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INDHOLD FORORD
Jeg glæder mig til at præsentere jer for vores nye organisationsstruktur, som har været mere end ti 
år undervejs.

Siden virksomheden startede i 1985 som Granhøjen har den udviklet sig til det, vi i dag kalder for 
Gran Recovery and Health, en koncern med fem datterselskaber indeholdende en lang række tilbud 
inden for det specialiserede social- og sundhedsområde.

I 2020 blev virksomheden i forbindelse med generationsskifte omdannet til en selskabskonstruktion 
med koncernstruktur. Gran Recovery and Health er en familiejet virksomhed med en vision, som 
er forankret i en personlig historie, som har rødder tilbage til tiden med de store totalinstitutioner i 
Danmark og med drivkraften at skabe en bedre psykiatri.

Vi har valgt at fastholde virksomheden som en familieejet privat virksomhed, da personligt ansvar 
er noget, der ligger os meget på sinde, og vi ser ansvar som grundlæggende ikke bare for måden, 
man driver virksomhed på, også for demokratiet, ledelse og den personlige udvikling. Ansvaret 
går som en rød tråd gennem vores organisation og bliver ankeret, midlet og limen, der holder hele 
virksomhed sammen og driver den udvikling, vi ser hos vores brugere.

Som organisation skal vi hver dag være i stand til at imødekomme nye udfordringer fra både kunder, 
brugere og samfundet omkring os. Vi arbejder derfor hver dag for at skabe udviklende rammer for 
mennesker med psykiske lidelser og sociale problemer. Rammer hvor de individuelt og i fællesskab 
med andre udvikler sig og kommer videre i tilværelsen. Det er de menneskers udvikling, der hver dag 
driver os. 

Med det voksende behov indenfor det specialiserede social- og sundhedsområde er det nu mere 
presserende med bæredygtige løsninger, hvor kvalitet ikke nødvendigvis kommer fra flere kroner 
og ører. Disse løsninger vil Gran Recovery and Health være med til at frembringe, og vi ved, at vi med 
vores virke kan bidrage til løsninger i den retning.

I denne virksomhedsplan er jeg derfor stolt af at kunne løfte sløret for vores løsning på et 
specialpsykiatrisk bæredygtigt fællesskab med mulighed for den udvikling og de initiativer, vi er i 
gang med fra 2020, og som vil fortsætte frem til 2025.

God læselyst.

Grete Mikkelsen
Administrerende direktør
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INDLEDNING
Gran Recovery and Health er en privat familieejet organisation, der fra hele landet modtager 
borgere, som har behov for støtte og hjælp til at klare tilværelsen og komme videre i livet. Det er 
voksne med psykiske lidelser, hvor nogle også har sociale problemer eller kan have en hjerneskade. 

Organisationen udfører opgaver indenfor det specialiserede socialområde. Det indebærer, at Gran 
Recovery and Health har samarbejde med mange kommuner i Danmark, som får løst en række 
opgaver iht. Serviceloven og Lov om Aktiv Beskæftigelse og Sundhedsloven.

Virksomheden har eksisteret siden 1985, hvor der var to godkendte pladser, og her snart 40 år 
senere har det udviklet sig til at rumme omkring 250 godkendte botilbudspladser. Koncernen 
omfatter også et udvalg af beskæftigelsessteder bl.a. et hotel og en gårdbutik, et psykiatrisk 
privathospital, som varetager behandlingen af de tilknyttede borgere og private kunder, og 
kvindekrisecenter og herberg.

DEL 1
Ejerform, koncernens opbygning og ledelse

DEL 2
Virksomheder, organisering og samarbejde 

DEL 3
Specialpsykiatrisk behandling: behandling, beskæftigelse og bolig

DEL 4
Strategiplan og fokusområder for de kommende år 

STRUKTUR
Strukturen i Gran Recovery and Healths virksomhedsbeskrivelse og strategiplan er opdelt i fire dele 
med hver sit fokus:
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DEL I: GRAN RECOVERY AND HEALTHS EJERFORM, 
KONCERNENS OPBYGNING OG LEDELSE

EJERFORM
Ejere af virksomheden er Grete Mikkelsen, Torsten Mikkelsen, Tor Mikkelsen og Maria Olsen.

