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Forord
Teknologi og tillid skal gå hånd i hånd
Digitalisering og teknologi former og præger i stigende grad vores sam-
fund og velfærdsudvikling, og er en af nøglerne til fortsat bæredygtig ud-
vikling i Danmark og resten af verden. Hvis vi forstår at bruge den rigtigt. 

Vores udgangspunkt er ganske særligt.

Vi har virksomheder med lange traditioner for at anvende teknologi og 
digitaliseringens muligheder i deres produkter, løsninger og services til at 
understøtte en bæredygtig udvikling i Danmark og i verden. 

Danmark er et af de mest digitale samfund med nogle af verdens mest 
digitaliseringsparate borgere og virksomheder, som samtidig generelt vis-
er tillid til hinanden og til teknologien. Tillid til den teknologiske udvikling 
og mellem mennesker og institutioner er en del af vores digitale DNA i 
Danmark. 

Vi er langt med den basale digitalisering både i det of fentlige og i det 
private. Oven i det, har vi tradition for et tæt samarbejde mellem of fentlige 
og private aktører, også på det digitale område.

Selvom vi ikke er et stort land, kan vi godt spille med på den store 
bane, når det handler om teknologi og digitalisering. Vi er en et digitalt 
foregangsland med unik mulighed for at udnytte den teknologiske ud-
vikling til at gøre Danmark og resten af verden bedre.

Men den teknologiske udvikling går stærkt og accelererer fortsat. Derfor 
skal vi gå forrest og sætte retningen for de løsninger, der skal præge og 
løfte vores samfund i fremtiden. Vi skal sikre, at vi udnytter de teknolo-
giske muligheder og vinder fremtidens arbejdspladser, men samtidig, at 
det bliver mennesker og ikke teknologien, der styrer udviklingen af vores 
samfund. Det kan både være i forhold til de helt nære områder, f.eks. 

hvordan vi bedst drager omsorg for vores udsatte medborgere, hvordan vi 
forbedrer den enkelte virksomhed, eller i global skala hvordan vi adresser-
er klimaudfordringerne. 

Vi skal aktivt formulere de digitale visioner, som vi vil bruge teknologien til 
at indfri, og ikke lade os styre af hverken blind teknologibegejstring eller 
frygt for teknologien. Derfor er der brug for ideer til, hvad vi kan gøre med 
teknologien, men også for, hvad vi bør gøre med teknologien. 

Med dette initiativ ønsker vi en diskussion af visionerne for vores brug af 
teknologi i det danske samfund på dagsordenen. Vores ønske er, at den 
samtale giver genlyd i hele landet, fra klasseværelserne over produktion-
shallerne til plejehjemmene og til Christiansborg.

Vi har taget første spadestik og været rundt i landet og talt med skolelever, 
virksomhedsledere og of fentlige ansatte om, hvordan digitalisering og te-
knologi kan og bør forme Danmark. Den diskussion inviterer vi nu alle poli-
tikere, virksomheder, of fentlige institutioner, organisationer og borgere i 
Danmark til at tage del i, så vi sammen kan komme med bud på, hvordan 
vi som samfund bedst udnytter teknologiens muligheder, og bygger videre 
på vores høje tillid til hinanden.

God læselyst!

Christian Hannibal, Digitaliseringspolitisk chef i DI

Tanker om Danmarks digitale fremtid  | Forord
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Vi sætter Danmarks digitale 
visioner til debat

Med initiativet Small Great Digital Nation ønsker vi at sætte gang i 
en bred diskussion af, hvordan vi udnytter teknologiens mulighed-
er til at skabe et endnu bedre og mere bæredygtigt samfund i 
fremtiden. 

Vi har taget det første skridt ved at afdække en række tanker og 
ideer om Danmarks digitale fremtid inden for tre centrale områder: 
arbejdslivet, skolelivet og ældrelivet. Det har vi gjort i samarbejde 
med danskerne. 

Med afsæt i oplæg og inspiration om generelle fremtidstendenser 
indenfor de tre områder, har vi været rundt i landet og talt med 
erhvervsledere, skoleelever, skolelærere, og velfærdssamfundets 
varme hænder inden for ældreplejen. 

For at bryde med vanetænkningen har vi afholdt innovationswork-
shops og bedt deltagerne tænke stort og vildt. Vi har spurgt ind 
til, hvordan de forestiller sig, at teknologi skal og bør spille ind i 
fremtidens arbejdsliv, skoleliv og ældreliv. 
 
De afholdte innovationsworkshops tog afsæt i anerkendte metoder 
og Design Thinking principper, og deltagerne arbejdede bl.a. med 
at udvikle konkrete prototyper for fremtidens digitale samfund. 

Tanker om Danmarks digitale fremtid  | Vi sætter Danmarks digitale visioner til debat

Indenfor Design Thinking taler man om tre faser for udvikling af 
innovative ideer. 

Første fase dækker udviklingen af de forventede ideer, som i høj 
grad baserer sig på kendte elementer fra vores dagligdag. Næste 
fase er uventede og ufærdige ideer, der dækker de ideer, vi får, når 
vi bliver bedt om ikke at tage hensyn til, hvad der kan lade sig gøre. 
Den sidste fase er uventede og brugbare ideer, som dækker de vil-
de ideer, der med realistiske tilpasninger kan blive til nye innovative 
løsninger, der kan implementeres. 

Mange af ideerne, der præsenters i dette oplæg befinder sig i fasen 
'uventede og ufærdige', og det er med fuldt overlæg. Ideerne skal 
ikke ses som konkrete løsningsforslag eller som en facitliste, men 
derimod som inspiration og eksempler, der kan være med til at 
skabe en bred debat om visionerne for Danmarks digitale fremtid. 

Som inspiration til den debat har DI og Deloitte sammen formul-
eret følgende principper for, hvordan Danmark skal udvikle sig som 
digitalt samfund. Principperne er en åbningsreplik til en videre 
debat om, hvilke visioner, vi skal styre efter, så vi sikrer, at tillid og 
teknologi fortsat går hånd i hånd. 
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Vi sætter Danmarks digitale 
visioner til debat

Vi ønsker at sætte gang i en bred diskussion af, hvordan vi udnytter 
teknologiens muligheder til at skabe et endnu bedre og mere bæredygtigt 
samfund i fremtiden. 

Vi har med analysebistand fra Deloitte taget det første skridt ved at 
afdække en række tanker og ideer om Danmarks digitale fremtid inden for 
tre centrale områder: arbejdslivet, skolelivet og ældrelivet. Det har vi gjort 
i samarbejde med danskerne. 

Med afsæt i oplæg og inspiration om generelle fremtidstendenser indenfor 
de tre områder, har vi været rundt i landet og talt med erhvervsledere, 
skoleelever, skolelærere, og velfærdssamfundets varme hænder inden for 
ældreplejen. 

For at bryde med vanetænkningen har vi afholdt innovationsworkshops 
og bedt deltagerne tænke stort og vildt. Vi har spurgt ind til, hvordan de 
forestiller sig, at teknologi skal og bør spille ind i fremtidens arbejdsliv, 
skoleliv og ældreliv. 
 
De afholdte innovationsworkshops tog afsæt i anerkendte metoder og 
Design Thinking principper, og deltagerne arbejdede bl.a. med at udvikle 
konkrete prototyper for fremtidens digitale samfund.

Tanker om Danmarks digitale fremtid  | Vi sætter Danmarks digitale visioner til debat

Inden for Design Thinking taler man om tre faser for udvikling af innova-
tive ideer. 

Første fase dækker udviklingen af de forventede ideer, som i høj grad 
baserer sig på kendte elementer fra vores dagligdag. Næste fase er 
uventede og ufærdige ideer, der dækker de ideer, vi får, når vi bliver bedt 
om ikke at tage hensyn til, hvad der kan lade sig gøre. Den sidste fase 
er uventede og brugbare ideer, som dækker de vilde ideer, der med 
realistiske tilpasninger kan blive til nye innovative løsninger, der kan 
implementeres. 

