at presse på og øge
kvaliteten af uddannelsessektoren. Og det negative
er, at nogle forældre alene kanaliserer presset ned på
deres barn og får skabt en performancekultur, der er
ude af sync med barnets egentlige udfordringer.

Styrke lokalt og internationalt
Så når undervisningsministeren skal summere sine
ønsker til det danske uddannelsessystem op, lyder
de på den ene side, at vi skal have et meget lokalt
forankret uddannelsessystem, som løbende bygger
videre på det, der er vigtigt og umisteligt i vores ud
dannelsessystem, dvs. hele den skandinaviske ud
dannelsestradition, som handler om respekten for
kundskaberne og om dialogen – den grundtvigske
samtale – om inddragelse af civilsamfundet og me
get mere. Og på den anden side handler det om et
mere internationalt orienteret uddannelsessystem,
som tænker globalt. Det sidste gælder også ift. digi
talisering, som hun ser det:
”Der er ingen grund til, at vi udvikler digitale
løsninger, som er opfundet andre steder. Mange
problematikker er jo ens fra land til land. Og det er
alt for ressourcetungt, hvis vi hver især skal udvikle
det samme. De ressourcer kan vi godt bruge andre
steder – blandt andet til at øge indsatsen på faglig
heden,” siger Merete Riisager og slutter med at pege
på, at det selvfølgelig også gælder omvendt, at vi i
højere grad skal udnytte de danske læreres kompe
tencer til at udvikle værktøjer og systemer, som kan
gøres tilgængelige for andre.
På den måde vil både pengene og redskaberne
være til rådighed for at skabe den bedste skole og
give børnene det nødvendige fundament og dermed
friheden til at blive chauffører i deres eget liv. n
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= et nyt
sundhedsvæsen

Nye digitale løsninger og nye teknologier skal være
med til at drive sundhedssektoren sikkert ind i
fremtiden. En fremtid, hvor borgerne efterspørger
øget ansvar for eget helbred, og hvor snæver styring
af hospitalernes produktivitet, ifølge adm. direktør
for Danske Regioner Adam Wolf, er erstattet af
måling af sundhed i bred forstand.

FOTO: NIKOLAI LINARES

Flere patienter
+ færre ressourcer
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“

Vi vil aldrig få læger, sygeplejersker og sygehuse
nok til at levere al den sundhed, der bliver brug for
i de kommende år med den model, vi har i dag.
Adam Wolf, adm. direktør, Danske Regioner

r

egnestykket er sådan set ganske enkelt:
Patienterne bliver flere og vil have mere
sundhed, mens mandskabet og pengene
har svært ved at følge med. Med andre ord – udviklingen i sundhedsvæsnet er nu nået dertil, hvor man
er tvunget til at tænke meget mere i teknologiske løsninger. Derfor skal der fyres op under innovation og
integration af it. Og inden længe vil et nyt og spændende samarbejde mellem private virksomheder og
offentligt sundhedsvæsen formentlig blomstre.
I Danske Regioners øverste top er der ingen vaklen i geledderne, når talen falder på sundhedsvæsenet i version 3.0. Og det er ikke så lidt, administrerende direktør Adam Wolf har på dagsordenen p.t.
For meget skal ske meget hurtigt, hvis danskerne
bogstavelig talt skal overleve i det eksisterende syg-

I front med teknologi
Mere offentlig-privat
samarbejde skal fremme
teknologiske løsninger.
Mere ansvar til borgerne for
egen sygdomsbehandling og
sundhed.
Mere ledelse, mere relation
– og mere mening for
medarbejderne.

doms- og sundhedssystem. Derfor er man i Danske
Regioner godt i gang med at tænke ud af boksen og
skrue tempoet i processen op.
”Vi kommer i sundhedsvæsnet til at arbejde på
en meget anderledes måde end i dag. Vi skal bruge
teknologi i et helt andet omfang, samtidig med at vi
som borgere hver især skal engagere os langt mere i
vores egen sundhed. Tanken er både at opnå bedre
forebyggelse og bedre behandling af det hele menneske, så langt flere kan undgå at blive begrænset
af sygdom, men kan leve et liv med kronisk sygdom
og stadig have en aktiv tilværelse,” siger Adam
Wolf og peger på, at nye digitale løsninger bl.a. kan
bruges til øget hjemmebehandling og hjemmemonitorering af sygdomme.

Sundhed i stedet for sygdom
Den forestående forandring i sundhedssektoren
bliver altså noget af et paradigmeskift. For hvor
man har været vant til at fokusere på enkeltsygdomme og behandlingen af dem, skal man nu til
at producere sundhed – på en måde, hvor borgerne
selv og andre aktører kommer til at spille en mere
aktiv rolle. Sundhedsbegrebet udvides således
markant, idet det bliver en meget bredere leverance, sundhedsvæsnet skal kunne præstere.
Her kommer nye teknologiske løsninger langt
mere ind i billedet. Og da det hidtidige innovationstempo slet ikke er tilstrækkeligt til at kunne imødekomme borgernes stigende behov og efterspørgsel,
siger regionernes topchef:
”Lige nu handler det om at få noget mere fart
over feltet. Og det er en svær øvelse. For den kan
ikke lykkes med vores klassiske måde at tænke itprojekter på – hvor vi specificerer opgaverne og
dernæst byder dem ud og får dem leveret. I stedet
skal vi forsøge at udnytte dynamikken i markedet,
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så det trækker meget mere selv. For eksempel ved,
at vi i sundhedssektoren bredt melder ud, hvilke
behov vi har og opfordrer markedet til at byde ind
med gode løsninger til os. Jeg kan da også se private virksomheder have en stor interesse i at medinvestere i en produktudvikling, som vi sammen
bidrager til. Dette, tror jeg, er en hurtigere og mere
agil måde at udvikle ny teknologi på for os.”
For at nå hertil er der dog lige nogle barrierer, der
skal ryddes af vejen. I det offentlige handler det bl.a.
om reglerne for offentlige udbud og indkøb og om risikoafvejning ift. skattekronerne – foruden at der vil
være noget vanetænkning, der skal gøres op med. Og
i det private handler det om at blive skarpere på at dokumentere, at det er effektive løsninger, man tilbyder.
”Sagen er jo, at vi ikke har råd til at købe ind,

alene fordi det er spændende ny teknologi. Vi skal
kunne vise, at det er godt for patienten, og at det
giver mere sundhed for pengene,” som han siger.

Kvalitet frem for kvantitet
Men er teknologisiden i sig selv en udfordring, så
er spørgsmålet om, hvordan man helt generelt når
målet om et godt sundhedsvæsen i version 3.0 det
måske i endnu højere grad. For her handler det
om hele den politiske styring og administrative
forvaltning af de milliarder af kroner, der lægges i
sygdom og sundhed, og om ledelse af de titusinder
af mennesker, der arbejder i sundhedssektoren.
”I vores måde at producere sygehusydelser på i
dag har vi været vant til at tale om det som produktion. Sundhedsvæsnet er styret efter antal ydelser,
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hvor jo flere operationer og ambulatoriebesøg, desto bedre. Men denne måde at måle produktivitet på
har jo en bivirkning, som handler om, at der opstår
en tendens til at indkalde patienterne lidt for ofte.
Og vi har jo også set, at man for nogle patienter har
måttet spørge, om et mindre indgreb og mindre
hospitalsopfølgning måske havde været bedre for
patienten – og billigere for samfundet,” siger Adam
Wolf.
Det afgørende skifte i styringen af sundhedssektoren, som allerede er undervejs, går ud på at
styre efter resultater frem for produktion.
”Det er jo ikke styk-produktionen, der er den
vigtige, men effekten – sundheden – der kommer
ud af det,” uddyber direktøren.
Han finder det dog også vigtigt at understrege,
at der siden 00’erne, hvor man etablerede produktionsstyringen og i øvrigt også indførte ventetidsgaranti og udredningsgaranti, er sket et kæmpe
produktions- og produktivitetsløft. Det har også
været nødvendigt, som han siger og lægger hertil,
at patienterne jo også har nydt godt af det, fordi det
har sikret Danmark europarekord i korte indlæggelsestider. Nu er sagen bare, at fremtidens udfordringer kræver, at der vendes op og ned på tingene.

