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Ofte står vores forestilling om fremtiden 
på antagelser om, at udviklingen 
fortsætter og at i morgen bliver som i dag 
- en lineær fortsættelse af den hidtidige 
udvikling. Men ser vi 50 år tilbage har den 
teknologiske-, demografiske- og politiske 
udvikling været alt andet end lineær. 
Så spørgsmålet er hvordan verden vil 
forandre sig de næste tre årtier; Hvordan 
kommer fremtidens ældreliv til at se ud? 
Kan vi insistere på mere værdi? Vil ældre 
være en nødvendig og stærk ressource vi 
skal og vil mobilisere? 

Hvad nu hvis…
...Vi aldrig forlod arbejdsmarkedet, men   
løbende kunne tilpasse vores arbejdsliv 
efter vores livssituation og drømme?

...Fremtidens velfærdssamfund var et 
opgør med vores “ret til” at vælge fra 
et ydelseskatalog og i højere grad et 
spørgsmål om, hvad den enkelte har 
brug for?

...Vi flyttede fokus fra at levere ensartede 
ydelser og i stedet begyndte at tale om 
effekten af indsatsen?

Baggrund
I de kommende årtier vil vi se en markant 
stigning i andelen af ældre, og frem mod 
2060 vil befolkningsgruppen over 66 år 
stige og udgøre op mod 30 pct. af den 
danske befolkning. Fremtidens ældre og 
den demografiske udvikling vil betyde en 
markant ændring og omstilling af den vel-
færdsservice, vi har og kender i dag. 

Den ændrede befolkningssammensætning 
vil ikke bare have indvirkning på ældre-
området, men på vores sundhedsudgifter 
og kapacitet samt vores trivsel og mentale 
sundhed. Med udgangspunkt i den demo-
grafiske forandring vil kvalificeret arbejds-
kraft i sundheds og plejesektoren være en 
mangel. 

Samtidig betyder det at blive ældre ikke 
det samme, som det gjorde førhen. Dan-
skerne lever længere og sundere end 
for blot en generation tilbage. Vi har en 
anden holding og kontrol i dag end for 20 
år siden og vores adgang til viden, services 
og produkter er langt større. Fremtidens 
ældre vil ikke nødvendigvis efterspørge, 
eller ej få brug for den samme type pleje 
og service som vi kender i dag. 

Idégrundlag for 
Fremtidens ældreliv
“Over the past century, we’ve 
created the greatest gift in the 
history of humanity — thirty extra 
years of life — and we don’t know 
what to do with it!”                       

Joseph Coughlin 
Founder of AgeLab
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Dansk Design Center, Welfare 
Tech og Tænketanken Mandag 
Morgen har taget initiativ til at 

samle en ambitiøs partnergruppe 
af offentlige og private aktører til 
et visionært samarbejde, hvor vi i 

fællesskab skal udforske fremtidens 
ældreliv gennem designtænkning 

og fremtidsforskning. Forløbet 
vil være eksperimenterende, 

samskabende og konkret, med 
fokus på at styrke og højne 

kvaliteten på ældreområdet og 
gøre os i stand til at handle på 

fremtidens udfordringer 
- allerede i dag.
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Udarbejde en systematisk 
praksis for at kigge frem 
og scanne horisonten for 
forandringssignaler inden for 
ældreområdet

Tilegne sig metoder til at 
arbejde aktivt, nysgerrigt 
og eksperimenterende 
med fremtidens ældreliv

Formålet 

Iværksætte nye 
samarbejder på tværs 
af private og offentlige 
organisationer og 
sammen opdage nye 
muligheder, services og 
produkter

Udvikle nye typer dialoger 
og ambitioner på strategisk 
- og praksis niveau 
med det formål at sikre 
transformation og forankring 
på ældreområdet

Initiativet skal løfte vores blik og give os nye perspektiver på området - og på de vigtige dilemmaer og 
muligheder vi står overfor. Vi vil være med til at styrke fremtidsparatheden på ældreområdet og iværksætte 
konkrete eksperimenter, som vil give input til at løse fremtidens udfordringer.