Mange af ideerne, der præsenters i dette oplæg befinder sig i fasen 
”uventede og ufærdige”, og det er med fuldt overlæg. Ideerne skal ikke 
ses som konkrete løsningsforslag eller som en facitliste, men derimod 
som inspiration og eksempler, der kan være med til at skabe en bred 
debat om visionerne for Danmarks digitale fremtid. 

Som inspiration til den debat har DI formuleret følgende principper for, 
hvordan Danmark skal udvikle sig som digitalt samfund. Principperne er 
en åbningsreplik til en videre debat om, hvilke visioner, vi skal styre efter, 
så vi sikrer, at tillid og teknologi fortsat går hånd i hånd. 



Principper for Danmark som 
digitalt samfund

Mennesket – borgeren, brugeren, medarbejderen 
– skal sættes i centrum for en bæredygtig og grøn 
teknologisk udvikling 

Tillid er en afgørende succesfaktor for vores 
digitale samfundsudvikling

Digitaliseringen skal skabe værdi for mennesket, 
for erhvervslivet og for samfundet 

Alle skal have mulighed for at præge samspillet 
mellem samfund og teknologi

Bæredygtig brug af teknologi skal løfte og lette 
vores hverdag, ikke styre den

8

Visioner for Danmarks digitale fremtid  | Principper for Danmark som digitalt samfund



”Vi skal gå forrest 
og sætte retning 
for de løsninger, 
der skal præge 
vores fremtid.”
DI 
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Hvordan ser den digitale fremtid ud?

For at kunne gentænke visionerne for det digitale Danmark, må vi forholde os til, om vi er på rette kurs, eller om 
der skal drejes på rattet. I dette afsnit eri fokus på de tendenser, der formentlig kommer til at forme vores fremtid. 
Afsnittet bygger på eksisterende analyser, der giver et bud på, hvordan den nyeste udvikling vil påvirke os, når den 
udbredes til større dele af samfundet. 

Vi tager et kig ind i fremtiden på tre områder: teknologi, arbejdsliv og tillid. På den måde får vi indblik i de konkrete 
bevægelser, der er med til at forme vores fremtid. Allerede i dag ser vi eksempler på, hvordan fremtidens 
trends har sneget sig ind i vores hverdag. Siri taler til os på telefonen, Spotify ved, hvilken musik vi kan lide, og 
derhjemme klarer robotstøvsugeren og -græsslåmaskinen de praktiske opgaver. På jobbet ansættes flere som 
freelancere, konsulenter eller i korte projektansættelser. Vi afholder vores møder over Skype, mens vi forholder 
os til data i realtid på vores tablets. Og på tværs af samfundet er digitale platforme blevet afsæt for socialt liv 
og debat. Disse eksempler udgør alle dele af en større og mere generel udvikling, der på forskellig vis kobler 
teknologi, arbejdsliv og tillid. I det følgende giver vi et kort overblik over generelle tendenser indenfor de tre 
områder.

Et kig ind i fremtiden 
Data bliver omdrejningspunktet for det næste årtis teknologiske udvikling.1 Vi kommer til at indsamle data på nye 
måder, distribuere data gennem ny infrastruktur, og vi kommer i endnu højere grad end i dag til at anvende data 
som afsæt for beslutninger. Det voksende dataflow vil stille nye krav til håndteringen af data. Datasikkerhed vil 
ikke blot blive en integreret del af den enkelte dataløsning, men vil tænkes ind overalt i samfundet – i vores måde 
at arbejde på og omgås hinanden.

Tendenserne sætter rammen for 
visionerne

Vi fokuserer på 
fremtidstendenser indenfor 
teknologi, arbejdsliv og tillid

Det næste årti vil handle om data 
og datasikkerhed

Dataenes årti 

Indsamling
Sensorer, IoT og robotter 

dukker op overalt

Distribution
5G bliver en del af den digitale 

infrastruktur 

Analyse
Kunstig intelligens kobler data 

på nye måder

1Deloitte Insights (2019), Tech Trends 2019 – Beyond the digital frontier.

Visioner for Danmarks digitale fremtid  | Hvordan ser den digitale fremtid ud?
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Teknologien nødvendiggør, at vi 
gentænker arbejdslivet

Fremtidens arbejde vil dreje sig 
om det sociale menneske

Opgør med sondring mellem 
uddannelse og arbejdsliv 

Teknologien er en stærk med-
spiller

I 1997 tabte Gary Kasparov som 
den første skakstormester til en 
computer. Resultatet skabte stor 
opmærksomhed verden over og blev 
hurtigt udråbt til  ”teknologiens sejr 
over mennesket.”

I kølvandet på denne kamp opstod 
en ny disciplin, ”freestyle-skak,” hvor 
enhver kombination af menneskelige 
og teknologiske skakspillere er 
tilladt. Efter Kasparovs nederlag var 
forventningen generelt, at comput-
erne ville fortsætte med at dominere 
– men denne forventning blev gjort 
til skamme ved et mesterskab i 
freestyle-skak i 2005. Det var nemlig 
hverken en avanceret computer 
eller en menneskelig stormester, 
der vandt. I stedet  endte det til alles 
overraskelse med at være tre nov-
icer, der under spillene coachede og 
manipulerede en algoritme, der løb 
af med sejren – altså et stærkt sam-
spil mellem menneske og maskine4.

2Deloitte Insights (2019), Deloitte Review, Issue 24 – Silence the noise: Insights into operating, regulating, working, and playing.
3Deloitte Insights (2019), 2019 Deloitte Human Capital Trends – Leading the social enterprise: Reinvent with a human focus.
4Kraka-Deloitte (2018), Sammenhængskraften i Danmark.

Den teknologiske udvikling vil gøre det nødvendigt at tilret-
telægge vores liv - herunder balancen mellem arbejde og 
fritid – på nye måder2. Vi kommer til at gå fra at varetage tra-
ditionelle jobs til såkaldte superjobs. Nye ansættelsesformer 
vil ændre og måske udviske grænsen mellem arbejde og 
fritid. Måske vil vi ikke længere være tilknyttet én arbejdsp-
lads, men begå os på flere virtuelle arbejdspladser med agile 
teams, som vi bliver en del af for en kort periode.

På tværs af disse fremtidstendenser ses en gennemgående 
tendens om at fokusere på et nyt, tæt samspil mellem men-
nesker, teknologi og omverdenen.
 
Teknologien er allerede i dag i stand til at overtage flere af 
vores mest rutineprægede opgaver. Det betyder, at vvores 
opgaveløsning fremadrettet vil fokusere mere på at udnytte 
de særlige menneskelige styrker: kreativitet, kritisk sans, 
evnen til at kommunikere og følelsesmæssig intelligens. 
Denne udvikling skal både afspejles i visonerne for, hvordan 
vi uddanner vores børn, strukturerer vores arbejdsmarked og 
drager omsorg for vores ældre. 

Fremtidens samfund bliver mere flydende og fleksibelt. For 
at vi kan begå os, må vi løbende tilegne os nye kompetencer. 
En analyse foretaget af Small Great Nation viser, at der al-
lerede i dag ses en stigning i efterspørgslen på medarbejdere 
med teknologirettede kompetencer samt kognitive og sociale 
færdigheder3. Behovet for livslang læring gør op med den 
skarpe sondring mellem uddannelse og arbejdsliv, idet læring 
fremadrettet vil blive en integreret del af arbejdslivet. Det 
betyder samtidig stigende individualisering, hvor kompeten-
ceudvikling i højere grad baseres på den enkeltes interesser 
og behov.



12

Når vi ser ind i fremtiden, er spørgsmålet også, hvilken rolle den teknologiske udvikling vil spille i forhold til tillid i 
samfundet? Teknologi tilføjer en ny dimension til tillidsbegrebet, idet tillid ikke længere blot handler om vores tillid 
til andre mennesker og til institutioner, men også til de teknologier, der præger vores hverdag. Der er indikationer 
på, at tillid til teknologi hænger tæt sammen med vores tro på, at teknologien fungerer efter hensigten.5 Den 
forventning stiller både krav til teknologiens funktionalitet og til den måde, teknologien anvendes på. I en tid med 
voksende samspil mellem teknologi og mennesker, vil digital ansvarlighed derfor spille en større og større rolle: 
Hvis ikke tilliden skal lide et knæk, skal vi alle påtage os et ansvar for også at bevare tilliden i den teknologiske og 
digitale sfære.