Om Adam Wolf
■■ Født 1959, uddannet cand. scient.pol. fra
Københavns Universitet i 1987.
■■ 2012: Adm. direktør for Danske Regioner.
■■ 2005-2012: Direktør, Domstolsstyrelsen.
■■ 1998-2005: Afdelingschef, Finansministeriet.
■■ 2001-2002: Leder af Den Digitale Taskforce.
■■ 1995-97: Ambassaderåd i Washington D.C.
■■ Ministersekretær/Sekretariatschef i
Statsministeriet (1991-95).
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Måling er stadig vigtigt
Men at skatteborgerne fortsat skal have vished for,
at deres sundhedskroner bruges fornuftigt, anerkender Adam Wolf fuldt ud og mener da heller
ikke, at det fremover handler om at undgå måling.
”Nogen kalder det værdibaseret styring, som
vi er på vej til. Men det er reelt en tankegang, hvor
man siger, at i stedet for at måle vores produktivitet ved antal besøg op imod vores omkostninger, så skal vi ideelt set måle sundhedseffekten
op imod omkostningerne. Så det er ikke, fordi vi
vil løbe fra at blive målt på vores effektivitet – vi
udvider bare effektivitetsbegrebet. Et begreb, der
indebærer, at det ikke er så afgørende, om noget
foregår på hospitalet, hos den praktiserende læge
eller i kommunen. Hvis det for eksempel er billigere for samfundet og bedre for patienten, at det
er egen læge, der foretager diabeteskontrollen, og
kommunen, der står for hjerterehabiliteringen, så
er det jo det, vi skal måle – at patienten får den
behandling, der virker bedst. Så vil vi også kunne
undgå, at hospitalet vælger en skulderoperation

Om Regionerne
■■ Regionernes hovedopgave er at styre og
administrere det danske sundhedsvæsen.
■■ Regionerne står for både den somatiske og
psykiatriske behandling.
■■ Regionerne har ansvaret for den
behandlende psykiatri, der omfatter
stationær og ambulant behandling på
psykiatriske sygehuse, centre og afdelinger.
Desuden omfatter den distriktpsykiatri,
opsøgende psykoseteams og andre
udgående teams.
■■ Derudover skal regionerne yde
konsulentbistand til regionale og
kommunale institutioner.
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frem for genoptræning, på trods af at helbredseffekten faktisk er bedre på genoptræning,” forklarer Danske Regioners topchef.

Behov for nye kompetencer
Disse fundamentale ændringer kommer også til at
sætte sig spor i de kompetencer, der vil være brug
for i sundhedsvæsnet fremover. Fokus har længe
været på at skabe dygtige læger, der er højt specialiserede. Det vil der stadig være, siger Wolf. Men
med et udvidet sundhedsbegreb, hvor man ser på
borgeren/patienten i et samlet hele og ikke kun på
den enkelte sygdom, vil der også blive behov for
flere generalister – både på hospitalerne og ude i
praksis. Desuden ser han behov for flere kompetencer til at lytte til patienterne og indgå i dialog om,
hvad den enkelte synes er det rigtige for ham eller
hende. Desuden vil der komme efterspørgsel på
folk, der evner at innovere – ikke kun ift. it-løsning
er, men også ift. arbejdsgange, organisering osv.
Endelig vil der skulle opgraderes på det relationelle – dvs. samarbejdskompetencerne. Og det gælder
især ift. den videre behandling og genoptræning
m.m., der rykker uden for hospitalernes mure; til
borgeren selv, praksislægen, kommunen e.l.

En sværere ledelsesopgave
Og hvor efterlader udviklingen så ledelsen på hospitalerne? Her mener Adam Wolf, at man med
resultatbaseret styring vil åbne op for et ledelsesrum, hvor chefer på alle niveauer på godt og ondt
kommer på en langt sværere opgave end i dag.
For så længe det handler om at overholde budgetter og producere så mange ydelser som muligt, er
ledelsesopgaven temmelig kontant. Men fjerner
man dette styringssystem og gør det afgørende at
finde måder at organisere hospitalet på, som giver
det bedste resultat og mest sundhed for pengene,
bliver der overladt meget mere til hospitalsdirektørerne og deres afdelingsledelser. Der vil være færre
dekreter oppefra og flere, hvor det vil handle om at
træffe nogle valg i samarbejde med medarbejderne
og ”kunderne”. Så mere leadership og mindre management. Til gengæld er direktøren sikker på, at
det hele peger i samme retning: mindre system,
mindre styring, mere ledelse, mere relation – og
mere mening for medarbejderne og dermed øget
motivation. n

“

Vi satser på, at
patienterne i
højere grad skal kunne
hjælpe sig selv.
Adam Wolf, adm. direktør,
Danske Regioner

Adam Wolf om:
Teknologi i sundhedsvæsenet:
Ø Sundhedsvæsenet kommer til at arbejde
på en meget anderledes måde ift. i dag. Teknologien kommer til at fylde meget mere,
samtidig med at borgerne hver især skal
engagere sig langt mere i deres egen sundhed. Det handler om bedre forebyggelse og
bedre behandling af det hele menneske, så
ingen begrænses af sygdom, men kan leve
et liv med kronisk sygdom og stadig have en
aktiv tilværelse. Nye digitale løsninger kan
bl.a. bruges til øget hjemmebehandling og
hjemmemonitorering af sygdomme.

Kompetencer i fremtiden:
Ø Fokus har længe været på at skabe dygtige læger, der er højt specialiserede. Det vil
der stadig være, men med et udvidet sundhedsbegreb, hvor man ser på borgeren i et
samlet hele og ikke kun på den enkelte sygdom, vil der blive behov for flere generalister – både på hospitalerne og ude i praksis.
Der er behov for bl.a. empati, evne til at lytte til patienterne og indgå dialog om, hvad
den enkelte synes er det rigtige for ham
eller hende. Der er behov for innovations
kompetencer ift. arbejdsgange, organi
sering samt relationelle kompetencer.
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Offentlige ledere
skal fokusere mere
på borgerne
Ledere skal have fokus på borgerne og
på at drive den store offentlige sektor
så effektivt som muligt. Lederne skal
have friere rammer, mere opbakning
fra deres chefer og bedre muligheder for
selv at udvikle sig, mener formanden for
regeringens Ledelseskommission, Allan
Søgaard Larsen. Den tidligere mangeårige
Falck-topchef håber også på at få slanket
systemet med mange samarbejdsorganer
og store ansættelsesudvalg.
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“

Vi lægger op til, at der generelt skal mere fokus
på selve driften ude i institutionerne. Fx skal
forvaltningschefer i kommuner ikke kun ”se opad” mod
kommunaldirektør og politikere, men bruge langt mere
tid på at “lede nedad”.
Allan Søgaard Larsen, formand, Ledelseskommissionen

s

om formand for Ledelseskommis
sionen
stryger Allan Søgaard Larsen hverken
offentlige ledere, deres medarbejdere eller
faglige organisationer udelukkende med hårene,
men udfordrer ellers udbredte synspunkter. Fx om,
at det skal være nemmere at være offentlig leder
eller ansat, og at kravene om dokumentation er gået
for vidt. Den slags hører vi ofte fra Christiansborg,
men den mangeårige Falck-koncernchef ser
anderledes på det.
”Den offentlige sektor bruger omkring 48 pct.
af vores bruttonationalprodukt, og vores formål er
at bidrage til, at lederne sørger for at give borgere
og virksomheder mest mulig effekt for pengene. Vi
er ikke sat i verden for at gøre det lettere at være

Nøgleindsatser ifølge
Ledelseskommissionen
Borgere og virksomheder skal
i centrum på alle niveauer.
Politikerne skal understøtte
de offentlige ledere, ikke
intervenere og detailstyre.
Justeret samspil med faglige
organisationer – systemet kan
udhule ledelsens indflydelse.

leder; en lettere hverdag gør ikke nødvendigvis re
sultaterne bedre,” fastslår Allan Søgaard Larsen.
Og nok er mål og registrering mange steder for
kætret, men Ledelseskommissionens store spørge
undersøgelse med svar fra over 1.800 af landets
cirka 46.000 ledere i kommuner, regioner og sta
ten viser, at mange også sætter pris på dokumen
tationskrav. I vuggestuer og børnehaver – samlet
set nogle af velfærdssamfundets største arbejds
pladser – vurderer 46 pct. af lederne, at dokumen
tationskravene understøtter arbejdet, mens færre,
33 pct., mener det modsatte.
Allan Søgaard Larsen peger også på, at et vist
omfang af data og målinger kan være nødvendigt
for at sikre det optimale beslutningsgrundlag og
ikke mindst for at sætte ind, hvor sløje resultater
kræver en skærpet eller ændret ledelsesindsats.
”Vi skal gøre op med gold registrering, men
data kan bidrage meget væsentligt til at udvikle
driften. Hvis fx en kommune har 27 skoler, og tre
af dem ligger markant dårligere, end de burde, så
skal kommunen og lederne på området gribe ind,”
argumenterer formanden.