Med afsæt i udviklingen af fremtidsscenarier, vil vi sammen opdage nye markeder, udvikle nye tilgange og 
i fællesskab sætte fremtidens ældreliv på dagsordenen. Scenarierne gøres så konkrete i deres indhold og 
form, at de kan danne ramme om strategiske debatter, politiske dialoger og innovative udviklingsprocesser. 
De bliver afsæt for at igangsætte konkrete eksperimenter og prøvehandlinger, der skal forløse det poten-
tiale scenarierne peger på.

Parallelt igangsættes Policy Life Lab, der skal sætte fokus på de strukturer og beslutningskræfter, der ek-
sisterer i den politiske arena. Erfaringerne fra eksperimenterne bæres ind i Lab’et for at sikre forbindelse 
mellem beslutningsniveauet og de nye løsninger på det operationelle niveau. Således sikres dels forandring 
på et strategisk politisk niveau og dels på et operationelt og praktisk niveau. Dette er afgørende for at 
forandre og sikre reel transformation gennem initiativets indsatser.      

Et nyt perspektiv 
fra fremtiden
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Partnerkreds
For at lykkes med den ambitiøse 
målsætning inviteres udvalgte partnere 
ind i projektet. Kendetegnende for de 
organisationer der inviteres ind er, at de har 
indsigt i nogle af de største udfordringer, 
der tegner området og at de ønsker at 
gentænke nuværende praksisser og 
opfattelser af det danske ældreliv - og
 ikke mindst - er i stand til at handle. 

Vi tror på en alsidig partnerkreds, der både 
repræsenterer det private, det offentlige 
og civilsamfundet. Som partner i initiativet 

Fremtidens Ældreliv, indgår man i den 
samlede partnerkreds, der sætter retningen 
for initiativet og træffer de grundlæggende 
og nødvendige beslutninger gennem hele 
processen. 

Partnerkredsen vil udgøre et fortroligt 
rum, hvor vi sammen får mulighed for at 
afprøve nye løsninger, ideer og scenarier. 
Initiativets mål og retning, samt parternes 
engagement kommunikeres til omverden 
således, at hele økosystemet får viden om 
initiativets resultater og delresultater.

Som partner i projektet får du
• Direkte indflydelse på agendaen, når eksperter og innovatører samles for at 

udforske fremtidens ældreliv og på at udpege de udfordringer, der skal være 
omdrejningspunkt i eksperimenterne.

• En enestående mulighed for at kunne invitere og engagere egne stakeholders 
• i samtalen.
• Branding af din organisation og mulighed for at være med til at sætte 

dagsordenen sammen med andre thought leaders.
• Adgang til et netværk af stærke og agendasættende partnere.
• Et infokit til alle workshops med den nyeste viden og inspiration på ældreområdet
• En dyb indsigt i og viden om fremtidsscenarierne, der kan bruges som en strategisk 

ramme i egen organisation.

Konkrete produkter
• En sanselig og digital udgave af fremtidsscenarierne samt værktøjer til at sætte 

direkte i brug. 
• Ny viden og input til løsninger, samt kvalificerede nye delløsninger, der er testet i 

praksis.
• En faciliteret workshop for jeres organisation, hvor I besøger de færdige 

fremtidsscenarier og sætter dem i spil ift. jeres specifikke kontekst og ønskede 
output. Det kan være en internrettet workshop, men kan også involvere udvalgte 
samarbejdspartnere.
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1
Procesoverblik 
fra scope til eksperimentering

2
Arbejdshandskerne tages på i et co-creation 
forløb, hvor partnergruppen sammen med en 
række eksperter aktivt involveres i udviklingen 
af scenarierne. 