Gran Recovery and Health er en familieejet og -drevet virksomhed, hvilket bl.a. betyder, at 
personlige relationer i virksomheden har stor betydning. 

I koncernen findes mange, som betragter organisationen som en del af sig selv – det gælder både 
dem, som bor her og dem, som arbejder her. Derfor oplever vi også stor opbakning og et stort 
engagement i at løfte den faglige udfordring, det er at højne kvaliteten og driften af koncernen.

Siden 2009 har vi arbejdet med et ejerskifte, som har betydet, at koncernen er videregivet til næste 
generation, mens de bestemmende aktier stadig er tilknyttet grundlæggerne af virksomheden, 
og vil være det frem til nuværende koncerndirektørs afgang. Herefter vil de bestemmende aktier 
blive varetaget af Torsten og Gretes børn, der i samarbejde med en bestyrelse og en fond vil drive 
virksomheden videre.

Familieholding/
ejergruppe

Ledelse Løvdalen

Ledelse Skovhus

Ledelse MATOR

Ledelse IS Kilden

Ledelse Granhøjen

KONCERNLEDELSE

Koncernbestyrelse

Granhøjen A/S Tjørneparkens Botilbud ApS

Granhøjens Botilbud A/S

Granhøjens Skæve Boliger 
§§ 107 og 108

Granhøjens Særlige 
Tilbud ApS

Granhøjen 
Midtsjælland ApS

Skovhus 
Privathospital ApS

Skovhus Krisecenter ApS

Skovhus Herberg 
og Forsorgshjem

Løvdalen ApS De socialt ansvarlige 
virksomheder ApS

GTService ApS

MATOR 2002 A/S

IS Kilden  ApS

KONCERNENS OPBYGNING

Drifts-
bestyrelse

Koncerndirektion

Skovhus Bo- og Afhængigheds-
behandling ApS



8 9

LEDELSE
Her kan du læse om vores bestyrelser, driftsledelse, ISO-certificerede kvalitetsledelsessystem 
og om vores systemiske og anerkendende ledelsesgrundlag, som alle er med til at sikre den gode 
opgaveløsning med fokus på ansvar og samarbejde.

BESTYRELSERNE
I Gran Recovery and Health har vi to bestyrelser:

En koncernbestyrelse der varetager den overordnede ledelse af koncernen i samarbejde 
koncerndirektøren og direktionen for koncernen. 

En driftsbestyrelse som varetager ledelsen for de virksomheder, som er underlagt Socialtilsyn, 
i samarbejde med driftsdirektørerne og direktionerne for de involverede selskaber, herunder 
Skovhus herberg og forsorgshjem, Skovhus krisecenter, Granhøjen botilbud og Løvdalen 
beskæftigelsessteder.

EJERGRUPPE

KONCERNDIREKTION

DRIFTSBESTYRELSE

DRIFTSDIREKTØRER

CHEFER

AFDELINGSLEDERE

TEAMLEDERE

Bestyrelsens rolle og ansvar
Selskabets ledelse er delt mellem koncernbestyrelsen, der udøver den overordnede ledelse af 
koncernen, og direktionen der udøver den daglige ledelse af selskabet. Driftsbestyrelsen har 
ansvaret for den daglige drift i samarbejde med driftsdirektøren i de enkelte selskaber.

