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VORES BAGGRUND FOR AT ARBEJDE MED VERDENSMÅL
FN’s verdensmål har til formål at skabe mere bæredygtig udvikling. I Gran Recovery and Health har 
vi en lang historie med fokus på bæredygtighed. Vi har erfaring for, at det virker og giver noget mere 
værdifuldt end økonomisk overskud, når vi sætter fokus på miljø, bæredygtigt brug af resurser og 
socialt ansvar. En af de helt store effekter for os og for de mennesker, som bor her, er mening. Det at 
handle og tænke bæredygtigt skaber en meningsfuldhed – omkring en selv, ens relation til andre og 
til omverden.

Vi er en virksomhed med speciale i det sociale område, og derfor har det altid været naturligt og 
meningsfuldt at have tankerne om socialt ansvar med – i den specialpsykiatriske behandling og i virk-
somhedsdriften. Det giver mening at have fokus på at skabe en bedre verden – for vores brugere og 
for vores medarbejdere og ikke mindst for os som virksomhed.

Med baggrund i vores organisations DNA er det naturligt, at vi i Gran Recovery and Health også arbe-
jder med FN’s verdensmål.  Bæredygtighed er grundlæggende i alt, vi gør. Det indgår i vores vision og 
mission om at skabe bæredygtige fællesskaber og at have en virksomhed i balance.

Vi mener, at et aktivt og dynamisk arbejde med verdensmål og CSR burde være et krav til os og 
andre i sektoren som leverandører til det offentlige. At vi indarbejder sociale, miljømæssige og etiske 
aspekter i vores virksomhedsaktiviteter og i det nære samarbejde med vores leverandører og samar-
bejdspartnere. Sammen kan vi mere, og det forpligter. 

CERTIFICERING I ARBEJDET MED VERDENSMÅL
Med udbredelsen af FN’s verdensmål ser vi tendenser i samfundet, hvor alle – også virksomheder – 
skal have fokus på de bæredygtige løsninger, og det glæder os. Det har været en del af vores arbejde 
og organisation siden vores start i 1985, og vi arbejder fortsat for den bæredygtige udvikling i vores 
lokale fællesskaber og det store globale fællesskab.  

Når vi vælger en verdensmålscertificering, er det fordi certificeringen blåstempler, at Gran Recovery 
and Health har etableret, implementeret og vedligeholder et ledelsessystem, hvor vi aktivt arbejder 
med at bidrage til opfyldelse af relevante FN Verdensmål ved, at vi arbejder med vores valgte delmål 
og løbende udvikler vores arbejde med nye mål og tiltag.

Vi arbejder med verdensmål for at skabe mere bæredygtig udvikling i verden. Og så har vi erfaring 
med, at tankerne om verdensmål og CSR kan bidrage med en anden og vigtig vinkel på almindelig 
virksomhedsdrift, og derfor finder vi inspiration i både FN’s verdensmål og de syv CSR-områder, når 
vi udarbejder strategier og lægger planer for virksomhedens fremtid, og når vi i dagligdagen søger 
inspiration til beskæftigelsesindsatser, en meningsfuld hverdag, et godt arbejdsmiljø og meget mere.

Vi arbejder derfor med bæredygtighed som en integreret del i alt det, vi laver. Hele koncernens arbe-
jde bliver derfor gentænkt med fokus på, hvordan virksomhederne kan forstærke denne indsats. Det 
gør vi blandt andet ved at anvende en ny model for arbejdet med strategier, kvalitetsmål, CSR og FN’s 
verdensmål i forbindelse med arbejdet omkring en verdensmålscertificering. 



UDVALGTE VERDENSMÅL
Når vi vælger indsatserne, sker det med et blik for:

• Den fælles kerneopgave

• Vores kvalitetsmål

• CSR-områderne

• Vores strategiske pejlemærker, vision og mission

2021-2022: OPSTART
Vi startede det certificerede arbejde med verdensmål i 2021. Ved en gennemgang af alle 169 delmål 
fordelt på de 17 overordnede verdensmål udvalgte koncernledelsen til en start, at vi vil arbejde med 
verdensmål 3 Sundhed og trivsel og 4 Kvalitetsuddannelse, som i den grad understøtter vores fælles 
kerneopgave på tværs i koncernen: Helhedsorienterede forløb for den enkelte med fokus på recov-
ery og rehabilitering på det specialiserede socialområde.