Borgeren i centrum
Det vigtigste tema for Allan Søgaard Larsen og de
ni øvrige medlemmer af kommissionen er, at ”le
derne på alle niveauer sætter borgeren i centrum,”
som formanden formulerer det.
”Tag fx folkeskolen. Den er hverken lærernes el
ler for den sags skyld ledernes skole, men forældrene
og børnenes skole. Det vigtigste mål må være, at alle
børn bliver i stand til at tage en ungdomsuddannel
se. Det er vigtigt for samfundet, og det er afgørende
for det videre livsforløb for den enkelte elev,” forkla
rer Allan Søgaard Larsen.
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Om Allan Søgaard Larsen
■■ Født 1956, opvokset i Nordjylland. Cand.
mag. i nordiske sprog og engelsk fra Aarhus
Universitet i 1982.
■■ Lærer ved Teknisk Skole i Randers 1982-1984.
Personalekonsulent/-chef i Aarhus Sporveje
1984-1987.
■■ 1990-2016 ansat i redningskoncernen Falck,
fra 2004-2016 som koncernchef.
■■ Ridder af Dannebrog 2011 og medstifter
af Løkke Fonden i 2012, formand for
Ledelseskommissionen siden foråret 2017.
■■ Bor på Østerbro, gift, far til to voksne sønner.
Løber – nåede lige akkurat 25 maratoner
inden sin 60-års fødselsdag i 2016.

Om Ledelseskommissionen
■■ Nedsat af innovationsminister Sophie
Løhde (V) i marts 2017 med det formål at
komme med konkrete anbefalinger til, hvilke
indsatser, der kan fremme og understøtte en
styrkelse af ledelseskvaliteten i den offentlige
sektor.
■■ Led i VLAK-regeringens arbejde med en
sammenhængsreform for den offentlige sektor,
hvor ”bedre ledelse” er et af fire hovedtemaer.
■■ 10 medlemmer – private og offentlige
ledere samt forskere. Følgegruppe med
interesseorganisationer og fagforeninger.
■■ Tidsfrist for at komme med anbefalinger
udskudt fra slutningen af 2017 og indtil
forhandlingerne om offentlige overenskomster
er afsluttet (formentlig foråret 2018).
■■ Mødereferater og andet materiale ligger på
www.ledelseskom.dk.

Og netop brugerinddragelse er et klart udvik
lingsområde.
”Helt overordnet bliver der seks ud af 10 steder
i det offentlige taget afsæt i brugerundersøgelser.
Det betyder omvendt, at 40 pct. ikke inddrager,
hvad brugerne mener,” pointerer Allan Søgaard
Larsen.
Et andet hovedtema for kommissionen er at
sikre et konstruktivt samspil mellem den politiske
ledelse og lederne ude på plejehjem, i børnehaver
og skoler.
”Den politiske ledelse skal være understøttende
for lederne og opgaverne ude i institutionerne,
men nogle ledere oplever, at den politiske ledelse
kan være intervenerende og styre på detaljer frem
for på de overordnede linjer,” fortæller Allan Søga
ard Larsen.
Et tredje hovedtema er et ændret samspil med
de faglige organisationer, som i det offentlige tradi
tionelt spiller en stor rolle, fx via de mange samar
bejdsudvalg i det såkaldte MED-system.
”Her bruger vi mange ressourcer. En undersø
gelse har kortlagt, at alene i kommunerne svarer
tidsforbruget i MED-systemet til 2.000 årsværk.
Tager vi regioner og staten med, bliver tallet endnu
højere, og det er tankevækkende, at vi ikke rigtig
har tal på det.”
Også traditionen med ofte ganske brede ansæt
telsesudvalg er genstand for det kritiske kommis
sionsblik:
”Lederne skal i langt højere grad have mulighed
for at sætte holdet. Nogle gange sidder der op til 14
mennesker i et ansættelsesudvalg. En af bagsiderne
kan være, at faglige repræsentanter kan være tilbø
jelige til at vælge den, der giver mindst friktion i en
organisation. Men nogle gange handler det måske
netop om, at en organisation eller institution har
brug for ændringer og nye impulser.”

Ledere skal udstikke kursen
Kommissionen er samtidig enig om, at lederne
også skal sætte retningen. Her fremhæver Allan
Søgaard Larsen sin kommissionskollega Alfred Jo
sefsen, der blev landskendt for sin evne til at moti
vere de ansatte i Irma-butikkerne.
”Men da Alfred stod i spidsen for Irma, vidste
hans ansatte, at gjorde de det ikke godt nok, så lå
der en Netto og en Fakta rundt om hjørnet. Det
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markedspres mangler den offentlige sektor. Det of
fentlige kan ikke gå fallit, men kan spille fallit…”
Allan Søgaard Larsen løfter lidt af sløret for de
anbefalinger, som kommissionen har finpudset i de
første måneder af 2018.
”Vi lægger op til, at der generelt skal mere fo
kus på selve driften ude i institutionerne. Fx skal
forvaltningschefer i kommuner ikke kun ”se opad”
mod kommunaldirektør og politikere, men bruge
langt mere tid på at ”lede nedad” og have tættere
samspil med de enkelte ledere.”

Forlænget frist
Nogle steder kan det handle om at håndtere kon

krete udfordringer. Andre steder kan ledere, især
de nyere på posten, have behov for personlig ud
vikling.
Allan Søgaard Larsen ser fordele ved, at fagper
soner bliver ledere – fx så læreren bliver skoleleder
og pædagogen leder af vuggestuen.
”Ledere med en faglig uddannelse har en
god indsigt i og viden om det område eller den
institution
, de skal lede, og med den fornødne
støtteog efteruddannelse, fx i jura, administration
og økonomi, kan de blive dygtige ledere. Det har
jeg selv gode erfaringer med i Falck, hvor vi rekrut
terede mange med en Falckredder baggrund til
lederjob. Politiet har også et ledelsessystem, hvor
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Allan Søgaard Larsen om:
At sætte retning:
Ø Ledere skal sætte retning for deres medarbejdere. Men da Alfred Josefsen stod i
spidsen for Irma, vidste hans ansatte, at
gjorde de det ikke godt nok, så lå der en
Netto og en Fakta rundt om hjørnet. Det
markedspres mangler den offentlige sektor.

At sætte holdet:
Ø Offentlige ledere bør i langt højere grad
have mulighed for at sætte det rigtige hold.
Nu kan der være op til 14 personer i et ansættelsesudvalg. En af bagsiderne kan
være, at man kommer til at vælge den, der
giver mindst friktion i en organisation,
men friktion kan også være en god ting.

“

Vi er ikke sat i
verden for at
gøre det lettere at være
leder; en lettere hverdag
gør ikke nødvendigvis
resultaterne bedre.

ansatte med en politifaglig baggrund kan nå ret
højt op.”
Kommissionen skulle have fremlagt sine an
befalinger i slutningen af 2017, men det udskød
innovationsminister Sophie Løhde (V) for at und
gå, at anbefalingerne skulle blive overskygget af
overenskomstforhandlingerne i de første måneder
af 2018. Det glæder Allan Søgaard Larsen, der un
dervejs har deltaget i omkring 100 møder – både i
selve kommissionen og med forskere, ledere, følge
gruppen og kommunale topfolk:
”Det giver os ekstra tid til at teste og afprøve vo
res synspunkter og til at se på, hvordan anbefalin
gerne bedst muligt kan implementeres.” n

Allan Søgaard Larsen, formand,
Ledelseskommissionen

At udvikle ledere:
Ø Ledere skal hele tiden udvikle sig, og
det skal gerne ske i tæt samspil med nærmeste chef. Ofte kan fagpersoner, der får
den fornødne støtte og efteruddannelse i
fx administration, blive dygtige ledere. Og
den udvikling er det vigtigt, at vi forstår at
understøtte.
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Det offentlige
ligger lunt i
it-svinget
Lige siden cprnumrene blev indført
i 1960’erne, har den
danske offentlige sektor
været digitalt i front,
siger Henrik Bodskov,
CEO i IBM Danmark.
Velfærdssamfundet skal
fastholde gode og gratis
uddannelser med internationale
impulser – og skrue op for
samarbejdet med private virksomheder.
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“

Min datter går i 1. g,
og hendes arbejdsliv
bliver helt sikkert meget
anderledes end mit. Jeg har
egentlig kun været ansat ét
sted, men fremover vil vi se
mange flere skift og kortere
og løsere ansættelser,
ofte i job, som vi slet ikke
kender i dag. Det skærper
kravene til vores unikke
uddannelsessystem, og
det er vigtigt, at vi holder
fast i gratis adgang og i
uddannelsesstøtte.
Henrik Bodskov, C
 EO, IBM Danmark

Ros fra erhvervslivet
Dansk erhvervsliv nyder godt
af en højtuddannet og fleksibel
arbejdsstyrke.
Det danske samfund og den
offentlige sektor er langt
fremme med brug af it og
digitalisering.
Det offentlige og private
virksomheder skal samarbejde
om nye, fleksible modeller for
samarbejdet.

m

ange danske erhvervsorganisationer og topledere taler jævnligt
om, hvor vigtigt det er med lave
skatter og en slank offentlig sektor, men de emner
står ikke øverst på ønskelisten hos Henrik Bodskov,
der er CEO for IBM Danmark, og har været det siden 2015.
”Overordnet set har vi nogle gode rammebetingelser i Danmark for at drive virksomhed. Der er et
højt uddannelsesniveau, medarbejderne er vant til
at arbejde selvstændigt og sammen med andre, og
så har vi en offentlig sektor med en ret høj grad af
digitalisering. Tag fx tyskerne. De håber, at 25 procent af selvangivelserne kan være digitale i 2020,
men dér var vi jo for lang tid siden. Vores digitale
tinglysning er et andet eksempel på, at det offentlige er meget langt fremme internationalt set,” siger
Henrik Bodskov.
Han mener, at dagens høje niveau for digitalisering – som giver smidigere kommunikation med
borgere og virksomheder samt internt i det offentlige – trækker linjer helt tilbage til 1960’erne, da vi
indførte personnumre som et af de første lande i
verden.
IBM var med i forreste række, da cpr-systemet
skulle opbygges. Den danske afdeling af den amerikanske it- og teknologikæmpe har nemlig altid
haft et tæt samarbejde med det offentlige og med
mange store virksomheder, ikke mindst i finanssektoren.