Generelt har bestyrelserne ansvaret for virksomhedens strategiske udvikling. Bestyrelsen varetager 
selskabets interesser, hvilket indebærer loyalitet overfor selskabet som helhed. Bestyrelsen har 
også ansvaret for styring og kontrol af selskabets økonomi og risici og skal sikre overholdelse af 
love og regler samt efterlevelse af bestyrelsens beslutninger. Det er også bestyrelsens opgave at 
sikre succession, det vil sige at sikre, at selskabet har den bedst mulige ledelse inklusiv direktion og 
bestyrelse.

DRIFTSLEDELSEN
Koncerndirektøren og direktionen varetager den daglige ledelse af koncernen.

Underliggende datterselskaber ledes af driftsdirektører, der i samarbejde med direktionen i de 
enkelte selskaber har ansvaret for den daglige drift og overholdelse af love og budgetter.

Overordnet er der fem stillingsniveauer i koncernen:
1. Direktør - Vicedirektør
2. Chefer 
3. Afdelingsleder
4. Teamleder
5. Medarbejder

Ansvarsfordeling og samarbejde
Hver for sig udgør datterselskaberne en del af en samlet ydelse, helhedsorienterede forløb for 
borgere, mens selskaberne også kan have særskilte ydelser og kunder. 

Hvert datterselskab er organiseret i forhold til, at det giver mening for den specifikke 
fællesydelse, som selskabet yder, og det fordrer vores tværgående fælles organisering i forhold 
til kvalitetsledelsessystem, ledelsesgrundlag, arbejdsmiljø og verdensmålscertificering. Vi har i 
koncernen fælles strategi, mål og organisering samtidig med at hvert selskab har særskilte mål og 
organisering.

KONCERNBESTYRELSE
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ISO 9001: 2015-CERTIFICERING
I Gran Recovery and Health har vi et kvalitetsledelsessystem, som indeholder beskrivelser af vores 
arbejdsgange; hvem skal gøre hvad hvornår. På den måde får vi en ensartet kvalitet i det, vi gør, og vi 
sikrer samtidig, at vi gør det, vi siger, vi gør.

Hele koncernen er certificeret efter ISO 9001 i forhold til et kvalitetsledelsessystem, som udgør 
rygraden i koncernen. Kvalitetsledelsessystemet sætter rammerne – og giver redskaber til ledelsen i 
koncernen, så den har mulighed for at drive virksomhedens processer i overensstemmelse med de 
juridiske og fastlagte krav, der findes for de forskellige fagområder.

Ved at sætte rammer for ledelsesprocesserne i Gran Recovery and Health skabes der mulighed for 
tværfagligt samarbejde mellem datterselskabernes ledelser og større mulighed for at dokumentere 
de processer, de enkelte virksomheder hver især yder til kunderne. Den dokumenterede opfølgning 
skaber mulighed for at identificere afvigelser og sætte ind med forbedrende tiltag, hvilket udvikler 
kvaliteten i koncernens ydelser.

Kvalitetsledelsessystemet har overordnet til formål at:

• Definere og dokumentere de processer, som skal følges af ledelsen og medarbejderne i 
koncernen.

•  Tilstræbe høj tilfredshed hos organisationens interessenter: Kunder/borgere/
pårørende/medarbejdere m.fl.

•  Styrke koncernens troværdighed

•  Dokumentere overholdelse af relevante love og myndighedskrav

•  Dokumentere indholdet af samarbejdsaftalerne med kommunerne

•  Dokumentere kvaliteten af ydelserne

•  Efterleve kravene til kvalitetsledelse iht. DS/EN/ISO 9001: 2015

•  Forbygge og minimere uønskede (på-)virkninger af koncernen og fremme ønskede 
virkninger. Her ved kortlægning og planlægning af handlinger til adressering af de risici 
og muligheder, der eksisterer i organisationen og vores omverden.

Kvalitetsledelsessystemet er opbygget på grundlag af kravene i ISO 9001: 2015, samt Kravgrundlag 
DNV GL Verdensmålscertificering.