Fremtidstendenser til debat 
De forskellige fremtidstendenser giver anledning til at spørge: hvordan skal vi forholde os til teknologiens ind-
virkning på temaer som frihed og privatliv? Og hvad skal vi gøre for at sikre, at vi kommer i den retning, vi ønsker. 
For at få svar på disse spørgsmål, må vi dykke ned i hvor, hvordan og hvorfor ændringer i teknologi og arbejdsliv 
skal spille en rolle. 

Digital ansvarlighed skal sikre 
tillid

Hvordan udnytter vi tendenserne 
til at skabe et samfund i vækst og 
balance?

Vi har indsamlet ideer 
fra erhvervsliv, skole- og 
ældreområdet

5Christian Wernberg-Tougaard (2007), IT-Security Beyond Borders – an Assessment of Trust Levels Across Europe

Fremtidstendenserne giver anledning til en række spørgsmål

    Hvilke arbejdsfunktioner vil mennesker bruge henholdsvis mere og mindre tid på i fremtiden 
for at udnytte det fulde potentiale i samspillet mellem mennesker, teknologi og omverdenen? 

    Hvordan redefinerer vi arbejde, arbejdsstyrke og arbejdssted i en fremtid, hvor grænser ned-
brydes? Både mellem arbejdspladser og opdelingen mellem arbejdsliv og fritid? 

    Hvordan sikrer vi, at folk uddannes med de rette kompetencer? Hvordan skal undervisningen 
foregå? Og hvordan sikrer vi relevant, livslang læring for alle?

    Hvad skal der til for, at den teknologiske transformation af arbejdet er til gavn for virksom-
heder, organisationer, ansatte, borgere, kunder og klima?

I dette oplæg har vi taget de første skridt og afdækket visionerne for fremtiden inden for tre centrale områder i 
vores samfund: erhvervsliv, folkeskolen og ældreområdet. Vi har rejst rundt og talt med skoleelever, skolelærere, 
velfærdssamfundets ‘varme hænder’ indenfor ældreplejen og en lang række virksomhedsledere. På den måde  
har vi indsamlet et bredt spektrum af input fra både den of fentlige og private sektor, fra børn og voksne og fra 
forskellige dele af Danmark. I de næste tre afsnit zoomer vi ind på de input og fremtidsløsninger, som deltagerne 
har udviklet indenfor disse tre områder.    
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”Vi tror på, at fremtidens virksomhed skal 
basere sig på virtuelle medarbejdere og 
arbejdspladser. Så kan man sidde under 
en palme og kode.” 

Virksomhedsleder
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Tanker om fremtidens arbejdsliv 

”Vi tror på, at fremtidens 
virksomhed indgår i et flydende 
og fleksibelt  
arbejdsmarked, hvor 
virksomheden træffer 
datadrevne, bæredygtige 
beslutninger.” 

Virksomhedsleder

Tankerne om fremtidens arbejdsliv er udviklet ved at samle indsigter, input og innovative ideer fra virksomhed-
sledere fra dansk erhvervsliv. Med afsæt i de fremtidstendenser, som beskrives tidligere i dette oplæg, spurgte vi 
ind til deres tanker og ideer til et godt fremtidigt arbejdsliv med teknologi. 
 
De deltagende virksomhedsledere peger på, at i fremtiden vil grænserne mellem virksomheder nedbrydes. 
Virksomheder vil indgå i økosystemer, hvor de deler medarbejdere og viden for sammen at skabe fremtidens 
bæredygtige ydelser og produkter. Medarbejderne indgår i fleksible ansættelsesforhold, og virtuelle arbejdsplad-
ser gør det muligt at rekruttere medarbejdere fra hele verden til agile teams, der skal løse bestemte udfordringer. 
Medarbejdernes kompetencer udvikles gennem hele livet med et fleksibelt uddannelsesforløb, og data om 
medarbejderens kompetencer samles i en online CV-pulje, der gør det let at matche kompetencer med virksom-
hedernes behov. 
 
Virksomhedslederne forestiller sig også, at data vil spille en kæmpe rolle i fremtiden, og at kunstig intelligens kan 
hjælpe til at analysere store mængder data som fundament for virksomhedernes beslutninger. Der peges på, at 
lovgivning i endnu højere grad end i dag vil stille krav til, at virksomhederne kan dokumentere deres indsats og 
aftryk i forhold til FN’s verdensmål, og det stiller krav til data og rapportering. På samme måde vil vi som befolkning 
være mere opmærksom på vores data, og der vil på tværs af samfundet generelt være større indsigt i, hvad det 
betyder at råde over data.

Vi har samlet input fra 
virksomhedsledere

Fremtidens arbejdsliv er 
flydende og fleksibelt

Fokus på data og bæredygtighed

Forventninger til fremtidens arbejdsliv 

I fremtidens samfund vil virksomheder …

 • være ansvarlige og påtage sig en større rolle i samfundet ved at bidrage til en 
bæredygtig udvikling på linje med FN’s verdensmål

 • dokumentere og synliggøre, at de lever op til standarder for ansvarlig 
virksomhedsadfærd – både i forhold til datahåndtering, cybersikkerhed, 
sociale forhold og miljø

 • organisere sig i forhold til et flydende og fleksibelt arbejdsmarked, hvor 
medarbejdere indgår som en del af en pulje af ressourcer, der kan rekrutteres 
til agile teams, der i kortere perioder løser konkrete udfordringer

 • gøre brug af virtuelle arbejdspladser og medarbejdere fra hele verden, anvende 
fleksible ansættelsesformer og nedbryde grænser mellem virksomheder, og 
udviske grænser mellem arbejdsliv og privatliv

 • træffe beslutninger baseret på kognitive teknologier, der i realtid leverer 
datadrevne analyser og vurderer ef fekter på den tredobbelte bundlinje – 
økonomi, sociale forhold og miljø

Tanker om Danmarks digitale fremtid  | Visioner for fremtidens arbejdsliv
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”Vi har bygget vores prototyper meget 
op om verdensmålene. Allerede nutidens 
medarbejdere – især de yngre – går op i, 
at der skal være en mening med arbejdet. 
Man skal kunne sætte et positivt fodaftryk. 
Og hvis man kan give dem det, så kan man 
også tiltrække de rigtige kompetencer.”

Virksomhedsleder

”Vi tror på at fremtidens virk-
somhed skal se sig selv som et 
øko system med agile teams, 
virtuelle arbejdspladser og virtuelle 
medarbejdere ... Tankegangen om 
en pulje af ressourcer kan være et 
 pejlemærke for, hvor vi er på vej 
hen.”

Virksomhedsleder 

”Medarbejderne kommer i vores 
optik til at blive mere freelance 
baserede og 
jobhoppe endnu mere.”

Virksomhedsleder 
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Erhvervsledernes ideer

Et bæredygtigt beslutningsværktøj 
FN’s verdensmål og virksomhedernes rolle i den bæredygtige omstilling, var et af de gennemgående temaer på 
workshoppen med virksomhedslederne. Bæredygtighed var en del af de fleste drøftelser, og kom bl.a. til udtryk 
i løsningsforslaget om at udvikle et beslutningsværktøj med afsæt i bæredygtighed. Ideen blev udtrykt således: 
Hvad hvis vi havde et beslutningsværktøj for privatpersoner, ansatte i virksomheder osv., der i realtid kunne give en 
klar indikation af, hvilken ef fekt en beslutning har på et eller flere af verdensmålene?

Virtuelle arbejdspladser
Virksomhedslederne havde også en tværgående forestilling om , at fremtiden byder på et mere fleksibelt og virtuelt 
arbejdsliv, hvor man ikke nødvendigvis møder ind på en arbejdsplads hver morgen. Ansættelserne bliver kortere 
og målrettet konkrete opgaver, der løses i agile teams. Ifølge virksomhederne vil nogle medarbejdere billedligt 
talt kunne arbejde under en palme, og arbejdsgiveren kan drage fordel af at have adgang til arbejdskraft fra hele 
verden. 