Aktiviteter i fase 1
• Workshop #1 - Framing
• Workshop #2 - Scanning
• Workshop #3 - Scenarier
• Scenarieudvikling
• Udvælgelse af udviklingsspor
• Hybridkonference med lancering og debat 

om scenarierne hos Altinget/Mandag Morgen  

Output af fase 1
• Fremtidsscenarier inden for fremtidens 

ældreliv, sanselige og digitale
• Sæt af værktøjer til at sætte scenarierne i spil
• 3-4 udviklingsspor for fase 2.
• Etablering af policy life lab

Scenarie
udvikling

M
arts - A

ugust 20
21

I initiativets anden fase sættes scenarierne 
aktivt i spil med udgangspunkt i de udvalgte 
spor fra fase 1. Der gennemføres en række 
eksperimenter i relation til de organisationer, 
der sidder i partnerkredsen. Fokus vil være at 
eksperimentere og afprøve de nye muligheder 
scenarierne peger på. Sideløbende afvikles 
Policy Life Lab, der sætter fokus på at 
identificere strukturelle barrierer og muligheder 
samt pege på nye løsningsmodeller. 

Aktiviteter i fase 2
• Udvikling og afprøvning af konkrete eksperi-

menter inden for de udvalgte udviklingsspor.
• Masterclasses med fokus på innovation,  

prototyping og test
• Læring og vidensdeling på tværs af  

eksperimenter
• 3 Workshops med Policy Life Lab

Output af fase 2
• Afprøvet prototyper/koncepter
• Plan for videreudvikling og skalering

Eksperimenter 
& policy lab

 Septem
ber 20

21 - M
arts 20

23
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Procesbeskrivelse
Fase 1
Initiativet igangsættes ved at kortlægge 
det historiske udgangspunkt, der påvirker 
vores nuværende situation og viden. På 
baggrund heraf vil vi drøfte og klarlægge 
de muligheder, som fremtidens ældreliv 
indebærer. 

Herefter tages arbejdshandskerne på i et 
co-creation forløb, hvor partnergruppen 
sammen med en række eksperter aktivt 
involveres i udviklingen af scenarierne. 
Der vil være fokus på at rammesætte 
udgangspunktet, åbne mulighedsrummet 
op og afdække bias og uudtalte 
forventninger, der begrænser idéer om, 
hvad "fremtiden" kan være. 

I slutningen af denne fase vil scenarierne 
omsættes til et visuelt og digitalt værktøj, 
som partnergruppen kan tilgå og benytte 
i deres videre arbejde. Styregruppen 
vil efterfølgende med input fra hele 
partnerkredsen udpege de udviklingsspor, 
der rummer de største potentialer at 
arbejde videre med i eksperimenternes 
fase 2. 

 Fase 2
I initiativets anden fase sættes scenarierne 
aktivt i spil. Der gennemføres en række eks-
perimenter i relation til de organisationer, 
der sidder i partnerkredsen. 

Fokus vil være at eksperimentere og afprø-
ve de nye muligheder scenarierne peger 
på. Heri vil en del af arbejdet være at 
skabe nye relationer og netværk på tværs 
af det offentlige, private og civilsamfun-
det og i fællesskab udforske nye løsninger, 
samarbejdskonstellationer og modeller for 
velfærd. 

Formålet med fase 2 er at arbejde aktivt 
og strategisk med fremtidens nye modeller 
og løsninger inden for eksempelvis: 
pension, beskæftigelse, boformer, 
sundhed og samfundsengagement. 
Det kan for eksempel være, vi vil kigge 
på nye serviceløsninger, alternative 
organisationsstrukturer og arbejdsflows, 
nye måder at sætte teknologi i anvendelse 
- men også nye typer samarbejde på tværs 
af det offentlige, private og civilsamfund. 

Dansk Design Center og Welfare Tech vil understøtte denne proces med løbende sparring 
i form af masterclasses i relevante innovationsmetoder, inspirationsoplæg fra ind- og 
udland samt vidensdeling på tværs af eksperimenterne. 

Vi vil desuden hjælpe med at matche partnerkredsen med de rette aktører på baggrund 
af vores indsigt i (sund) aldring sektoren, aktørerne og deres prioriteter både nationalt 
og internationalt. Vores økosystem og snitflader er veludbygget i både både regioner, 
kommuner, videninstitutioner, foreninger og virksomheder. 