I praksis stiller certificeringen både krav til os, og til dem, vi samarbejder med – og det er vi glade for. Vi 
mener nemlig, at vi alle har et ansvar, både for den måde vi arbejder med hinanden og for at sørge for, 
at vores arbejde udføres så bæredygtigt og effektivt som muligt.
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LEDELSESGRUNDLAG
Vores ledelsesgrundlag er det samme i hele koncernen og tager sit udgangspunkt i en 
socialkonstruktivistisk tilgang, hvor vi arbejder med, hvordan virkeligheden i større eller mindre grad 
skal forstås som en social konstruktion, og hvordan sproget former menneskets evne til og mulighed 
for at erkende verden. Hvad, der opleves som virkeligt, afhænger af konteksten og måden, vi taler om 
tingene på.  

Ledelsesgrundlaget er derfor opbygget i forhold til en metafor for, hvordan en hjerne fungerer, og er 
ikke hierarkisk i sin forståelse og funktion, selv om selve systemet er hierarkisk i forhold til ansvars- og 
kompetencebeslutning.

Ledelsesgrundlaget er derfor dobbelt i sin betydning, hvor der vægtes evnen til at indgå i 
samarbejdende relationer og sætte systemet foran personlige ambitioner.

Anerkendende ledelse
Man møder ikke et kompetent og engageret menneske, hvis man forud for mødet forventer, at 
vedkommende er uduelig og doven. Anerkendende ledelse er bl.a. baseret på følgende principper, 
som også har rod i den systemiske teori og metode: 

• Organisationer er levende systemer, og ledelse er en relation

•  I ethvert samfund, enhver organisation og ethvert team er der noget, som fungerer

•  Det, vi fokuserer på, bliver vores virkelighed

•  Sproget vi bruger, skaber vores virkelighed og vores fortid, nutid og fremtid

•  Mange forskellige og samtidige virkelighedsopfattelser

•  Forskelle er vigtige og værdifulde

•  Enhver undersøgelse er en påvirkning

•  Mennesker er mere trygge ved fremtiden (det ukendte), når de har noget af fortiden 
(det kendte) med sig

•  Vi kan ikke fjerne problemer, men vi kan realisere ønsker  

Besøg vores hjemmeside www.grh.dk for mere information om vores systemiske tilgang.

Kommunikation
Er nødvendig for at vi kan

 lykkes med opgaverne – vha. 
forbindelse og forståelse

 mellem parterne

Opgavefordeling
Sørge for opgaver 

havner det rigtige sted 
og kontinuerlig 

opfølgning

Samarbejde
Koble teams og 

mennesker sammen på 
en måde hvor 2+2=5
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DEL 2: GRAN RECOVERY AND HEALTHS VIRKSOMHEDER, 
ORGANISERING OG SAMARBEJDE 
Standardløsninger passer ikke til mennesker – hver og en borger har et unikt forløb, som er særligt 
tilrettelagt. Derfor har vi en bred vifte af botilbud og boliger, behandling og beskæftigelse. 

Gran Recovery and Health eksisterer for at skabe de bedste rammer for det bedst mulige liv for den 
enkelte borger.

Tværgående samarbejde
Med borgeren i centrum har organisationen udviklet sig til at omfatte og specialisere sig i det, der 
har været brug for – beskæftigelse, adgang til psykiatrisk behandling, kriseberedskab og brugbare 
rammer. Det er blevet delt ud i flere virksomheder af forskellige årsager, bl.a. godkendelser i 
socialtilsynet. For at opnå de bedste forudsætninger for et sammenhængende forløb for borgeren, 
har vi valgt en koncernstruktur med en samlet ledelse på tværs af virksomhederne, som sikrer 
samarbejde på tværs og sætter retningen for drift og udvikling for de ydelser, der er omkring vores 
kernebruger borgeren. 