2022-2025: UDVIDELSE AF OMFATTEDE VERDENSMÅL

Ved en workshop med bestyrelserne i maj 2022 gennemgik vi hvilke verdensmål, det vil give mening 
for os at fordybe os i og arbejde med frem til 2025. Efter workshop med bestyrelsen har vi haft to 
åbne workshops, hvor alle medarbejdere kunne deltage og komme med input til de nu indsnævrede 
verdensmål (3,4,8,9,10,12). Herefter har den øverste ledelse i hver af koncernens virksomheder taget 
endelig stilling til hvilke verdensmål, vi arbejder videre med, og der er udpeget en ansvarlig fra kon-
cernledelsen, som har det overordnede ansvar for indsatserne under hvert verdensmål. 

Vi vil frem til 2025 udvide med et verdensmål, så vi i 2025 arbejder med følgende verdensmål:



Verdensmål 3.4 - Sundhed

• Udvikling af rehabiliteringsplaner

• Rygestop

• Sygefravær og 
personalegennemstrømning

MÅL
For alle tiltag er der fastsat et eller flere målbare mål, som bl.a. skal sikre opfølgning, måling, rap-
portering og evaluering. Vi har hvert år nye indsatser, som er af udviklingsmæssig karakter f.eks. 
kompetenceudviklingsplaner, og så har vi en lang række tiltag i driften, som er implementeret og 
understøtter vores formål om at arbejde med verdensmål indenfor certificeringens omfang f.eks. 
skraldeindsamling. 

ARBEJDET MED VERDENSMÅL 2021-2022
Arbejdet med verdensmålene i 2021-2022 er struktureret som seks overordnede tiltag, fordelt på 
fire delmål og bliver løst af fire grupper. Nogle tiltag omhandler direkte kerneopgaven f.eks. rehabi-
literingsplaner, mens andre tiltag understøtter løsningen af kerneopgaven ved at klæde medarbe-
jderne på med f.eks. undervisning i misbrugsbehandling: 

Verdensmål 3.5 - Forebygge misbrug

• Undervisning af personalet i 
dobbeltdiagnoser og beskrive 
misbrugsbehandling

Verdensmål 4.4 - Kvalitetsuddannelse og 
livslang læring

• Kompetenceudviklingsplaner for 
medarbejdere

Verdensmål 4.5 - Erhvervsrettet 
uddannelse for de mest udsatte grupper

• Plan for lærlinge og elever



Rehabiliteringsplaner

Rehabiliteringsplaner er en samlet beskrivelse af den helhedsorienterede indsats, man får, når man 
bliver indskrevet som beboer på Granhøjen, og som er den kerneopgave, vi alle tager del i på tværs af 
Gran Recovery and Health. 

I gruppen har vi arbejdet med form på og implementering af rehabiliteringsplanerne, som er en 
samlet plan for de fysiske, psykiske og sociale rehabiliterende indsatser for de indskrevne borgere på 
tværs af koncernens tilbud og ekspertiser: 

•  Bolig, selvstændighed og relationer - Granhøjen

•  Psykiatrisk behandling - Skovhus

•  Beskæftigelse og aktivitet – REBOA

• Somatisk sygdom – i samarbejde med offentlige instanser

Det giver sagsbehandlere og medarbejdere et bredere og mere indgående billede af den enkelte 
beboer.

Rygestop

Vi har gennemført tre forløb med Rygestopkonsulenterne med i alt 20 deltagere, hvoraf ca. halvdelen 
er stoppet med at ryge.

Kompetenceplaner

Der er udarbejdet et helt nyt format for MUS, hvor fokus er på kompetenceudvikling og sammen-
hæng med resultater fra medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Formatet er yderligere tilpasset og 
integreret til den nye HR-platform Emply. Der er også udarbejdet vejledning og procedurer i kvalitet-
sledelsessystemet for afholdelse af MUS og LUS, og der er udarbejdet både skriftlige vejledninger 
og videovejledninger til lederne. Der er afholdt fem workshops (en for hver virksomhed) både ifm. 
afholdelse af MUS og en workshop samlet for de ledere, der skal afholde LUS.

Med det nye format er det hensigten at opnå størst muligt udbytte fra samtalerne til gavn for den 
enkeltes og organisations udviklingspotentiale og vores fælles løsning af kerneopgaven. 