Savner fælles it-løsninger
Henrik Bodskov kom selv til IBM, da koncernen i
2002 opkøbte PwC Consulting, hvor han var begyndt kort efter sidste eksamen på CBS. Opkøbet
var et led i IBM’s gradvise hamskifte væk fra altfavnende it- og teknologikoncern med pc’er og printere til private til fokus på løsninger til store kunder,
drift af it-centraler samt rådgivning og konsulent
ydelser.
Som storleverandør til det offentlige har Henrik Bodskov noteret sig, at alle vores fem regioner
bruger ressourcer på at udvælge en udgave af den
såkaldte sundhedsplatform, som er et digitalt fundament for sundhedsvæsenet.
”Det var måske oplagt at nøjes med én samlet
løsning. I hele landet er vi trods alt ikke mere end
fem millioner indbyggere, eller hvad der svarer til
en amerikansk by – selv om det kan være fint at
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Om Henrik Bodskov
■■ Født 1963, cand.merc. fra CBS 1989,
diplom i ledelse fra SIMI 2001.
■■ 2015: CEO, IBM Danmark.
■■ 2013-2015: Vice President, IBM Danmark.
■■ 2009-2013: Leader of the Strategic
Outsourcing Business in Denmark, IBM.
■■ 1989: Konsulent og senere i 1999 partner i
PwC Consulting, som IBM køber i 2002.
■■ Medlem af bestyrelsen for DI Digital,
medlem af SIRI-kommissionen.

Om IBM og IBM Danmark
■■ Etableret i 1911 med rødder tilbage til
1880’erne. Dansk afdeling indviet i 1950.
■■ Omkring 400.000 ansatte, heraf ca. 2.000
i Danmark.
■■ Var meget dominerende i 1980’erne, da
pc’en blev introduceret (som avanceret
afløser for elektriske skrivemaskiner med
kuglehoved). Senere tæt på kollaps og
frasolgte bl.a. pc-forretning og printere.
■■ Udvikler og producerer fortsat mainframecomputere og programmer til offentlige
myndigheder og store virksomheder, især i
finanssektoren. Håndterer også al it-drift for
mange kunder.
■■ Rådgivning og konsulentydelser er et stort
og voksende forretningsområde.
■■ Globalt har IBM omfattende forskning og
udvikling, bl.a. inden for kunstig intelligens.

have regionerne, så sygehuse og andre store opgaver har en lokal forankring,” siger Henrik Bodskov,
CEO, IBM Danmark.
I hans optik er det offentlige på nogle felter
”ret fragmenteret”, men han ser dog ikke behov
for større kommuner, da den lokale tilknytning på
mange måder er vigtig. Og it-mæssigt kan de mindre kommuner trække på Kombit, kommunernes
fælles videnscenter, opbygget med nogle af pengene fra salget af det daværende KommuneData for
snart ti år siden.
Inden for it ser IBM-CEO’en store fordele ved et
tættere samarbejde mellem det offentlige og private kræfter.
”Vi skal være bedre til at bruge OPP (offentligt-privat partnerskab, red.). Det er de gode til i
byggebranchen, men det er nyt inden for it. Virksomhederne skal ikke sidde og hakke af ud for 850
kravsspecifikationer; vi skal finde en mere fornuftig og fleksibel måde at samarbejde på, så det offentlige og det private kan lære af hinanden,” fastslår Henrik Bodskov.
Nogle af de fælles kræfter skal efter Henrik
Bodskovs opfattelse sættes ind imod cyberangreb
som det, der ramte A.P. Møller – Mærsk sidste år.
Forsvarsforliget i januar afsatte da også et trecifret
millionbeløb til formålet.

Fokus på uddannelse
En af de vigtigste opgaver for fremtidens offentlige
sektor bliver uddannelse og efteruddannelse.
”De er lige begyndt at tale om, at skolebørnene
skal til at lære programmering, og det var på tide.
Det skal være en helt almindelig ting ligesom husgerning, håndarbejde og sløjd,” lyder det bestemt
fra den it-entusiastiske CEO.
”Min datter går i 1. g, og hendes arbejdsliv bliver helt sikkert meget anderledes end mit. Jeg har
egentlig kun været ansat ét sted, men fremover vil
vi se mange flere skift og kortere og løsere ansættelser, ofte i job, som vi slet ikke kender i dag. Det
skærper kravene til vores unikke uddannelsessystem, og det er vigtigt, at vi holder fast i gratis
adgang og i uddannelsesstøtte. Samtidig skal vi
skærpe fokus på digitale kompetencer for alle, og
det er helt korrekt også en central del af regeringens nye strategi for digital vækst,” siger Henrik
Bodskov, CEO, IBM Danmark.
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“

De er lige begyndt
at tale om, at
skolebørnene skal til at
lære programmering, og
det var på tide. Det skal
være en helt almindelig
ting ligesom husgerning,
håndarbejde og sløjd.
Henrik Bodskov, C
 EO,
IBM Danmark

Henrik Bodskov om:
At drive virksomhed i
Danmark:
Ø Vi har gode rammebetingelser med
højt uddannelsesniveau, selvstændige
og samarbejdsvillige medarbejdere og
en offentlig sektor med en høj grad af
digitalisering.

At effektivisere i den offentlige
sektor:
Ø Skiftende regeringer er ret
fokuserede på at optimere driften af
velfærdssamfundet. Den offentlige
sektor er god til at udvikle sig og tage ny
teknologi til sig.

At fastholde et højt
uddannelsesniveau:
Ø Det er vigtigt at holde fast i gratis adgang
til vores unikke uddannelsessystem og i
uddannelsesstøtte – og at skærpe fokus på
digitale kompetencer til alle.

Uddannelserne bør generelt have et stærkt internationalt islæt, gerne med undervisning på engelsk. Mange kommer nemlig også til at arbejde i
udlandet, i udenlandske virksomheder herhjemme
og sammen med udenlandske kolleger. Det sidste
bliver forstærket af udfordringer med manglende
arbejdskraft, så Danmark formentlig bliver nødt til
at åbne grænserne mere for kvalificerede arbejdstagere.
Desuden bliver efteruddannelse vigtigere og
vigtigere, fordi kravene på arbejdsmarkedet vil
ændre sig – og ændre sig mere hastigt. Og det øger
behovet for at opdatere sin viden hele tiden. Og finansieringen skal ikke nødvendigvis ske over skatterne, men være noget virksomhederne selv håndterer.
”Det skal nok være en kombination. I IBM arbejder vi meget med digital learning,” forklarer Henrik Bodskov.
Det betyder populært sagt, at en del af efteruddannelsen kan ske over computer eller iPad – enten
hjemme eller på arbejdspladsen, så de samlede udgifter bliver holdt i ave.

It-ros til danskerne
Netop uddannelse – og den gratis adgang – er hovedårsagen til, at Henrik Bodskov vurderer, at
velfærdssamfundet er med til at skabe ”dynamik i
samfundet” til gavn også for virksomhederne, selv
om de og deres ansatte betaler højere skatter end i
mange andre lande.
”Det er også mit indtryk, at skiftende regeringer
er ret fokuserede på at optimere og effektivisere
driften af velfærdssamfundet. Den offentlige sektor er god til at udvikle sig og tage ny teknologi til
sig,” siger Henrik Bodskov.
Han tilskriver hele befolkningen en stor del af
æren for, at Danmark – og herunder det offentlige
– er langt fremme med it:
”Der er en stigende forandringsvillighed i befolkningen. Da dankortet kom i 1980’erne, gik der
nogle år, før en million brugte det. Da netbankerne
kom, tog det kun et par år, før en million brugte
dem, og da MobilePay kom, gik der kun fem-seks
måneder, før en million brugte det,” lyder det fra
IBM-direktøren, der dermed understreger, at hastigheden, hvormed den teknologiske udvikling
forandrer samfundet, tager til i styrke. n
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“Data vil i
fremtiden få
større effekt på
folkesundheden
end medicin”
I Region Nordjylland er man i
fuld gang med at fremtidssikre
sundhedsindsatsen i en digitaliseret
virkelighed. Der tages både små
og store skridt i retningen mod det
paradigmeskifte, der er undervejs i
sundhedssektoren – fra behandling
til forebyggelse. Og data kommer
til at spille en central rolle i
forvandlingen.
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f