Hele koncernen har det samme fælles faglige fundament at stå på og det samme mål: det bedste 
forløb for hver borger. Alle virksomheder løfter deres del af kerneydelsen og er specialiseret i og giver 
energi til deres del. Samarbejdet er sat i system med fokus på, at alle arbejder mod det samme fælles 
mål, og erfaringer og udvikling går i samme retning på tværs af alle tilbud, hvilket gør det muligt at 
skabe de bedste rammer for borgeren.

Med koncernstrukturen er det også muligt at have en pulje med overskuddet fra virksomhederne, 
som vi bruger til at geninvestere i projekter ift. nye måder at løse sociale problemer på.

Forretningsgrundlag
Gran Recovery and Healths tilbud omfatter et koordinerende og sammenhængende 
helhedsorienteret tilbud til kunderne. 

Gran Recovery and Health er et privatejet holdingselskab med i alt fem datterselskaber, som 
med hver deres kompetencer og virkeområde samarbejder om at løfte en opgave indenfor det 
specialiserede socialområdet i Danmark: Gran Recovery and Health tilbyder rehabiliterende 
helhedsorienterede rammeløsninger i form af ambulant behandling, krisecenter, herberg, botilbud, 
behandling og beskæftigelse til unge og voksne borgere over 18 år med psykiske lidelser, og 
som er udfordret af sociale vanskeligheder. Kunderne er kommuner, stat, forsikringsselskaber, 
privatpersoner m.fl. 

Virksomheden består af følgende datterselskaber: 

1. IS Kilden ApS: Administration

2.  Granhøjen A/S: Botilbud

3.  Løvdalen ApS: Målrettet beskæftigelse og uddannelse

4.  Skovhus Privathospital ApS: Psykiatrisk behandling

5.  Mator 2002 A/S: Entreprenør og ejendomsselskab.

IS KILDEN ApS (KONCERNADMINISTRATION)
Økonomi   •   Forsikringer, biler og indkøb
Forretningsudvikling og kvalitetssikring
Jura   •   HR   •   Salg og marketing   •   IT

GRANHØJEN A/S
Midlertidige botilbud, jf. SEL § 107

Længerevarende botilbud, jf. sel § 108

LØVDALEN ApS
Beskyttet beskæftigelse, jf. SEL § 103   •  Samværs- og  aktivitetstilbud, jf. SEL § 104  

Aktivering og øvrige  ressource- og beskæftigelsestilbud, jf. LAB og LAS
STU-forløb   •   Praktikforløb   •   GTService ApS

Vagt og akut beredskab   •   Serviceydelser, jf. SEL §§ 83 og 85

MATOR 2022 A/S
Ejendomsadministration, herunder køb og salg af ejendomme samt udlejning

Renovering og vedligeholdelse af ejendomme   •   Matrikulære forhold

SKOVHUS PRIVATHOSPITAL ApS
Ansvarlig for medicinhåndtering og monitorering af psykiatersamtaler for koncernen

Psykiatrisk behandling, herunder ambulant behandling samt dag- og døgnbehandling, jf. sundhedsloven 
Skovhus krisecenter ApS  •   Kvindekrisecenter, jf. SEL § 109  •   Afdeling for boligløse familier SEL § 110

Skovhus Herberg og Forsorgshjem jf. SEL § 110 
Skovhus bo- og afhængighedsbehandling   •   Botilbud SEL § 107   •   Misbrugsambulatorie SUL

Gran Recovery and Healths datterselskaber omfatter følgende forretningsområder:



16 17

ORGANISATIONSKULTUR
Kulturen i en organisation er den, der binder struktur, ledelse og processer sammen, og uden 
den gode kultur bliver det svært at drive en virksomhed som vores, der i den grad er afhængig af 
samarbejde.

Gran Recovery and Healths kultur er præget af meget dedikerede medarbejderne, som har en bred 
viden og erfaring indenfor området. Det, som gør Gran Recovery and Health unik, er en kultur, hvor 
engagerede medarbejdere lægger en stor ære i at være en del af et fællesskab, hvor ansvar for at 
løfte kvaliteten, fællesskabet og medarbejder- og beboertrivslen også ligger hos den enkelte.