Vores tætte samarbejde med relevante industriaktører vil sikre, at projektets aktiviteter 
og produkter bevarer kommerciel relevans og potentiale i forhold til industriel udvikling. 
 
Tænketanken Mandag Morgen står for at planlægge og gennemføre Policy Life Lab 
med partnerkredsen, der bl.a. følger op på erfaringer fra konkrete eksperimenter. Policy 
Life Lab stiller skarpt på de politiske, lovgivningsmæssige og strukturelle udfordringer ift. 
fremtidsscenarierne og identificerer nye initiativer, koncepter, samarbejder og modeller, 
der kan danne afsæt for realiseringen af fremtidsscenarierne. 

Den samlede partnerkreds aktiverer deres veludbyggede kommunikationskanaler til 
at sikre vidensdeling om projektet, dets resultater og partnere til en meget relevant 
målgruppe.
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Design er den gennemgående tilgang i projektet og 
er defineret ved at være undersøgende, iterativ, visuel 
og samskabende. Særligt vil projektet være forankret 
i scenariedesign, som de senere år har fået stor 
opmærksomhed for dets kollaborative tilgange til at 
arbejde med fremtiden. Dette er yderst værdifuldt — 
særligt i komplekse systemer, hvor mange forskellige 
mennesker, processer og strukturer skal mødes og gå op i 
en højere enhed.

Styrende principper

Design vil være virkemidlet til at 
forstå og forholde sig konkret til 
fremtiden. Det skaber et rum og 
et fælles afsæt for at diskutere 
fremtiden på tværs af aktører, 
brancher og sektorer.

• Design konkretiserer og 
virkeliggør fremtidsscenarierne, 
så deltagerne kan forholde sig til 
dem og handle på dem.

• Virksomheder og organisationer, 

der deltager i initiativet, 
vil i højere grad kunne 
anvende designtænkning og 
designmetoder i deres egen 
forretningsudvikling og normale 
arbejdsgange.

• Arbejdet med en fælles fremtid 
vil generere samarbejder på 
tværs af den offentlige sektor og 
den private industri med design 
som katalysator.

9
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Eksempler   
på brug af scenarierne

Eksempel #1
Strategisk 
udviklingsrum

Unik oplevelse af
fremtiden i form
af visuelle 
scenarier

Referenceramme 
Hvad kan vi 
forvente?

Refleksion 
Hvad kan kan det 
betyde for os?

Strategisk retning 
Hvad vil vi?

Handling 
Hvad gør vi?

Hvilke udfordringer 
står vi som 
aktør, branche, 
virksomhed, 
ledelse overfor?

Afgørende 
opmærksomhed-
spunkter, nye tiltag 
& plalægning

Udvikle en skitse 
af overordnet
strategisk retning

Unik oplevelse af 
fremtiden i form af 
visuelle scenarier

Hvad betyder 
scenarierne for 
kompetencer, 
ressourcer, 
faglighed & roller?

Eksempel #2
Oprustning og 
udvikling af 
kompetencer

Kompetence-, 
uddannelse- & 
rekrutteringsbehov

Hvad forstår vi 
ved kompetencer 
og relationer?

Unik oplevelse af 
fremtiden i form af 
visuelle scenarier. 

Eksempel #3
Udvikling af 
produkter & services

Hvilke services og 
løsninger vil der i 
endnu højere grad 
blive efterspurgt?

Videnbehov,
designprocesser 
og redskaber. Nye 
typer samarbejder 
med eksisterende 
eller nye samarbejd-
spartnere

Hvilke typer 
løsninger
og services kan 
vi arbejde frem 
mod?