orestil dig en virkelighed, hvor din smart
phone ringer 112 i så god tid, inden du får
en blodprop i hjertet, at ambulancen når
frem, før det sker. Scenariet er ikke utæn
keligt i fremtiden.
“Digitaliseringen muliggør forandringer i sund
hedsvæsenet, som vi slet ikke kan forestille os. Det
er uden sammenligning vores største udfordring.
Og det vigtige i denne proces er, at alle os, der er
en del af sundhedssektoren, erkender, at vi ser ind
i en fremtid, hvor vi ikke er helt sikre på, hvad der
kommer til at ske. Vi ved, der vil ske en radikal for
andring af vores hverdag, men vi ved ikke, hvor
dan, hvornår og hvor hurtigt,” siger it-direktør for
Region Nordjylland, Klaus Larsen.
Data får en større og større rolle i sundheds
væsenet. Forecasts og forebyggelse kommer til at
fylde mere – og behandling mindre.
“Data vil i fremtiden få større effekt på folke
sundheden end medicin. Det skyldes ganske enkelt,
at data, digitalisering og kunstig intelligens medvir
ker til, at vi bedre kan forudse sygdomme og lidelser.
Vi kan derfor starte forebyggelse lang tid før, vi kan
i dag. Til glæde for både patienter, sundhedsmedar
bejdere og samfundet,” lyder det fra it-direktøren.
I Region Nordjylland har man taget nogle af de
første skridt på den lange og uforudsigelige for
andringsrejse, som sundhedssektoren er midt i:

Sundhedsomvæltning
Data, digitalisering og
kunstig intelligens skaber en
bedre sundhedssektor.
Monitorering, sundheds
forecasts og forebyggelse vil
være primære værktøjer i
fremtidens sundhedssektor.
Danskerne skal lære at dele
flere sundhedsdata med
sundhedsvæsenet.

overgangen til Det Digitale Hospital. Det gælder
fx telemedicinsk hjemmemonitorering. En indsats,
der bruges til patienter med KOL, hjertesvigt, nogle
tilfælde af diabetes og komplekse graviditeter.
“Tager man eksempelvis et kronisk sygdoms
område, så er der fx en protokol, der siger, at disse
patienter skal indkaldes til kontrol fem gange om
året. Uanset patientens tilstand og behov. For de
fleste patienter kan det være en stor belastning
at skulle tage fri fra arbejde, transportere sig fra
hjemmet til sygehuset og tilbage igen. Her arbejder
vi nu med såkaldt hjemmemonitorering og tele
medicin, hvilket allerede har gjort hverdagen lette
re for mange patienter. Og vi er kun lige begyndt,”
forklarer Klaus Larsen.

Den personlige behandling
Hjemmemonitorering foregår rent praktisk ved, at
patienten kontrollerer sig selv i hjemmet, og data
sendes til lægen, hvilket betyder, at konsultationen,
når den er nødvendig, i langt de fleste tilfælde klares
via telefon eller video. Og når man – som i Region
Nordjylland – har ca. 850.000 patientkontroller om
året, så forstår man, hvor mange ressourcer regio
nerne kan spare. Til glæde for patienterne. I Region
Nordjylland er ambitionen, at man i 2020 vil lade
mindst 1/3 af ambulante kontrolbesøg på udvalgte
områder på hospitalerne afløse af digitale løsninger,
så borgerne slipper for fysisk fremmøde.
Virtuel stuegang er endnu et tiltag, der sparer
sundhedspersonalets tid. Det foregår fx ved, at en
robot med et højkvalitetskamera og skærm, fore
tager stuegangen. Lægen kan på den måde sidde
hvor som helst og dermed spare transporttid.
Hvor digitaliseringen vil bære sundhedssektor
en hen, er der ingen, der ved. Og det er måske den
største udfordring: At acceptere, at hverdagen for
andrer sig radikalt, og at vi ikke ved, hvad der kom
mer til at ske. Dertil er den teknologiske udvikling
for eksponentiel. Det gælder, ifølge Klaus Larsen,
også sundhedssektoren.
“Digitalisering har tidligere typisk automatise
ret nogle kendte manuelle processer, men nu ser vi,
at digitaliseringen muliggør radikale forandringer.
Den nye virkelighed fordrer, at vi er i stand til at
handle på trods af, at vi ikke kan følge med. Eller
ikke helt kan forstå udviklingen. Man skal forstå,
hvad digitalisering er, og hvor der kan opnås gevin
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ster – og hvor der ikke kan opnås gevinster endnu.
Det gør vi bl.a. ved hele tiden at fokusere på den
bedste behandling af patienterne samt den kliniske
kerneopgave,” siger Klaus Larsen.

Paradigmeskift til glæde for alle
Han forudser, at sundhedsvæsenet kommer til at
forandre sig fra et behandlingsparadigme til et
forebyggelsesparadigme.
“Med hjælp fra databehandling og kunstig intel
ligens kan vi forudse lidelser og sygdomme, inden
de opstår. Det gælder både akutte sygdomstilfælde
og de mere kroniske lidelser, der opstår og udvikler
sig over en længere periode,” siger Klaus Larsen.
Et af de principper, man arbejder med i sund
hedssektoren, er ‘Lighed i Sundhed’. Og det hand
ler om at sikre en større lighed i befolkningens
sundhedstilstand, fremfor som det er i dag, at den
rigeste del af befolkningen også har en bedre sund
hedstilstand end den fattigste.
“Digitaliseringen støtter ‘Lighed i Sundhed’tanken. Her kommer vi til at se et skift i retning
mod en mere personlig behandling. Ud over at de
teknologiske hjælpemidler sparer ressourcer, åb
ner de også mulighed for i langt højere grad at de
signe sundhedsindsatsen efter det enkelte individs
behov og situation,” siger Klaus Larsen.
Telesundhed, hjemmemonitorering, virtuel
stuegang og virtuelt ambulatorie er ikke blot ek
sempler på en udvikling, der gør sundhedsvæsenet
bedre og billigere. Det er også eksempler på en ud
vikling, hvor lægens rolle er i forandring. Ligesom
mange andre professioner skal lægerne forberede
sig på, at nogle af de opgaver, der i dag er en væ
sentlig del af deres faglighed, bliver udfordret.
”Men lægerne skal ikke frygte for deres job
muligheder, tværtimod. De skal forberede sig på, at
jobbet forandrer sig,” siger Klaus Larsen, der næv
ner billeddiagnosticering som et eksempel.
“Vi ser kunstig intelligens inden for billeddiag
nostik i en rivende udvikling, og derfor er det rea
listisk, at diagnosticering af eksempelvis røntgen
billeder fremover foregår via kunstig intelligens.
Det vil gøre processen langt hurtigere og bedre
end i dag. Det minimerer desuden risikoen for fejl,”
siger Klaus Larsen, der fortæller, at man i Region
Nordjylland er i tæt dialog med lægerne om udvik
ling af fremtidens sundhedsvæsen. Aktuelt viser

Om Klaus Larsen
■■ Født 1974 og uddannet fra Handelsskolen i
Hjørring i 1993.
■■ Diplomuddannelse i Management, Policy &
Economy fra Aarhus Universitet i 2006.
■■ Innovation Leadership fra Berkeley,
University of California i 2017.
■■ 2017: It-direktør, Region Nordjylland.
■■ 2016: Konst. it-chef, Region Nordjylland.
■■ 2011-2016: It, Drift og Supportchef, Region
Nordjylland.

Om Region Nordjylland
■■ Region Nordjylland leverer offentlig service
til nordjyderne på en række forskellige
områder, primært inden for social- og
sundhedsområdet.
■■ Region Nordjyllands vigtigste opgave er
drift af regionens sygehuse, sygesikring
samt øvrige opgaver på sundhedsområdet.
■■ Region Nordjylland tager sig også af
tværgående regional udvikling og driver
sociale tilbud. På næsten alle områder løser
regionen sine opgaver i et tæt samarbejde
med de 11 kommuner, der er en del af
Region Nordjylland.
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resultater på området, at lægerne stadig er bedre
end maskinen, og kombineres de to, er de tilsam
men meget bedre end hver for sig. I sidste ende er
det altid lægen, der tager beslutningen. Derfor er
det, ifølge Klaus Larsen, vigtigt at have respekt for
specialisterne og deres indsigt i kerneopgaven.
“Det interessante er, at teknologi uden tvivl kan
løse, eller medvirke til at løse, lægens største udfor
dringer. Det handler bare om, at lægen hjælper os
med at identificere dem. Og for at få den proces i
gang holder vi en række workshops med lægerne i
regionen, så vi bliver klogere på de små og store ud
fordringer i lægernes hverdag,” siger Klaus Larsen.