Denne dynamik er Gran Recovery and Healths styrke, fordi det hele tiden skaber udvikling i forhold 
til brugerne, men også i forhold til organisationens grundtanker, som hele tiden bliver udfordret og 
revurderet. Denne dynamik er samtidig en udfordring for Gran Recovery and Health, da det er vigtigt 
at holde overblikket over alle projekter og nye udviklingstiltag. Vi er derfor meget bevidste om, at 
denne dynamik skal bibeholdes, mens der også skal være struktur. 

For at fastholde strukturen er der derfor etableret forskellige tværgående kvalitetssystemer i 
koncernen, som spiller ind i den opgave, som den enkelte virksomhed løser. Derudover er hele 
koncernen certificeret i et fælles system på to områder: kvalitetsledelse og verdensmål (læs mere på 
side 10-11).

SPECIALPSYKIATRISK BÆREDYGTIGE FÆLLESSKABER
Vores koncept kalder vi specialpsykiatrisk bæredygtige fællesskaber, og det er en vigtig del af vores 
organisationskultur og vores opgaveløsning. De bæredygtige fællesskaber er nemlig på samme 
tid målet og midlet til at lykkes i Gran Recovery and Health. Det er en tilgang, der kun kan fungere, 
hvis vi arbejder med det som en kultur, der gør sig gældende i hele koncernen. Det gælder både i 
behandlingen, beskæftigelsen og botilbuddene, som det gælder på ledelsesniveau og blandt alle 
vores medarbejdere. Det har heldigvis altid været en del af koncernens DNA og dermed en kultur, der 
eksisterede i praksis, før vi talte os frem til konceptet specialpsykiatrisk bæredygtige fællesskaber.

Fællesskaberne bliver specialpsykiatrisk bæredygtige, når hvert individ føler medansvar og ejerskab 
for fællesskabet, og når fællesskabet støtter op og holder hvert individ kørende. Alle kan byde ind til 
det fælles og er hver især med til at gøre det til det, det er og skal være. På en gang får og giver vi. Det 
er social bæredygtighed. Og når det fungerer, bliver der også plads til at tænke på det miljømæssige 
og økonomiske. 

Vi arbejder med de bæredygtige fællesskaber ud fra otte fokuspunkter:

• Behandling der fokuserer på varig forandring  

• Botilbud/afdelinger der drives økonomisk forsvarligt 

• Fællesskaber der er helende i sig selv  

• Ledelse der er involverende og relationel  

• Fællesskaber som har et miljømæssigt fokus  

• Samarbejdsrelationer der fokuserer på dialog frem for diskussion  

• Fokus på opgaven med nærværende relationer og involvering  

• Et fællesskab der arbejder ud fra et systemisk og narrativt synspunkt i alle aspekter 

EKSEMPEL
Når vi i behandlingen flytter fokus fra det den enkeltes problemer, bliver der plads til 

at have et ligeværdigt samvær. Skyld og skam bliver reduceret, når borgerne mødes i 
ligeværd, og det har en direkte indflydelse på f.eks. mængden af konflikter. Denne tilgang 

påvirker dermed også driften på den måde, at ligeværdigt samvær i sig selv har en 
deeskalerende effekt på den enkeltes udfordringer. 

Dermed skal der bruges færre ressourcer på at bibeholde en dagligdag, der er 
funderet på ligeværd. 

Læs mere uddybende om alle punkterne på vores hjemmeside: www.grh.dk.
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KVALITETSSIKRING
Det har altid været et mål for først Granhøjen og nu Gran Recovery and Health at kunne levere en 
høj kvalitet. I starten talte det for sig selv, vi måtte udvide, når kommuner henvendte sig med flere 
borgere med komplekse sager, fordi vi lykkes med at skabe udvikling for dem, der flyttede ind. I 
dag har vi og samfundet et stort fokus på at kunne dokumentere vores indsatser og kvalitet. Vi har 
kombineret vores viden og erfaringer med de krav, der naturligt stilles til os fra myndigheder, til at 
skabe den ”optimalt sammenhængende kvalitet”, som du kan læse mere om her.  