Matchmaking gennem kunstig intelligens 
Virksomhedslederne forudså en anden udfordring, hvor de nye ansættelsesforhold også giver nye rekrutterings-
behov. Korte, fleksible ansættelser øger behovet for hurtige ‘match’ mellem opgaver og kompetencer. Heldigvis 
havde virksomhedslederne også en vild ide til at løse den udfordring: En online pulje med data om henholdsvis den 
enkelte persons kompetencer og virksomhedens behov vil med udgangspunkt i kunstig intelligens agere match-
maker og sammensætte de bedste teams til den konkrete opgave.

Et fleksibelt uddannelsessystem
En anden udfordring, der gik på tværs af virksomhedernes drøftelser, omhandlede, hvordan vi får uddannet 
talenter med de rette kompetencer fremadrettet. Ideen gik på at skabe et nyt uddannelsessystem, for, som en af 
virksomhedslederne sagde: ”I dag er uddannelsessystemet et vandfaldssystem: Man tager en uddannelse, og så 
arbejder man til man dør”. Kerneprincippet for fremtidens uddannelsessystem kunne i stedet være et tæt samspil 
mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne, så medarbejderne hele livet veksler mellem arbejde og 
uddannelse for løbende at få nye kompetencer. En anden virksomhedsleder nævnte, ”buzzwordet må være et 
fleksibelt uddannelsessystem til et dynamisk samfund.” 

Ansvarlig datapulje
Flere af virksomhedsledernes ideer bygger på den samme antagelse om, at virksomhederne fremadrettet vil 
indsamle, dele og anvende data om alt fra FN’s verdensmål til deres kompetencebehov. Baseret på brug af kun-
stig intelligens skal denne gigantiske datapulje være det centrale værktøj og fundament for hele økosystemer af 
medarbejdere og virksomheder. Der var også ideer om, at data i endnu højere grad end i dag kunne anvendes til at 
skabe øget transparens bl.a. ved, at virksomhederne skal indrapportere deres impact på verdensmålene, og my-
ndighederne of fentliggør indeks over, hvor bæredygtig hver virksomheder er. Det blev påpeget, at det naturligvis 
stiller store krav til virksomhedernes processer for opgørelse af data og generel datasikkerhed.

Undervejs i workshoppen med virksomhedslederne, udviklede de en række innovative 
prototyper baseret på deres drøftelser og tanker om fremtidens arbejdsliv. Løsningerne er 
inspirationsmateriale, der giver os konkrete eksempler på vilde ideer til, hvordan fremtiden kan 
se ud.

Realtime indikation af effekt på 
verdensmålene

Arbejdspladsen flytter ud under 
en palme

Kunstig intelligens giver match 
mellem job og kandidat

Veksle mellem arbejde og 
uddannelse hele livet

Datapuljer er økosystemets 
brændstof

Tanker om Danmarks digitale fremtid  | Idékatalog til fremtidens arbejdsliv



”Det er de teknologibegejstrede, der driver 
brugen af data, og nogle gange sidder 
man med en følelse af, at de næsten ikke 
ønsker, at offentligheden skal forstå og 
have en holdning til, hvad de gør med data. 
Vi er bekymrede for, at det kan skabe en 
modbølge mod teknologi og digitalisering.”  

Virksomhedsleder



19

Arbejdslivet til debat
Før nye ideer om fremtidens arbejdsliv kan blive til virkelighed, er der en række udfordringer, vi må håndtere. 
En deltagende virksomhedsleder formulerede det således: ”Vi ved godt, at ideen er en struds. Den kan sgu 
ikke flyve. Men måske kommer den til det en dag”. Hvis ideen skal flyve, kræver det, at vi som samfund taler om 
udfordringerne, og sammen baner vejen for Danmarks digitale fremtid. På workshoppen drøftede virksomhed-
slederne også en række dilemmaer, som nedenfor opsummeres i tre overordnede temaer. 

Data
Et stort bekymringspunkt for virksomhedslederne er håndtering af data. Problemstillingen er udbredt, da hov-
edparten af ledernes visioner for fremtidens arbejdsliv afhænger af adgangen til store mængder data. Hvordan 
skaber vi tillid til, at de data, som virksomheder og andre modtager, analyserer og deler, behandles ansvarligt? 

Virksomhedslederne udtrykte ønsket om en politisk og demokratisk stillingtagen til ansvarlig og transparent 
anvendelse af data f.eks. gennem synlig dokumentation af virksomhedernes adfærd på området. 

Bæredygtighed 
Et andet dilemma, som virksomhedslederne bragte op, var virksomhedernes rolle og engagement i FN’s verdens-
mål og den grønne omstilling. Bæredygtighed fremhæves som en topprioritet for fremtidens virksomheder, men 
her var udfordringen at forene bæredygtighed og bundlinje. Hvordan kan vi skabe et marked, hvor det er konkur-
rencedygtigt at være bæredygtig?

Virksomhedslederne italesatte behovet for at skabe et bedre fundament, der gør det til et vilkår fremfor et 
tilvalg at være bæredygtig. For eksempel forestillede virksomhederne sig, at man sammen med årsregnskabet 
indsender et verdensmålsregnskab, ligesom nogle virksomhedskategorier gør i dag med deres redegørelse for 
samfundsansvar.

Kompetencematch
Det sidste dilemma omhandlede udfordringerne med mangel på relevante kompetencer i arbejds-styrken. 
Virksomhederne efterspørger tunge it-kompetencer og analytikere, der kan løse noget, der er ”godt 
gammeldags svært”. Samtidig vil et mere flydende arbejdsmarked skabe behov for hyppig rekruttering og nye 
ansættelsesformer.  Spørgsmålet er: Hvordan skal vi uddanne og ansætte de rigtige kompetencer i fremtiden?

Virksomhedslederne italesatte både behovet for at gentænke uddannelsessystemet, så det understøtter livslang 
læring og gerne i tæt samarbejde med virksomhederne, og for at anvende data til at gøre det lettere at finde og 
ansætte de rette kompetencer.

Vi skal turde tale om 
udfordringerne 

Hvordan skaber vi tillid til, at 
data bliver behandlet ordentligt?

Hvordan gør vi det 
konkurrencedygtigt at være 
bæredygtig?

Hvordan uddanner og 
rekrutterer vi de rette 
kompetencer?

”Der skal være en mening med arbejdet. Man skal kunne sætte et positivt fodaf-
tryk. Hvis man kan give medarbejderne det, så kan man også tiltrække de rigtige 
kompetencer. Det er i hvert fald vores antagelse”   

Virksomhedsleder

Tanker om Danmarks digitale fremtid  | Arbejdslivet til debat



Spørgsmål til debat

Hvordan sikrer vi de nødvendige ramme-
betingelser, så danske virksomheder kan gå forrest 
med ansvarlige digitale løsninger, der accelererer 
bæredygtig vækst og innovationskraft? 

Hvordan kan vi gøre ansvarlige digitale løsninger 
og  teknologi til Danmarks varemærke nationalt og 
internationalt?
 

Hvordan bruger vi Danmarks særlige styrke- 
position i tillid og digitalisering som løftestang for 
at tiltrække arbejdskraft og for at skabe menings-
fuldt arbejde for medarbejdere?

Tankerne om fremtidens arbejdsliv giver anledning til en række 
overvejelser og videre diskussioner, der kunne tage udgangspunkt i 
følgende spørgsmål:
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”Jeg har tænkt lidt på svævende stole 
inde i klasselokalet, hvor gulvet er lavet 
af et magnetfelt.”  

Elev i 7. klasse



Foto: Stemningsbilleder fra 
workshops med lærere, der blev 
afholdt i Domen i Aarhus, og fra 
workshops med de to 7. klasser, som 
bidrager til beskrivelsen af visionerne 
for fremtidens skoleliv 
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Tanker om fremtidens skoleliv
Tankerne om fremtidens skoleliv er baseret på indsigter og innovative ideer fra to 7. klasser fra Issøeskolen uden-
for Svendborg og en gruppe skolelærere fra Århus kommune, der har deltaget i hver deres innovationsworkshop. 
På de to workshops spurgte vi henholdsvis skoleelever og skolelærere om deres tanker og ideer til et godt fremti-
digt skoleliv med teknologi.