Datamængden stiger eksplosivt
Danskerne er måske en af de befolkninger i verden,
der er bedst rustet til de udfordringer, digitalisering
en stiller os overfor. Det skyldes, at Danmark er et
af de mest digitaliserede samfund i verden. Og Dan
mark er formentlig også et af de lande, hvor digitali
seringen vil medføre de største forandringer på kort
sigt. Særligt i den offentlige sektor, som har været en
drivkraft i forhold til det digitale samfund.
Danskerne er i dag vant til, at meget dialog med
det offentlige foregår digitalt, og danskerne er vant
til mange former for registreringer. CPR-Registeret,
NemID, Digital Signatur og e-boks er nogle af de di
gitale hjælpemidler, der har gjort kontakten til den
offentlige sektor mere digital. Mange borgere har
vænnet sig til, at deres personlige sundhedsdata er
tilgængelige på borger.dk og sundhed.dk.
På samme måde ophober der sig enorme mæng
der personlige sundhedsdata i den private sektor.
Og netop danskernes villighed til at dele sundheds
data på forskellige motions- og træningsapps med
private virksomheder, håber Klaus Larsen vil spre
de sig til den offentlige sektor.
“Jeg kunne ønske mig, at danskerne ville uploa
de data fra deres smartwatches eller smartphones
til sundhed.dk, ligesom de gør med fx Endomondo.
Det kunne foregå som en permanent accept eller
som en slags MobilePay-løsning, hvor man sen
der specifikke data til lægen, når der er behov for
det. Det vil øge borgerens kontrol med egne data,
samtidig med at flere data stilles til rådighed for
behandling og forebyggelse. Det ville løfte sund
hedssektoren og give en bedre oplevelse for patien
terne,” slutter Klaus Larsen. n

“

Jeg kunne ønske mig,
at danskerne
ville uploade data fra
deres smartwatches eller
smartphones til sundhed.dk,
ligesom de gør med fx
Endomondo. Det ville løfte
sundhedssektoren og give en
bedre oplevelse for patienterne.
Klaus Larsen, it-direktør,
Region Nordjylland
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Klaus Larsen om:
Det Digitale Hospital:
Ø Det Digitale Hospital tager afsæt i anvendelse af digitale og teknologiske løsninger,
der understøtter den kliniske hverdag.

Digitaliseringsagenter:
Ø En person med et klinisk hjerte og digitalt blod i årerne. Det primære fokus er at
kunne identificere og implementere, hvor
teknologi og digitalisering kan gøre en forskel og forbedre patientbehandlingen, klinikken samt dens arbejdsprocesser.

Telesundhed:
Ø Digitalt understøttede sundhedsydelser,
leveret over afstand. Ved hjælp af patienternes oplysninger om eget helbred, via
videosamtaler og måleresultater som fx
blodtryk, vægt mv., kan sundhedspersonalet følge, diagnosticere, behandle og rådgive om sygdomme hos patienter, mens de
opholder sig i deres eget hjem. Patienterne
får værktøjer til at følge eget helbred og kan
blive bedre til at mestre egen sygdom.

It-infrastruktur:
Ø Et væsentligt investeringsområde, der
skal sikre, at sundhedssektoren er gearet
til at understøtte anvendelsen af de nye digitale muligheder. Inkluderer teknologier
som robotics, kunstig intelligens og lign.,
men også et kompromisløst fokus på sikker
og stabil drift, som er fundamentet, vi bygger digitaliseringen på.

Ledelsesopgaven:
Ø Vores tilgang er tilpasset kompetence
udvikling af ledelsessystemet; vi skal hjælpe dem til at forstå, mærke, prøve og gennemføre.
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“ “ “
Ny teknologi
har altid gjort
os rigere og givet
os et bedre liv. Og det vil
robotter, kunstig intel
ligens osv. også gøre.

Det er
en kæmpe
udfordring,
at vi alt for længe har
uddannet alt for
mange humanister.

Vi skal sammen
finde løsninger
på, hvordan vi
sikrer, at danskerne er
godt rustede til frem
tidens arbejdsmarked.

Esben Østergaard,
CTO, Universal Robots

Marianne Dahl Steensen,
adm. direktør, Microsoft
Danmark

Lizette Risgaard,
formand, LO

Disruption
32 personer skal rådgive regeringen i vigtige spørgsmål
om fremtidens velfærdssamfund.
Disruptionrådet blev etableret i maj 2017 med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for bordenden
flankeret af syv ministre og 32 ekspertmedlemmer
fra erhvervslivet, repræsentanter fra arbejdsgiverorganisationer, uddannelsessektoren og repræsentanter fra lønmodtagernes faglige organisationer.
Formålet med rådet er at skabe debat og give regeringen anbefalinger til, hvordan Danmark ”bliver blandt de bedste lande til at udnytte det potentiale, som ny teknologi og øget globalisering fører

med sig”, som der står i kommissoriet. Disruptionrådet opererer på tværs af ministerier og arbejder
med følgende fem hovedtemaer:

Nye teknologier og forretningsmodeller.
Fremtidens kompetencer.
Frihandel og udenlandsk arbejdskraft.
Tidssvarende, smidige og gunstige ramme
vilkår for virksomhederne.
5. Flexicurity 4.0.

1.
2.
3.
4.
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Regeringens
Disruptionråd:

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V)
er formand for Disruptionrådet.

“

Måske glemmer
mange af os, at
vi i Danmark
har bygget et velfærds
samfund op, som man
misunder os rundt
omkring i verden.
Kim Simonsen, formand, HK

Disruptionrådets faste medlemmer
André Rogaczewski, CEO og partner hos Netcompany
Astrid Simonsen Joos, CEO i Philips Lighting Nordics
Bente Sorgenfrey, formand for FTF
Birgit Aaby, iværksætter og indehaver af Combi Service
Caroline Søeborg Ahlefeldt-Laurvig-Bille,
erhvervskvinde
Carsten Stendevad, Senior Fellow hos
Bridgewater Associates
Christiane Vejlø, digital trendanalytiker og CEO
hos Elektronista Media
Claus Jensen, formand for Dansk Metal
Esben Østergaard, CTO i Universal Robots
Gregers Wedell-Wedellsborg, CEO i Matas
Hella Joof, filminstruktør, skuespiller og komiker
Jacob Holbraad, adm. direktør i Dansk
Arbejdsgiverforening
Jais Valeur, Group CEO i Danish Crown
Jan Damsgaard, professor ved Institut for
Digitalisering, Copenhagen Business School
Jan Grimstrup, tillidsmand hos KP Komponenter
Jens Klarskov, adm. direktør i Dansk Erhverv
Jørgen Vig Knudstorp, Executive Chairman, LEGO Brand
Group
Karsten Dybvad, adm. direktør i Dansk Industri
Kasper Sand Kjær, formand for
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
Kigge Hvid, CEO i INDEX: Design to Improve Life
Kim Simonsen, formand for HK
Lizette Risgaard, formand for LO
Marianne Dahl Steensen, adm. direktør i Microsoft
Danmark og Island
Niels B. Christiansen, CEO i LEGO Group
Per Christensen, formand for 3F
Pernille Erenbjerg, adm. direktør i TDC
Philipp Schröder, professor ved Institut for
Økonomi, Aarhus Universitet
Stina Vrang Elias, adm. direktør i DEA
Søren Skou, Group CEO i A.P. Møller Mærsk A/S
Thomas F. Borgen, adm. direktør i Danske Bank
Tommy Ahlers, iværksætter
Vibeke Svendsen, adm. direktør og partner hos Envotherm

rådet
Disruptionrådet skal drøfte og rådgive regeringen
om de enkelte temaer. Regeringen vil løbende
følge op på rådets drøftelser med konkrete politik
udspil og strategier, der lanceres løbende.
CXO Magasinet har interviewet fire medlemmer fra Disruptionrådet om, hvilke udfordringer og muligheder, de ser i arbejdet med at
gøre Danmark til en vindernation. Det drejer
sig om Esben Østergaard, CTO for Universal
Robots, Marianne Dahl Steensen, adm. direktør for Microsoft Danmark, Lizette Risgaard,
formand for LO og HK-formand Kim Simonsen.
Læs interview med de fire medlemmer af
Disruptionrådet på de følgende sider.
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Vi skal sikre,
at mennesker
er trygge
FOTO: TARIQ MIKKEL KHAN

Om Lizette Risgaard
■■ Født i 1960 og startede som kontorfunktionær i
Husligt Arbejderforbund i 1980.
■■ 2015: Formand for LO.
■■ 2007-2015: Næstformand i Landsorganisationen i
Danmark – LO.
■■ 2000-2007: Formand, HK/Service København.