Lærlinge og elever

Vi ønsker at tage imod flere lærlinge og elever, og derfor har det været et fokusområde at finde ud af 
hvor vi kan have hvilke typer elever og lærlinge, samt hvilke godkendelser vi har, og hvilke skal vi søge. 
Virksomhederne skal som minimum afløse AUB-afgiften og gerne tage imod så mange elever og 
lærlinge, som det er foreneligt med driften at tage. Vi har søgt og fået nye godkendelser, og vi følger 
årligt op på, om vi får taget imod flere elever og lærlinge.



På Skovhus Privathospital har vi årligt fire SSA-elever i samarbejde med Odsherred kommune. På 
Granhøjen har vi SSA- og SSH-elever på flere af botilbuddene. I IS Kilden får vi fra 2023 en økono-
mielev. I Mator får vi i 2023 tømrerlærlinge.

Dobbeltdiagnoser og misbrugsbehandling

Gruppen har udarbejdet en beskrivelse af den tværfaglige indsats, Gran Recovery and Health yder 
omkring misbrugsbehandling og dobbeltdiagnoser. Gruppens formål har været at medarbejdere, 
som arbejder med dobbeltdiagnoser, føler sig klædt på til at arbejde med det. 

Ved en undersøgelse hos alle medarbejdere, som arbejder med dobbeltdiagnoser, finder vi ud af, at 
93 % føler sig klædt på til det. Undersøgelsen er også brugt til at kortlægge kursisternes erfaringer, 
kompetencer og tavse viden. Vi har også researchet materiale på misbrugsbehandling fra behan-
dlingstilbud, uddannelsestilbud og socialstyrelsen. Disse kilder og vores egen tilgang ligger til grund 
for indholdet på vores tre-dages kursus. Kurset er primært rettet mod personale på Skovhus og 
Granhøjen med henblik på at give dem et grundlæggende indblik i og viden om nogle af de problema-
tikker omkring dobbeltdiagnoser og rusmiddelbrug, som de støder på i deres arbejde.

Sygefravær og personalegennemstrømning

Der er i løbet af året genereret et idekatalog af mulige tiltag, som nu skal under behandling i HR i sa-
marbejde med de enkelte virksomheder. Fokus har her primært været på onboarding af nye medar-
bejdere, og gruppen er også kommet med forslag til ændring i procedurer omkring introforløbet.

Fremtiden: Vores videre arbejde med verdensmålene 2022-2025

Aktiviteter i årshjulet

Vi har mange faste aktiviteter i vores årshjul, som vi naturligvis også vil inddrage i de relevante 
verdensmål og sætte målbare mål op for. Det drejer sig bl.a. om skraldeindsamling, el-spare-konkur-
rence, motionsdag, mostning af frugt mm.

Udviklingstiltag 2022-2025

Med udgangspunkt i input fra bestyrelsesseminar og fra workshops med medarbejdere har vi valgt at 
arbejde med følgende verdensmål:

Verdensmål 3

Der har været forskellige ideer i spil, og vi har lagt os fast på, at indsatsen skal være omkring fysisk 
aktivitet og kost. Mål vil blive fastsat, når området er afsøgt og en beslutning om indsatser er truffet.



Verdensmål 4

Det er blevet valgt at have fokus på, hvordan vi kan løfte nogle af vores medarbejdere, som ikke har 
en faglig baggrund ved at opkvalificere dem med en fagrelevant uddannelse. Mål vil blive fastsat, når 
området er afsøgt og en beslutning er truffet.

Verdensmål 12

Vi har allerede mange indsatser indenfor dette verdensmål i vores daglige drift, og vi vil derfor starte 
med at samle en oversigt over tiltag og opsætte målbare mål, hvor det giver mening. 

På Granhøjen har beboere og medarbejdere dannet to bæredygtighedsgrupper, hvor miljøinter-
esserede arbejder sammen på tværs af botilbuddene med bæredygtige tiltag til dagligdagen. Her er 
bl.a. el-spare-konkurrencen forankret.

Vi skal deltage på Dansk Industris forløb Klimaklar servicevirksomhed i november 2022, og herefter 
vil vi opsætte flere målbare mål. 

Følg med…
Du kan løbende følge med i vores arbejde med verdensmål på vores hjemmeside og sociale medier, 
hvor vi opdaterer med nyheder og indlæg om de forskellige indsatser.