Ifølge skolelærerne skal fremtidens skole styrke den enkelte elevs individuelle læring, men skal samtidig fortsætte 
med at sikre samarbejde og sociale relationer mellem eleverne. Derfor skal lærernes evner kombineres med de 
muligheder, som nye teknologier skaber. For eleverne gør teknologi det muligt at 'koble skolen med omverdenen'. 
Det betyder, at eleverne både kan kommunikere internt med deres klassekammerater, men også med elever på 
andre skoler samt med virksomheder og med andre samfundsaktører, der har konkrete udfordringer, der skal 
løses.

Deltagerne diskuterede, hvordan nye teknologier i fremtidens skole både skal gøre det muligt at tilpasse under-
visningen til den enkelte elevs niveau og behov, men også til elevens interesser. Fremtidens skole skal i højere 
grad facilitere, at eleverne selv tager ejerskab for egen læring. Lærere vil være facilitatorer, der, baseret på data 
og viden om den enkelte elev, kan vejlede og udvikle eleverne i den rette retning. På den måde vil lærerne fortsat 
understøtte elevens individuelle udvikling og færdigheder, men også kunne bruge mere tid på at udvikle elevernes 
sociale fællesskaber. Det gælder de færdigheder, skolen allerede arbejder med i dag, men det gælder også den 
digitale dannelse, der skal gøre fremtidens elever kloge på og interesserede i teknologi.

Vi har indsamlet input fra to 7. 
klasser og en gruppe  skolelærere

Teknologi skal styrke individuel 
læring og sikre sammenhold

Lærerne faciliterer den 
enkeltes læring og sikrer basale 
færdigheder

Forventning: Fremtidens skole skal …

 • sikre fysisk nærvær og derigennem sociale færdigheder i en digital verden

 • drage fordel af data om den enkelte elev til at tilpasse undervisningen i forhold til dennes særlige 
interesser og behov.

 • forbinde eleverne med omverdenen ved dels at anvende teknologi til at muliggøre kommunikation 
mellem skole, virksomheder og samfund, og dels ved at inddrage avancerede teknologier og virtual 
reality til at virkeliggøre de emner, der undervises i.

 • bryde det traditionelle skema op og gøre plads til projektfag med en højere grad af frihed til den enkelte 
elev.

 • erstatte den klassiske lærerrolle med en ”superlærer”, der faciliterer den enkelte elevs udvikling på tværs 
af fag og emner.

 • gøre digital dannelse til en del af sit DNA ved at undervise eleverne i deres rettigheder på internettet og 
samtidig skabe en basal forståelse af og interesse for den teknologiske udvikling.

”Undervisningen bliver med mere avanceret 3D – som en simulation. 
Når det regner, så regner det, og man kan både lugte og smage, for så 
ved man, hvordan det er.”  

Elev i 7. klasse

Tanker om Danmarks digitale fremtid  | Visioner for fremtidens skoleliv
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”Vi vil selv bestemme, hvad vores billeder på sociale 
medier bliver brugt til.”
Elever fra 7. klasse

”Min lærer ‘teleporterer’ mig ud til forskellige ting, vi 
skal. De har også briller, som kan se, hvad eleverne 
laver, hvis de eksempelvis laver noget, de ikke skal.” 
Elev fra 7. klasse

”Man kunne lave noget i luften, som sugede alt CO2 
væk. Som en CO2-støvsuger.” 
Elev fra 7. klasse

”Jeg tager den flyvende bus fra 
Fortnite i skole.”  
Elev fra 7. klasse

”Klasselokalet er helt hvidt, for så kunne man 
stille sådan en VR-ting ind i midten af lokalet, 
som så kunne komme op på væggene.”
Elev fra 7. klasse
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7. klassernes ideer 

Teknologien bringer verden tættere på
Ideen om, at grænserne mellem skole og omverden i fremtiden vil opløses, gik igen i mange af elevernes ideer. 
Særligt undervisning gennem virtual reality (VR) var udbredt, men også et avanceret 3D-klasselokale og et mobilt 
klasselokale, der kunne tage eleverne med under vandet og ud i skoven, bidrog til en fremtidsvision om i stigende 
grad at opleve og interagere praktisk med den verden, eleverne lærer om. 

Hjerte på skoleskemaet
Fint illustreret med et hjerte italesatte eleverne, at de i fremtidens skole ønsker, at medmenneskelighed sættes 
på skoleskemaet. Eleverne mener, at vi skal lære, hvordan vi skal opføre os overfor hinanden og blive mere åbne 
overfor forskellighed. Det gælder ikke mindst i den digitale verden, hvor regler for god opførsel på sociale medier, 
rettigheder til data og deling af f.eks. mobilbilleder har stort fokus hos eleverne. 

Hologrammet er den nye kommunikationskanal
Hologrammet – og mere specifikt hologramuret – var en central teknologi i elevernes tanker om fremtiden. Det 
bliver, ifølge eleverne, den nye kommunikationsform, som gør det lettere at tale sammen, fordi man kan se den 
andens kropssprog. En anden elev kom med ideen om, at undervisningen kunne foregå ved, at læreren var der 
som hologram, så læreren kunne undervise flere klasser på en gang. 

CO2-støvsugeren og den svævende skraldespand giver et grønt skolemiljø
Eleverne var meget bevidste om klimaforandringerne og beskrev dem som en vigtig udfordring at få løst, for at 
kunne skabe en god fremtid. Det resulterede i to løsningsforslag: CO2-støvsugeren, som myndighederne i fremtid-
en kan bruge til at suge CO2 ud af luften, og den svævende skraldespand, som du kan kalde på uanset, hvor du er, 
så du ikke smider skrald i naturen og husker at af faldssortere.  

Svævende eller telepatisk transport til og fra skole 
Uanset, om det var svævende løbehjul, cykler, biler eller flyvende Teslaer, der blev præsenteret, så gik det 
svævende element igen, når eleverne skulle forestille sig, hvordan de kom til og fra skole. Det andet bud på trans-
port til skole i fremtiden var teleportørskakten, som hurtigt kan opløse dig og genskabe dig et nyt sted. 

Superkræfter fra hatte og bolsjer
Eleverne mente også, at der ville blive brug for nye kompetencer i fremtiden, og at kodning på skoleskemaet ikke 
er nok til at dække behovet. Derfor kom de med ideen om en hat, man kunne tage på, og så downloadede den alle 
hjemmesider til ens hjerne. Derudover kom eleverne på ideen om et bolsje, som kan give elever evnen til at holde 
vejret under vand i 24 timer – så er man forberedt på klimaforandringerne og de stigende vandstande. 

Virtual reality skaber 
virkelighedstro læringsoplevelser

Vi skal lære at respektere 
hinanden

Hologramuret er det nye must 
have

CO2-støvsugeren og den 
svævende skraldespand redder 
klimaet

Transporten bliver svævende og 
hurtig

Vi downloader nye kompetencer 
til vores hjerne

På workshoppen materialiserede de to 7. klasser deres forskellige ideer og forestillinger i 
en række innovative prototyper, der fortolkede skolelivet i bred forstand. Løsningerne er 
inspirationsmateriale, der giver os konkrete eksempler på vilde ideer til, hvordan fremtiden kan 
se ud.  

Tanker om Danmarks digitale fremtid  | 7. klassernes ideer
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Skolelærernes prototype af 
fremtidens folkeskole. I det 
øverste venstre hjørne ses 
informationstårnet, der ved 
brug af kunstig intelligens 
hjælper med at tilrettelægge 
elevernes skoledag.  
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Skolelærernes ideer

Informationstårne med kunstig intelligens kender børnene
Skolelærerne skabte en prototype, hvor de kombinerede brugen af kognitive teknologier med et fokus på vores 
sociale egenskaber som mennesker. Skolelærerne forestillede sig, at i fremtidens skole samles viden om den 
enkelte elev i et 'informationstårn', der ved hjælp af kunstig intelligens løbende lærer eleverne at kende og følger 
med i deres udvikling. Tårnet vil kunne gøre elev, skole og lærere opmærksomme på de konkrete områder, som 
den enkelte elev har behov for at udvikle. Informationstårnet skal gavne den enkelte elevs udvikling, men det 
kræver, at det anvendes rigtigt og ansvarligt, så det ikke udvikler sig til et ”forbrydersystem”, der skal holde øje 
med eleverne.