■■ 2000-2007: Næstformand i LO-Storkøbenhavn.
■■ 1987-2000: Kontorfunktionær, TIB.
■■ 1984-1987: Kontorfunktionær, Litografisk
Forbund.
■■ 1980-1984: Kontorfunktionær, Husligt Arbejder
Forbund.
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Lizette Risgaard er med i Disruptionrådet, hvor hun forsøger at
sikre velfærdssamfundet og den danske model. Hun så den også
gerne “eksporteret” til andre lande, for den er med til at gøre os
mere rige, lige og trygge.

e

t stærkt socialt sikkerhedsnet, et toptunet
uddannelsessystem og investeringer i
forskning og innovation er opskriften på
et velfungerende velfærdssamfund, ifølge Lizette
Risgaard. Hun er formand for LO og sidder desuden
også i regeringens Disruptionråd. Med hendes ud
gangspunkt som formand for lige omkring 1 mio.
lønmodtagere er hun optaget af, hvordan vi som
samfund ”skaber trygge mennesker, fordi trygge
mennesker tør. Utrygge mennesker tøver”. Uddan
nelse er, ifølge Lizette Risgaard, et kerneområde.
“Vi skal sammen finde løsninger på, hvordan
vi sikrer, at danskerne – og danske virksomheder –
er godt rustede til fremtidens arbejdsmarked. Der
skal investeres massivt i at løfte folks kompetencer,
så de er trygge ved, at de nok skal klare udfordring
erne på fremtidens arbejdsmarked,” siger Lizette
Risgaard.
Det fællesskab, hun mener skal finde løsninger
ne, er i særlig grad parterne i trepartssamarbejdet,
som karakteriseres som en hjørnesten i den danske
samfundsmodel. Altså samarbejdet mellem staten
og arbejdsmarkedets parter.
“I Danmark er denne vigtige opgave et fælles
ansvar. Det er arbejdstagernes ansvar at holde sig
opdaterede, og det er arbejdsgiverne og politiker
nes ansvar at sikre de rammer, der skal til,” siger
Lizette Risgaard.
Hun lægger især vægt på arbejdsgivernes an
svar i forhold til at sikre trygge medarbejdere. Og

“

derfor kan hun godt blive bekymret, når hun ser,
hvordan nye forretningsmodeller dukker op under
den såkaldte platformsøkonomi.
“Platformenes digitale natur og hastige ud
vikling gør det svært for både lovgivere og hånd
hævere at følge med. Det er et kæmpe problem, vi
skal have styr på. Platformsøkonomi kan støtte ‘frie
fugle’ – men skal ikke skabe digitale daglejere,” si
ger Lizette Risgaard, der mener, at den afgørende
udfordring er at sikre, at disse nye virksomheder
påtager sig et arbejdsgiveransvar og indgår ram
meoverenskomster.
Med de nye virksomheders globale natur er
dette ikke en ren dansk øvelse, men en opgave for
EU og det internationale samfund – arbejdsgivere,
lønmodtagere og politikere over hele verden. Lizet
te Risgaard er overbevist om, at missionen nok skal
lykkes, ligesom den gjorde, dengang fagforening
erne for første gang fik sat arbejdstagernes ret
tigheder på dagsordenen, da industrialiseringen
ramte den vestlige verden i 1800-tallet.
“Ingen har glæde af, at folk lever som daglejere,
digitalt eller ej – hverken i Danmark, EU eller resten
af verden. Dengang lykkedes det for lønmodtager
ne at organisere sig og overbevise arbejdsgiverne
om, at det er i alles interesse at skabe ordnede for
hold på arbejdsmarkedet. Nu har stater, regeringer
også noget på spil. Derfor håber jeg naturligvis på,
at vi sammen også vil lykkes over for platforms
virksomhederne, siger Lizette Risgaard. n

Det er arbejdstagernes ansvar at holde sig
opdaterede, og det er arbejdsgiverne og politikernes
ansvar at sikre de rammer, der skal til.
Lizette Risgaard, formand, LO
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“Fremtiden
tilhører dem, der styrer
algoritmerne”
FOTO: JENS ASTRUP

Om Marianne Dahl Steensen
■■ Født i 1974 og uddannet cand.merc. fra
Handelshøjskolen i Aarhus i 1999.
■■ 2015: Adm. direktør, Microsoft Danmark.
■■ 2011-2014: Country Director hos Codan Forsikring.
■■ 2010: Optaget i det globale netværk ’Rising Talents’.
■■ 2004-2011: Senior Vice President hos TDC.

■■ 1999-2004: Managementkonsulent hos Accenture.
■■ 1997: MBA-studier på San Francisco University.
■■ Sidder i regeringens Disruptionråd og i bestyrelsen
hos DFDS.
■■ Er medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Industri.
■■ Medlem af SIRI-kommissionen.
■■ Mentor og bestyrelsesmedlem for entrepreneurs og
startup-virksomheder.
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Samfundet møder udfordringer fra den teknologiske udvikling
bedst muligt ved at investere digitalt, mener adm. direktør
for Microsoft Danmark, Marianne Dahl Steensen.

d

er er i disse år fuld gang i, hvad man
nærmest kan kalde en revolution, der
primært er drevet af digitaliseringen og
den hastige teknologiske udvikling, og
som radikalt forandrer samfundet. Forandringerne
kræver en omstilling, også i den offentlige sektor,
mener Marianne Dahl Steensen, adm. direktør for
Microsoft Danmark.
”Hvis ikke vi som samfund forstår at omstille os
og investere i en fremtid, der er digital, så kommer vi
til at stå med store udfordringer for vores velfærdssamfund i fremtiden,” siger Microsoft-direktøren.
Hun glæder sig over, at regeringen er indstillet på
at lytte til mange forskellige aktører i samfundet for
at finde de rigtige løsninger på de udfordringer, man
står overfor. Et eksempel er Disruptionrådet, hvor
Marianne Dahl Steensen selv sidder, og som har til
opgave at diskutere, hvordan vi bedst håndterer udfordringer og muligheder, der kommer af disruption.

Digitale investeringer
Hun repræsenterer en af de væsentligste globale
virksomheder, der på mange måder har formået at
drive udviklingen og holde sig relevant i et mere og
mere digitaliseret marked. Og det, hun byder ind
med, er, at man må agere digitalt for at følge med.
”Vi må erkende, at fremtiden er digital, og
at vi må investere digitalt. Det vil sige, at vi som
samfund hele tiden skal flytte investeringer fra de
områder, hvor mulighederne forsvinder, til de områder, hvor de opstår. Samfundet må nødvendigvis investere mere i digitalisering, it, teknologi og

“

digital infrastruktur fremadrettet,” siger Marianne
Dahl Steensen, der mener, at magtstrukturerne er
under opbrud, og at det fordrer et fokus på helt andre kompetencer end tidligere.
Netop her kritiserer hun dele af den danske uddannelsespolitik, der bl.a. har betydet, at samfundet ikke i tilstrækkelig grad har uddannet i de kompetencer, samfundet har behov for.
”Det er en kæmpe udfordring, at vi alt for længe
har uddannet alt for mange humanister, når det er
tydeligt, at samfundet ikke har brug for dem. Vi må
blive bedre til at uddanne de rigtige kompetencer,”
siger Marianne Dahl Steensen.
Hun glæder sig dog over, at der fra politisk hold
er en erkendelse af, at it-kompetencer er grundlæggende for de kommende generationer. Indførelse
af kodning i grundskolen er et af de positive tiltag.
”Da jeg for to år siden første gang nævnte behovet for kodning i grundskolen, blev jeg mødt med
hovedrysten, og jeg glæder mig over, at stemningen
er vendt på så kort tid,” siger Marianne Dahl Steensen, som understreger, at kendskabet til kodning
handler om meget andet end spørgsmålet om at få
flere unge mennesker til at blive programmører.
”Kodning i grundskolen vil give fremtidens generationer en bedre grundlæggende forståelse for
den verden, de lever i. Det er tydeligt, at fremtiden
og magten tilhører dem, der styrer algoritmerne.
Derfor er det afgørende, at vores børn og unge får
værktøjer til at forstå den digitaliserede verden, og
på samme måde lærer de at forholde sig kritisk til
den,” fastslår Marianne Dahl Steensen. n

Det er tydeligt, at fremtiden og magten tilhører dem,
der styrer algoritmerne. Derfor er det afgørende,
at vores børn og unge får værktøjer til at forstå den
digitaliserede verden.
Marianne Dahl Steensen, adm. direktør, Microsoft Danmark
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”Når verden
forandrer sig,
må vi holde fast
i værdierne”

“

Ny teknologi og
udviklingen i det hele taget
er ikke farlig. Den har ofte vist sig
fordelagtig for HK’s medlemmer,
for der er job og vækst at hente i
alle de nye muligheder.
Kim Simonsen, formand, HK

FOTO: MADS CLAUS RASMUSSEN
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Vi skal ikke frygte for vores job, men vi skal passe på vores
velfærdssamfund, for deleøkonomien rusker alvorligt i den
danske velfærds- og arbejdsmarkedsmodel. Sådan lyder det
fra HK-formand Kim Simonsen, der sætter sin lid til, at vores
værdier tager over, når reglerne ikke kan følge med.