Private sociale tilbud som vores skal indberette omsætning, soliditetsgrad, overskud/underskud, 
lønomkostninger, ejendomsomkostninger og meget mere, som Bekendtgørelse om Socialtilsyn 
foreskriver. Vi afleverer budgetter og årsrapporter til tiden, og budgetterne er gennemsigtige og 
kan sammenholdes med regnskaberne. Det er med andre ord nemt at se, om der er sammenhæng 
mellem pris og kvalitet, og om borgerne får den hjælp og støtte, de er visiteret til og har brug for. Det 
mener vi er positivt, for gennemsigtighed i de sociale tilbuds økonomi er afgørende for tilliden på 
socialområdet, og det vil vi gerne bidrage til.

Den sammenhængende kvalitet
For den optimalt sammenhængende kvalitet i Gran Recovery and Health har vi fokus på kvaliteten for 
tre forskellige områder:

Den organisatoriske kvalitet
Gran Recovery and Health har et ISO 9001-certificeret kvalitetsledelsessystem, som udgør rygraden 
i koncernen, og udgør dermed en vigtig del af ledelsesarbejdet i koncernen. 

Vi har enormt engagerede medarbejdere og ledere og et godt samarbejde på tværs af 
organisationen. Vi har et systemisk ledelsesgrundlag og har fokus på effektive feedbacksystemer og 
klare kommunikationsveje for at sikre den bedste organisatoriske sammenhængskraft og kvalitet.

Vi gennemfører løbende trivselsmålinger (fire om året) med lederevaluering for alle medarbejdere.

Den oplevede kvalitet
Vi gennemfører løbende interessentundersøgelser for kunder, beboer/patient, pårørende og 
medarbejdere for at sikre, at kvaliteten af det vi leverer, lever op til forventningerne og for, at vi kan få 
input til, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. 

Den faglige kvalitet
Vi har stort fokus på det tværfaglige samarbejde, som er nødvendig i vores helhedsorienterede 
forløb. Udover den faglighed, man som medarbejder kommer med, kompetenceudvikler vi også ift. 
systemisk og narrativ forståelse for alle via en intern uddannelse til alle, som arbejder med borgere. 
Dertil kommer viden og uddannelse i fagområder, som er relevant for den enkelte medarbejders 
opgaveløsning, f.eks. NADA, dobbeltdiagnoser, excel-kursus mv.

Hver virksomhed har faglige konsulenter, f.eks. jurister – it-konsulenter – faglige pædagogiske 
konsulenter – psykiatere – sygeplejersker - socialrådgivere - fysioterapeuter - håndværkere – kokke 
mm., som samarbejder på tværs af hele koncernen.
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TILSYN
Gran Recovery and Healths opgaver tager udgangspunkt i en bred vifte af lovområder, og vi er 
underlagt en lang række tilsyn, som er med til at sikre kvaliteten af vores tilbud. Det indebærer bl.a.: 

•  Godkendelse af tilbuddene fra Socialtilsynet, som også fører et løbende fagligt og 
økonomisk tilsyn med de enkelte tilbud, jf. lov om socialtilsyn

•  Et individuelt personrelateret tilsyn fra alle de handlekommuner, som har borgere 
indskrevet i de konkrete tilbud, jf. SEL § 148

•  Et generelt, driftsorienteret tilsyn af den stedlige kommune for de tilbud, som ikke er 
omfattet af § 4 i lov om socialtilsyn, jf. SEL § 148 a

•  Økonomisk tilsyn med driften af de enkelte selskabers revisorer (Deloitte)

•  Tilsyn med de arbejdsretlige og arbejdsmiljømæssige forhold fra Arbejdstilsynet

•  Sundhedsfagligt tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed

•  Tilsyn med koncernens datahåndtering og GDPR - både eksternt fra Datatilsynet samt 
internt via en GRC-platform, som integrerer og strømliner risikostyring og compliance.