Værkstedsfag transformerer skolen
Skolelærernes ide var, at i fremtidens skole vil børnene benytte informationstårnets skærme til at tjekke ind om 
morgenen og melde sig til netop de fag, de særligt brænder for. I stedet for klasselokaler er der værksteder, og 
lærerne får rollen som facilitatorer for elevernes projekter: Elsker eleven computere og teknologi, kan de arbejde 
fokuseret med det, og brænder eleven for miljø- og klimaspørgsmål, hjælper skolen dig med at lære noget om det. 
Ifølge skolelærerne, kan værkstedsfagene f.eks. være en fast del af skoledagen fra kl. 10 – 12, eller de kan udskif te 
hele skoleskemaet.

Ansvar for egen læring – med et benspænd
Ideen om indførelsen af informationstårnet og værkstedsfagene i fremtidens skole vil også resultere i en ny 
struktur, hvor eleverne skal tage mere ansvar for egen læring, mens lærerne får en mere faciliterende rolle. 
Lærerne drøftede, at de har stor tillid til, at eleverne kan og vil tage ansvar, men at den kunstige intelligens også 
kunne sætte nogle benspænd for elevernes valgmuligheder med henblik på fortsat at sikre et fundament af basale 
færdigheder.

De menneskelige egenskaber på skoleskemaet
I midten af den fysiske prototype mellem de mange værkstedsfag placerede lærerne et gennemgående fokus 
på sociale egenskaber; det særligt menneskelige, som sikrer, at vi kan samarbejde og generelt indgå i sociale 
relationer både analogt og digitalt. Ifølge lærerne er det vigtigt at fokusere på ar samle børnene om teknologien, 
så teknologien skaber sammenhold og inddragelse frem for isolation og eksklusion. 

Digital dannelse integreret i skoledagen
Den grundlæggende digitale dannelse bliver med den nye undervisningsform en integreret del af hele skole-
forløbet. Ved at eleverne selv skal arbejde med teknologien – og udvikle den – samler de erfaringer og opnår en 
basal forståelse for, hvordan teknologien virker, og hvor den kan hjælpe dem. 

Kunstig intelligens tilpasser 
undervisningen til den enkelte 
elev

Klasseundervisningen erstattes 
af værksteder, som eleverne selv 
vælger imellem

Eleverne skal tage ansvar for 
egen læring

Fokus på samarbejde i individuelt 
tilpasset undervisning

Digitale læremidler giver digital 
dannelse

Skolelærerne skabte en samlet prototype for fremtidens folkeskole, der kombinerer de 
forskellige ideer og debatemner, som kom frem i løbet af workshoppen. Løsningerne er 
inspirationsideer, der giver os konkrete eksempler på vilde ideer til, hvordan fremtiden kan se 
ud.

Tanker om Danmarks digitale fremtid  | Skolelærernes ideer
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Skolelivet til debat

Før nye ideer for fremtidens skoleliv kan blive til virkelighed, peger lærerne og eleverne på en række dilemmaer og 
udfordringer, som kræver stillingtagen. 

Skaber teknologi sammenhold eller isolation?
Et af de største dilemmaer, som både skolelærerne og eleverne italesatte, er den balancegang, der bliver nødven-
dig for at kunne drage fordel af teknologiens muligheder samtidig med, at man sikrer sammenhold, respekt for 
hinanden og evnen til at samarbejde.

Det er et dilemma, der hænger tæt sammen med fremtidstendensen og visionen om øget brug af skærme, VR og 
andre digitale læremidler i undervisningen. Her går bekymringen hos skolelærerne særligt på, at teknologi mulig-
gør langt højere grad af individualiseret læring. Ifølge lærerne kan individualiseret læring være godt til at øge den 
enkeltes basale færdigheder, men det kan også gå ud over elevens evne til at samarbejde og udvikle de sociale 
egenskaber, som vi også får brug for i fremtiden. 

Hos eleverne var det også i høj grad den gensidige respekt og forståelse for forskellighed, der var til debat. Elev-
erne ser ikke virtuelle relationer som negative, men fokuserer på vigtigheden af, at der er regler og retningslinjer 
for deling af digitale billeder og generel adfærd på internettet. 

Tillid og sikkerhed i et datadrevet skolesystem
Både elevernes store fokus på data- og fotorettigheder samt lærernes visioner om at skabe mere datadrevet 
undervisning, leder til spørgsmål om, hvordan datasikkerhed fremadrettet tænkes ind, og hvordan der skabes 
tillid til et datadrevet skolesystem?   

Elevernes ansvar for egen læring og lærernes nye rolle som facilitatorer
Et andet dilemma, som lærerne drøftede, var elevernes og lærernes nye roller. De nye undervisningsformer og en 
mindre skemastyret struktur, hvor det i høj grad er eleven, der tager ansvar for egen læring, stiller nye krav til både 
elever og lærere. Det kræver omstillingsparathed fra lærerstaben at påtage sig de nye roller som facilitatorer – og 
hvad er det præcis for en rolle, vi ønsker, at læreren spiller i fremtiden?

En del af lærernes vision for fremtiden er, at eleverne skal lære at tage ansvar for egen læring. Det er ikke nogen 
nem opgave, og det rejser derfor naturligt en række spørgsmål: Hvilken rolle spiller skolelæreren i denne ud-
vikling? Og hvordan skal skolens strukturer såvel som fysiske indretning tilpasses for at understøtte dette?  

Vi skal sætte fremtidens skoleliv 
til debat for at muliggøre 
visionerne

Hvordan bevarer vi fællesskabet 
i individualiseret, digital 
undervisning?

Hvordan skaber vi tillid til et 
datadrevet skolesystem?

Hvordan uddanner og 
rekrutterer vi de rette 
kompetencer?

”Som dansk folkeskolelærer løber det mig koldt ned af ryggen, når 
børnene bare kigger ned i en skærm. Men sådan behøver det ikke 
være. Vi skal kigge på, hvordan teknologien kan hjælpe os til at arbejde 
sammen.”
Skolelærer, Aarhus Kommune

Visioner for Danmarks digitale fremtid  | Skolelivet til debat



Spørgsmål til debat

Hvordan kan vi anvende data til at forbedre 
elevernes læring og fortsat sikre tillid til 
skolesystemet?

Hvordan klæder vi elever og skolelærere på til at 
kunne varetage deres nye rolle i en tid med store 
teknologiske forandringer?

Hvordan bevarer vi sammenhold og fokus 
på menneskelige relationer og kompetencer 
i en digital fremtid med individuel tilpasset 
undervisning?

Tankerne om fremtidens skoleliv giver anledning til en række 
overvejelser og videre drøftelser, der kunne tage udgangspunkt i 
følgende spørgsmål:
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”I fremtiden skal teknologien sikre, at vi 
bruger 80 procent af vores tid på at levere 
nærvær og omsorg.” 

Plejepersonale, Aarhus kommune
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Tanker om fremtidens ældreliv

Tankerne om fremtidens ældrepleje er beskrevet ud fra de indsigter og innovative ideer, som plejepersonale fra 
Aarhus kommune har bidraget med på en innovationsworkshop om fremtidens ældrepleje. Vi spurgte dem, hvilke 
tanker og ideer de havde til en god fremtidig ældrepleje med teknologi.  

Ifølge fagpersonalet vil ansatte i fremtidens ældrepleje bruge hovedparten af deres tid på omsorg og nærvær med 
borgerne. Der peges på, at nye teknologier anvendes til at frigive tid til de sociale aspekter af omsorgsarbejdet. 
Robotter aflaster personalet med de praktiske opgaver såsom tøjvask, opvask og rengøring, så personalet kan 
fokusere på sociale aktiviteter, samtaler, omsorg mv. 

