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Arbejdsmarkedet "skriger" på 
kvalificeret arbejdskraft og stadig 
flere medarbejdere oplever at man 
kan stille krav til sin arbejdsplads. 
Og går det ikke, finder man et nyt 
job i en anden klinik eller en an-
den branche. Nogle kalder denne 
holdning for forkælet, men al 
forskning peger på, at dette er ten-
densen: Arbejdet er ikke blot et 
sted man henter sine penge, men 
også, og i stigende grad, et rum for 
egen udvikling. Samtidig skal der 
være en balance mellem den pro-
fessionelle og private karriere, 
som gør, at medarbejderen har lyst 
til at arbejde samme sted flere år 
uden at det går udover familien og 
fritiden.  

 

dringer, ansvar, god økonomi, 
gode kollegaer og gode arbejds-
forhold. Derefter beder vi che-
ferne evaluere de ansættelsesfor-
hold de tilbyder. Får de ansatte 
det, som cheferne selv ønsker. 
Hvis ikke: Hvad vil de gøre for at 
tilbyde det?  

Måske er det som de andre? I 
2004 spurgte Rambøll Manage-
ment 2000 unge danskere mellem 
19 og 29 år, hvad de forventede 
sig af deres fremtidige karriere. 
Tendensen i undersøgelsen var 
klar:  
Fra at være orienteret mod ydre 
faktorer som prestige, magt og 
rigdom, vil fremtiden byde på 
med-  

 

arbejdere og ejere, der i lige så høj 
grad sætter selvrealisering og re-
fleksion i centrum.  

Tag udfordringen op 
Udviklingen rummer både mulig-
heder og udfordringer for fremti-
dens tandlægepraksis. Tager du 
udfordringerne op som ejer, er der 
store personlige gevinster at hente 
ved at arbejde seriøst med 
helhedsorienteret ledelse, der ind-
drager medarbejderen som en 
kompetent ressource. Blandt ge-
vinsterne er en mindre stresset 
hverdag, en sundere økonomi og 
mere overskud i hverdagen for 
både chefer og ansatte.  

 

 

 

 

"For at flytte folk, skal du møde 
dem der, hvor de er", skrev Søren 
Kierkegaard. Og det er essensen i 
vores succesfulde arbejde med at 
motivere den nye generation. Ved 
at tage udgangspunkt i deres 
drømme og behov forpligter vi 
dem til at tage del i arbejdet med 
at få dem opfyldt. Men hvad er de 
ønsker:  

Måske er de som dig selv? På 
vore kurser spørger vi ofte ejerne 
om, hvad det er de selv ønsker. 
Hyppigt nævnte ting er:  
Faglighed, glade kunder, udfor-  

 
 
 