Her er nogle eksempler på forløb, der kunne tage afsæt i scenarierne for Fremtidens 
ældreliv. Gennem refleksion om fremtiden og strategiske overvejelser, er man i stand til 
at arbejde sig tilbage til nutiden og iværksætte tiltag, der tager højde for fremtidens 
udfordringer og ikke mindst potentialer.           
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Der etableres en projektgruppe 
på tværs af Dansk Design Centers 
kompetenceområder, som leder og 
driver hele processen i tæt parløb med 
Welfare Tech. Projektgruppen vil bestå 
af et tværfagligt team sammensat 
af medarbejdere med vidtrækkende 
kendskab til velfærdsteknologi-markedet 
samt stor erfaring med at gennemføre 
innovationsforløb med afsæt i scenarier.

Engagement
Som partner udpeger man et medlem 
med beslutningskraft til styregruppen 
og forpligter sig således til at deltage 
på tre til fire styregruppemøder årligt. 
Styregruppen sætter retningen for 
initiativet og træffer de overordnede 
beslutninger gennem hele forløbet. 
Styregruppen deltager aktivt i scopingen 
af projektet og forventes at sikre 
flyvehøjde og relevans. 

Desuden forventes det, at 
styregruppemedlemmet deltager på 
workshops i fase 1, samt at der udpeges 
en eller to nøglepersoner fra samme 
organisationen, som ligeledes deltager 
på workshops i fase 1.

Økonomi
Som partner bidrager din organisation 
økonomisk til initiativet med 300.000 
kr. ekskl. moms. Det samlede 
økonomiske bidrag fra partnerkredsen 
dækker udgifter til udvikling af 
scenarier, etablering af scenarierne, 
planlægning og afholdelse af 
workshops og udarbejdelse af konkrete 
designværktøjer, samt gennemførsel 
af eksperimenter i fase 2 samt en plads 
i Policy Life Lab. Derudover medgår 
parterne med egen tid i fase 2 og 
afsætter timeressourcer til at gennemføre 
eksperimenterne.

Organisering  

Initiativtagere
Om Dansk Design Center
Dansk Design Center arbejder målrettet med at bringe designmetoder i spil på velfærdsområdet sammen 
med offentlige organisationer og private virksomheder og på den måde gentænke og transformere 
det danske velfærdssystem mod fremtiden. Dansk Design Center har de seneste år systematisk 
anvendt scenariedesign som metode til at forme konkrete, plausible udfald for fremtiden, der skal 
hjælpe virksomheder og organisationer med at træffe langtidsholdbare beslutninger og pege på nye 
forretningsmuligheder.

Om Welfare Tech
Welfare Tech er Danmarks største medlemsbaserede klyngeorganisation for sundhed og velfærdsteknologi. 
Gennem samarbejde med virksomheder, kommuner, regioner og forsknings- og uddannelsesinstitutioner 
optimerer Welfare Tech rammerne for, at erhvervslivet kan realisere det kæmpe udviklingspotentiale, 
som ligger inden for det sundheds- og velfærdsteknologiske område. Initiativet foregår i regi af 
Innovationsnetværket Danish Healthtech med støtte fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Tænketanken Mandag Morgen
Tænketanken Mandag Morgen har i mere end 25 år præget samfundsudviklingen med dagsordenskabende 
og politisk uafhængige indsigter og løsninger. Vi sætter fokus på kerneområder for fremtidens samfund, 
herunder fremtidens arbejdsmarked og kompetencer, fremtidens demokratiske fællesskaber, fremtidens 
velfærdssamfund, fremtidens sundhedsinstitutioner, fremtidens teknologier og digitalisering og fremtidens 
ledelse. Tænketanken er en del af Huset Mandag Morgen og Altinget.
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Fremtidens ældreliv er et 
eksperimenterende, konkret 

og samskabende initiativ, 
med visionen om at 

handle på fremtiden. 
Fremtidsscenarier bruges til 
at opdage nye markeder, 

udvikle nye tilgange 
og i fællesskab 

skabe fremtidens 
sundhedsløsninger. 

Vi starter nu. 

Skal du med?

13



14

Kontakt 

Stine Bøcker Mørch 
Projektleder, Dansk Design Center
stm@ddc.dk
+45 2678 4489