Teknologi anvendes samtidig til at skabe en samlet digital infrastruktur, hvor data indhentet gennem 
velfærdsteknologier kan registreres og analyseres fra centralt hold og i realtid. Den digitale infrastruktur gør det 
muligt for læger og sundhedspersonale at følge med i borgernes udvikling og reagere ef fektivt på borgeres akutte 
behov i forbindelse med eksempelvis fald eller hjertefejl og fjerner samtidig de administrative opgaver forbundet 
med at indskrive data manuelt i flere systemer. Dertil kommer anvendelse af robotter, som kan overtage de 
praktiske opgaver, der i dag optager en stor del af personalets tid.

Vi har indsamlet input fra 
plejepersonale i Aarhus 

Teknologien frigiver tid til 
omsorg

Data indsamlet fra intelligente 
værktøjer danner grundlag for 
fremtidens omsorg

”Teknologien skal hjælpe os med at klare de praktiske opgaver, så der 
bliver frigivet ressourcer til, at vi kan være der for de borgere, der har 
mest brug for vores omsorg.”
Plejepersonale, Aarhus Kommune

Visioner: Fremtidens ældrepleje skal …

 • drage fordel af robotter og ny teknologi til at frigive ressourcer til omsorgsarbejde og sociale aktiviteter 
med borgere

 • sikre en værdig alderdom for de borgere, der har allermest brug for samfundets hjælp, ved at gøre brug af 
teknologi til at give de ældre mere frihed og gøre dem mere selvhjulpne

 • indsamle og distribuere data på tværs af sektorer for at sikre en koordineret indsats for den enkelte 
borger. Data skal flyde frit men sikkert mellem de aktører, der spiller en direkte rolle i at sikre den enkelte 
borgers trivsel

 • gøre det nemmere for den enkelte borger og pårørende at kommunikere direkte med hinanden samt 
med ældreplejen og sundhedssektoren

Tanker om Danmarks digitale fremtid  | Visioner for fremtidens ældrepleje 
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Plejepersonalets ideer

Velkomstrobot
Ifølge plejepersonalet oplever de ofte, at de ikke har tid til at være til stede, når pårørende ankommer til plejeh-
jemmet. Som en del af prototypen for fremtidens plejehjem, udviklede plejepersonalet derfor en velkomstrobot, 
der vil kunne guide de pårørende hen til borgeren på plejehjemmet samt informere om, hvor personalet befinder 
sig, og give information om aktiviteter eller nyheder. Derudover vil robotten gennem tale-til-tekst-teknologi kunne 
registrere meddelelser fra de pårørende i beboerens journal, for eksempel om, at de pårørende ønsker at tage 
plejehjemsbeboeren med til familiefødselsdag. Det sparer de pårørende for ventetid, og det sparer personaleper-
sonalet for administration.

Intelligente  hjælpemidler
Plejepersonalet italesatte, at de allerede i dag kan mærke, hvordan velfærdsteknologi letter hverdagen, og de ser 
frem til at tage nye intelligente hjælpemidler og materialer i brug. Ifølge personalet drejer det sig bl.a. om intelli-
gente senge, der automatisk kan veje borgeren og automatisk indstilles i forhold til den ansattes højde. Det drejer 
sig også om intelligente bleer, der registrerer borgerens vandladning og er i stand til at måle de tal, der skal sendes 
videre i sundhedssystemet. Slutteligt peges også på robothunde, som kan give den ældre selskab på gåturen og 
hjælpe med at finde vej til og fra plejehjemmet.

Det datadrevne plejehjem
For at muliggøre de to første ideer, peger plejepersonalet på, at data i endnu højere grad end i dag skal gøres til 
udgangspunkt for fremtidens ældrepleje. Et helt centralt element, der fremhæves som et grundvilkår for den gode 
fremtidige ældrepleje, er en enkelt fælles platform, der muliggør automatisk formidling af informationer i løbet af 
hverdagen. Dette vil gøre det muligt for plejepersonalet at følge med i borgernes velbefindende og sundhed samt 
tilpasse behandling, medicinering og pleje løbende fra centralt hold. 

Det medfører ifølge personalet også, at data skal samles et sted, så der ikke bruges ressourcer på at opnå indsigt i 
den enkelte borger. Samtidig skal dette understøttes gennem automatisk registrering af løbende data i forhold til 
sundhed og udvikling, så de kan sendes direkte til de aktører, der har behov for dem, og automatisk giver besked, 
hvis borgerens data slår ud.

Tale til tekst
Udover at de intelligente hjælpemidler selv kan foretage en del af den fremtidige registrering af beboernes værdi-
er, så har plejepersonalet en ide om, at den øvrige registrering og dokumentation om beboerens tilstand, livshisto-
rie mv. vil foregå gennem tale-til-tekst-teknologi. Det vil, ligesom de mange forskellige velfærdsteknologier, vi 
allerede kender til i dag, frigive tid til omsorg for beboerne. 

Robot giver almen information 
og byder velkommen

Velfærdsteknologi letter 
hverdagen og indsamler 
sundhedsdata

Automatiske data skaber bedre 
pleje og frigiver tid til omsorg

Tale-til-tekst-teknologi gør 
dokumentation lettere

På innovationsworkshoppen, skabte plejepersonale fra Aarhus Kommune en samlet prototype 
for fremtidens plejehjem, der kombinerer de forskellige ideer, som kom frem i løbet af 
workshoppen. Løsningens elementer er inspirationsmateriale, der giver os konkrete eksempler 
på vilde ideer til, hvordan fremtiden kan se ud.

Tanker om Danmarks digitale fremtid  | Idekatalog for fremtidens ældrepleje 



36

Ældrelivet til debat
Plejepersonalets ideer beskriver en målsætning for fremtidens ældreliv med teknologi, men også en række 
udfordringer og dilemmaer, som ifølge dem skal håndteres, før denne målsætning kan blive til virkelighed. 

Velfærdsteknologi - hvornår og hvordan?
Plejepersonalet peger gennemgående på, at det for at sikre fremtidens gode ældreliv, er nødvendigt at finde 
det rette samspil mellem mennesker og teknologi. Dette dilemma ses som en grundlæggende problemstilling 
indenfor alle de sociale velfærdsområder, der allerede fylder i debatten i dag, og også fremover vil være til debat. 
For at svare på dilemmaet peger plejepersonalet på, at vi som samfund må tage stilling til, hvilke teknologier vi 
ønsker at anvende og i hvilke situationer? 

I drøftelserne med plejepersonalet var det tydeligt, at de sociale robotter blev set som en god ‘lappeløsning’, 
fordi personalet mangler tid. Den optimale løsning var dog ifølge personalet en anden: At teknologien overtager 
de praktiske opgaver (vasketøj, rengøring, opvask) for at frigive tid til sociale aktiviteter med borgerne. Men 
bekymringen var, hvordan vi får skabt det kvantespring i tilgangen til teknologi, der skal til, for at frigive tid til at 
yde omsorg? 

Implementering i praksis
I forlængelse heraf var en anden overvejelse på workshoppen, hvordan vi gør implementeringen af velfærdstek-
nologierne til en succes hos både medarbejdere og de ældre borgere. 

Plejepersonalet påpeger behov for at kompetenceudvikle personalet, så de kan anvende teknologien i hverdagen, 
men også for ressourcer til at instruere og træne de ældre borgere i at anvende teknologien. Udfordringen er, 
at mange ældre borgere og medarbejdere har begrænset teknologiforståelse og ofte bliver utrygge, hvis der 
introduceres nye teknologiske løsninger. Så hvordan sikrer vi den gode implementering?

Sammenhængende administration
Det sidste store tema på workshoppen omhandlede oplevelsen af, at forskellige sundhedsfaglige it-systemer ikke 
taler sammen i dag,. Ifølge plejepersonalet skaber det et unødvendigt stort administrativt tidsforbrug grundet 
dobbeltindtastninger mv. Derudover blev det italesat, at der er behov for at drøfte lovgivningen i forhold til skabe 
et sammenhængende datadrevet ældreområde, der udnytter de teknologiske muligheder. 

Hvilke dele af opgaveløsningen 
ønsker vi, at teknologien 
overtager?

Hvordan skaber vi tillid og 
tryghed gennem træning?