k

im Simonsen, formand for HK, føler det
vigtigt at slå fast, at man må flytte sig sammen med sin omverden og den udvikling,
der sker – uanset at verden udvikler sig i
en anden retning, end man inderst inde ønsker sig.
“Vi har i HK forladt maskinstormertilgangen for
længe siden. Vi bruger vores energi på at forholde
os til udviklingen og på, at vores medlemmer følger
med den og ikke bliver ofre for den. Ny teknologi og
udviklingen i det hele taget er ikke farlig. Den har
ofte vist sig fordelagtig for HK’s medlemmer, for
der er job og vækst at hente i alle de nye muligheder. Men det betyder ikke, at vi skal være naive og
slet ikke forholde os kritisk til udviklingen,” siger
Kim Simonsen, der også sidder i regeringens Disruptionråd.
Han konstaterer, at Danmark, trods påvirkningen fra den fjerde industrielle revolution, er i en situation, hvor rekordmange mennesker er i arbejde.
Men Kim Simonsen forholder sig kritisk til den
såkaldte dele- og platformsøkonomi, der, ifølge
ham, sjældent har noget at gøre med at ”dele”, men
hvor der tværtimod er tale om globale selskaber, der
for nogles vedkommende fralægger sig et ansvar i
form af både skattebetaling og arbejdsgiveransvar.
Det gælder fx Uber og AirBnB, som han mener bør
underlægges den samme regulering som alle andre.
“Hvis vi ikke passer på, så risikerer vi at miste
milliarder og atter milliarder, der skulle have været
brugt på vores velfærd. Det skal vi værne om, og

det bliver en af vores helt store udfordringer,” lyder
det fra Kim Simonsen.
Den anden del af platformsøkonomien er de
platforme, hvor man kan udbyde sin arbejdskraft.
Her er der en stor opgave for fagbevægelsen i, at der
ikke må udvikle sig et ”proletariat af digitale dag
lejere”, som Kim Simonsen kalder det.
“Ferie, pension, ret til uddannelse, løn under sygdom, barsel, osv. Disse rettigheder er jo nogle af de
værdier, Danmark er bygget op af. Og her må vi som
samfund forholde os til, om det er til samfundets
bedste, at flere og flere mennesker bliver overladt
til sig selv med den øgede sociale risiko, det vil medføre,” siger Kim Simonsen, der understreger, at det
gælder om af finde den fine balance, hvor man ikke
forhindrer platformsøkonomien i at vokse, samtidig
med at man sørger for ordnede vilkår for de mennesker, der vælger at udbyde deres arbejdskraft her.
Nogle af de værktøjer, der skal i brug, er uddannelse og information. Såvel over for de nye virksomheder som over for arbejdstagere og forbrugere.
“Måske glemmer mange af os, at vi i Danmark
har bygget et velfærdssamfund op, som man misunder os rundt omkring i verden. Det må vi minde
hinanden om. Og her tror jeg, at uddannelse er en
af nøglerne til at styrke vores viden og vores kritiske sans, så vi på den måde er rustede til at fastholde vores værdier og foretage de rigtige valg,” siger
Kim Simonsen og tilføjer: “Når verden forandrer
sig, må vi holde fast i vores værdier”. n

Om Kim Simonsen

■■ 1990: Sektorformand, HK/Kommunal.

■■ Født i 1961 og startede i 1979 som elev i
skatteforvaltningen i Grenaa Kommune.

■■ 1988: Næstformand, HK/Kommunal.

■■ 2008: Indtrådte i LO’s daglige ledelse.

■■ 1983: Tillidsrepræsentant, Grenaa Kommune.

■■ 2008: Forbundsformand, HK/Danmark.

■■ 1979 Aktiv, HK/Ungdom.

■■ 1985: Byrådsmedlem i Grenaa, Socialdemokratiet.
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Vilkår for
udenlandsk
arbejdskraft
skal være bedre

“

Ny teknologi har
altid gjort os rigere
og givet os et bedre liv. Og
det vil robotter, kunstig
intelligens osv. også gøre.
Esben Østergaard, CTO,
Universal Robots
FOTO: SOFIE MATHIASSEN

CXO MAGASINET / 65

Med de rette rammer har danske virksomheder alle
forudsætninger for at gøre deres til, at danskerne får bedre
velfærd og bedre levevilkår og bliver rigere, mener Esben
Østergaard fra Universal Robots.

i

virkeligheden går det meget godt i Dan
mark. Virksomhedernes konkurrenceevne
følger fint med udlandet. Danskerne siger ja
til ny teknologi, er trygge ved at prøve nye
ting af og åbne for at tage læring til sig livet igen
nem. Derfor er CTO Esben Østergaard fra Univer
sal Robots optimistisk på landets vegne. Men på sin
virksomheds vegne vil han gerne appellere til, at vi
ikke bliver for selvfede og ikke lukker grænserne.
Det sidste siger han, fordi han som medstifter af
en højteknologisk virksomhed oplever især én me
get stor udfordring. Og den handler om tiltrækning
af tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft.
”Når vi taler om at skabe de optimale rammer
for virksomhederne i forhold til at skaffe dygtige
medarbejdere, halter det noget. Én ting er, at vi
ikke er gode nok til at sikre vores egen arbejdskraft
de nødvendige kompetencer. En anden er, at når
vi er nødt til at hente folk i udlandet, er det alt for
bøvlet. En virksomhed som vores har hårdt brug for
teknologiske specialister fra eksempelvis Califor
nien, men jeg må sige, at som reglerne er i dag, er
de ikke supergodt skåret,” siger Esben Østergaard.
Han er en af deltagerne i regeringens Disrup
tionråd, hvor han også har berettet om de udfor
dringer, som virksomheden Universal Robots står
over for på dette område. Og til synspunktet hører,
at han synes, det er temmelig ærgerligt, at mange
udlændinge ikke føler sig velkomne her i landet –
selvom virksomhederne gerne vil have dem. Men
love, regler og regulativer skærer alle over én kam,
hvilket har nogle uheldige bivirkninger. For der er

stor forskel på de udlændinge, der kommer til lan
det, hvorfor de kommer, hvor længe de har tænkt
sig at blive osv.
”I takt med at folk flytter mere og mere ind og
ud over grænserne – og det gør de – så kommer vi
ikke udenom at ændre på definitionen af at være
dansker. Og vi kommer heller ikke udenom, at
hele vores samfundsmodel med skat, pensions
opsparing, gratis uddannelse og sundhed osv. bli
ver udfordret. Her ser jeg en stor opgave i fremover
at sikre, at der er rimelighed i vilkårene for alle. For
det skal være attraktivt at flytte hertil – også selv
om det bare er for nogle få år,” siger han.
Hos Universal Robots er kerneproduktet robot
arme – som bruges af både private og offentlige
virksomheder, fx sygehuse. Og at teknologien kan
bruges til at udvikle velfærdssamfundet, er også en
af Esben Østergaards pointer:
”Ny teknologi har altid gjort os rigere og givet
os et bedre liv. Og det vil robotter, kunstig intelli
gens osv. også gøre. Men det er klart, at det også
skaber noget turbulens på arbejdsmarkedet.”
Netop her har Danmark dog en stor fordel. For
set med hans øjne har danskerne en tradition for at
være villige til livslang læring og til at foretage de
nødvendige jobskift. Og kombineret med et andet
dansk særkende – åbenheden over for hurtige for
andringer – gør det, at Esben Østergaard ser gode
muligheder for, at Danmark kan blive verdens rige
ste land. Virksomhederne og arbejdskraften er klar
– og herefter er det beslutningstagernes tur til at
leve op til deres ansvar og skabe de rette rammer. n

Om Esben Østergaard

■■ 2008: Firmaet sælger de første robotarme.

■■ Født i 1974 og har en ph.d. i robotteknologi fra
Syddansk Universitet.

■■ 2015: Virksomheden bliver solgt til amerikanske
Teradyne for 1,9 mia. kr.

■■ 2005: Stifter Universal Robots sammen med to
studiekammerater fra Syddansk Universitet.

■■ 2016: Esben Østergaard vinder Tietgenprisen for
sit arbejde med at skabe en robotklynge på Fyn.

Tillidstallet
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Med Tillidsbarometeret ønsker vi i PwC
at sætte fokus på tillid som et aktiv, der er
med til at skabe sammenhængskraft og
øget værdi i samfundet. Vi stiller ﬂere
gange årligt resultater til rådighed, og
målingen for 1. halvår 2018 viser, at
tillidstallet ligger på index 62.
Danskerne har høj tillid til hinanden, men
digitaliseringen og bekymringen for den
stigende mængde af data, vi afgiver, sætter
tilliden under pres. Virksomheder og
institutioner står derfor over for en stor
opgave, når de skal vinde borgeres og
kunders tillid i en digital verden.
Se alle resultater på
www.pwc.dk/tillidsbarometer
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