Hvordan skaber vi et 
sammenhængende dataflow?

”Formålet med alt det her skal være at sikre 
borgernes værdighed. Det er svært at bygge 
værdighed, men for os bygger det i hvert fald på tro, 
håb og kærlighed.” 
Plejepersonale, Aarhus Kommune

Visioner for Danmarks digitale fremtid  | Ældrelivet til debat



Spørgsmål til debat

Hvordan sikrer vi, at ny velfærdsteknologi 
anvendes til at frigive tid til at skabe mere nærvær 
og omsorg for de ældre? Og hvilke teknologier vil 
vi anvende?

Hvordan skaber vi fremtidens rammebetingelser 
for et sammenhængende sundhedsvæsen, der 
gør det muligt at udnytte data og teknologiens 
potentialer?

Hvordan understøtter vi, at plejepersonale og 
borgere har lyst og kapacitet til at anvende 
relevante velfærdsteknologier?

Tankerne om fremtidens ældreliv giver anledning til en række 
overvejelser og videre drøftelser, der kunne tage udgangspunkt 
i følgende spørgsmål:

37



3838

Visioner for Danmarks digitale fremtid  | Fremtiden for Danmark som Small Great Nation

Vi håber, at dette inspirationsoplæg kan være med til at starte en bred debat i 
Danmark om fremtidens digitale visioner. Ved at tale med virksomhedsledere, 
skolelærer, elever og plejepersonalet har vi påbegyndt dialogen og er dykket ned i tre 
konkrete områder, hvor teknologi og digitalisering allerede spiller en væsentlig rolle: 
erhvervsliv, folkeskole og ældreområdet. Det er kun første spadestik, og lignende 
dialog kan igangsættes på masser af andre områder. 

Fremtiden for Danmark som 
Small Great Digital Nation

For at styrke debatten ønsker Dansk Industri og Deloitte at 
underbygge den folkelige debat med en nærmere undersøgelse af 
det særlige ved Danmarks digitale DNA – sammenhængen mellem 
tillid, teknologi og bæredygtig vækst.
   
Der er fortsat en række spørgsmål, der skal afklares, hvis vi skal 
tage styringen og aktivt sætte retningen for, hvordan teknologi skal 
spille ind i de visioner, vi har for det danske samfund. Vi inviterer 
derfor alle politikere, virksomheder, offentlige institutioner, 
organisationer og borgere i Danmark til at deltage i dialogen og 
sammen komme med bud på, hvordan vi som samfund bedst 
udnytter teknologiens muligheder og bygger videre på vores høje 
tillid til hinanden.

Vi runder derfor dette inspirationsoplæg af med at sætte følgende 
spørgsmål til videre debat.

 • Hvad er samspillet mellem tillid, bæredygtig udvikling og 
teknologi, og hvordan kan dette samspil løfte og lette det danske 
samfund såvel som  resten af verden?

 • Hvilke mål skal vi forfølge, hvis vi vil bevare de styrkepositioner, 
der har skabt fundamentet for Danmarks digitale udvikling?

 • Hvilke faldgruber skal vi undgå, hvis vi skal sikre, at 
digitaliseringen sker til gavn for hele samfundet?

 • Hvordan gør vi den teknologiske og digitale udvikling til et fælles 
projekt på tværs af det danske samfund?

Visioner for Danmarks digitale fremtid  | Fremtiden for Danmark som Small Great Nation

Vi håber, at dette inspirationsoplæg kan være med til at starte en bred debat i Danmark 
om fremtidens digitale visioner. Ved at tale med virksomhedsledere, skolelærer, elever 
og plejepersonalet har vi påbegyndt dialogen og er dykket ned i tre konkrete områder, 
hvor teknologi og digitalisering allerede spiller en væsentlig rolle: erhvervsliv, folkeskole og 
ældreområdet. Det er kun første spadestik, og lignende dialog kan igangsættes på masser af 
andre områder. 

Fremtiden for Danmark som 
digitalt foregangsland

For at styrke debatten ønsker Dansk Industri at underbygge den folkelige 
debat med en nærmere undersøgelse af det særlige ved Danmarks 
digitale DNA – sammenhængen mellem tillid, teknologi og bæredygtig 
vækst.
   
Der er fortsat en række spørgsmål, der skal afklares, hvis vi skal tage 
styringen og aktivt sætte retningen for, hvordan teknologi skal spille 
ind i de visioner, vi har for det danske samfund. Vi inviterer derfor alle 
politikere, virksomheder, of fentlige institutioner, organisationer og 
borgere i Danmark til at deltage i dialogen og sammen komme med bud 
på, hvordan vi som samfund bedst udnytter teknologiens muligheder og 
bygger videre på vores høje tillid til hinanden.

Vi runder derfor dette inspirationsoplæg af med at sætte følgende 
spørgsmål til videre debat.

 • Hvad er samspillet mellem tillid, bæredygtig udvikling og teknologi, og 
hvordan kan dette samspil løfte og lette det danske samfund såvel som  
resten af verden?

 • Hvilke mål skal vi forfølge, hvis vi vil bevare de styrkepositioner, der har 
skabt fundamentet for Danmarks digitale udvikling?

 • Hvilke faldgruber skal vi undgå, hvis vi skal sikre, at digitaliseringen sker 
til gavn for hele samfundet?

 • Hvordan gør vi den teknologiske og digitale udvikling til et fælles projekt 
på tværs af det danske samfund?



3938

Visioner for Danmarks digitale fremtid  | Fremtiden for Danmark som Small Great Nation

Vi håber, at dette inspirationsoplæg kan være med til at starte en bred debat i 
Danmark om fremtidens digitale visioner. Ved at tale med virksomhedsledere, 
skolelærer, elever og plejepersonalet har vi påbegyndt dialogen og er dykket ned i tre 
konkrete områder, hvor teknologi og digitalisering allerede spiller en væsentlig rolle: 
erhvervsliv, folkeskole og ældreområdet. Det er kun første spadestik, og lignende 
dialog kan igangsættes på masser af andre områder. 

Fremtiden for Danmark som 
Small Great Digital Nation

For at styrke debatten ønsker Dansk Industri og Deloitte at 
underbygge den folkelige debat med en nærmere undersøgelse af 
det særlige ved Danmarks digitale DNA – sammenhængen mellem 
tillid, teknologi og bæredygtig vækst.
   
Der er fortsat en række spørgsmål, der skal afklares, hvis vi skal 
tage styringen og aktivt sætte retningen for, hvordan teknologi skal 
spille ind i de visioner, vi har for det danske samfund. Vi inviterer 
derfor alle politikere, virksomheder, offentlige institutioner, 
organisationer og borgere i Danmark til at deltage i dialogen og 
sammen komme med bud på, hvordan vi som samfund bedst 
udnytter teknologiens muligheder og bygger videre på vores høje 
tillid til hinanden.

Vi runder derfor dette inspirationsoplæg af med at sætte følgende 
spørgsmål til videre debat.

 • Hvad er samspillet mellem tillid, bæredygtig udvikling og 
teknologi, og hvordan kan dette samspil løfte og lette det danske 
samfund såvel som  resten af verden?

 • Hvilke mål skal vi forfølge, hvis vi vil bevare de styrkepositioner, 
der har skabt fundamentet for Danmarks digitale udvikling?

 • Hvilke faldgruber skal vi undgå, hvis vi skal sikre, at 
digitaliseringen sker til gavn for hele samfundet?

 • Hvordan gør vi den teknologiske og digitale udvikling til et fælles 
projekt på tværs af det danske samfund?

TECH  DER TÆLLER

DI afsætter 10 mio. kr. til at løfte danske virksomheder og dermed 
Danmark med digitaliseringsindsatsen TECH DER TÆLLER frem 
mod 2021.

Al teknologi er ikke lige god. Det vigtige er tech, der tæller:  

 • Teknologi, der skaber værdi for os som mennesker, i de enkelte virksomheder  
og i den offentlige sektor

 •  Teknologi, der hjælper til at løse de store udfordringer – fra klimaudfordringer  
til nedslidning

 • Teknologi, der udvikles og anvendes ansvarligt.