•  Kvalitetssikring via ekstern whistleblowerordning

•  Kvalitetssikring via løbende interne og eksterne audits af koncernens 
kvalitetsledelsessystem. 
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DEL 3: GRAN RECOVERY AND HEALTHS SPECIALPSYKIATRISKE 
BEHANDLING: BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING
Gran Recovery and Health eksisterer for at skabe de bedste rammer for det bedst mulige liv for den 
enkelte borger. Standardløsninger passer ikke til mennesker – hver og en borger har et unikt forløb, 
som er særligt tilrettelagt. Derfor skal vi have en bred vifte af botilbud og boliger, behandling og 
beskæftigelse. Alle virksomheder er specialiseret i en del af løsningen, og dermed får den enkelte 
borger det bedste fra alle delelementer af det sammenhængende forløb.

Vores begrundelse for at have en koncernstruktur er primært ift. at sikre forløbet omkring den 
enkelte borger og for at hjælpe virksomhedsdriften på vej med en samlet retning og stordriftsfordele.

MEDARBEJDERE MED BRED FAGLIGHED
Alle medarbejdere, som indgår i behandling af beboere og patienter, gennemgår en treårig 
uddannelse i systemisk og narrativ samtaleterapi. Det er med til at sikre, at medarbejderne er klædt 
på til at håndtere de udfordringer, de møder i deres daglige arbejde. 

For at sikre høj kvalitet af det pædagogiske arbejde og af arbejdsmiljøet modtager personalet 
supervision af interne og eksterne supervisorer.

Vi lægger vægt på personlige kvalifikationer hos medarbejderne. Det er kvalifikationer som 
samarbejdsevne, ansvarlighed og troværdighed.

Medarbejdere, i boliger og beskæftigelse, sundhedsområdet 
Socialpædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere/ assistenter, pædagogiske 
medhjælpere.

Dertil kommer
Faggrupper såsom tømre, elektrikere, murere, smede, gartnere, tagdækkere, lærere, kokke og 
arkitekter.

Behandlere
Terapeuter, psykologer og psykiatere. Terapeuter er systemisk og narrativt uddannet, og vi anvender 
autoriserede psykologer, ligesom alle psykiatere er speciallæger i psykiatri.

Administration
Fagligt uddannede administrative medarbejdere indenfor en lang række fag, f.eks. IT, HR, 
Kommunikation, Regnskab og økonomi, projektledelse mm.

Bæredygtige fællesskaber som rød tråd
Alle medarbejdere bliver introduceret til vores koncept specialpsykiatrisk bæredygtige fællesskaber, 
som ligger til grund for den kerneopgave, vi løser på tværs af Gran Recovery and Health.

Grundlæggerne Grete og Torsten har altid haft fokus på at skabe ligeværd og fællesskaber i smukke 
omgivelser og rammer, som var langt fra institutionspræget – inspireret af Miljøerne. De gjorde sig 

også gode erfaringer i de første år: Det blev vigtigt, at beboerne fik en hverdag, noget beskæftigelse 
at stå op til og til at bruge deres krop til, så beboerne fik en rutine med arbejdstid og fritid, en 
arbejdsidentitet og var trætte, når de skulle sove, så de fik en ”normal” døgnrytme. Alt sammen små 
første skridt i en længere udviklingsproces med fokus på at få succes med at tage ansvar for og i eget 
liv. Det er dette koncept, vi har udviklet på i små 40 år, og som virker. Det er hverdagen, der virker.

Borgeren har brug for et langsigtet fokus uanset om de er 18 eller 60 år. Vi kalder det for 
specialpsykiatrisk bæredygtig behandling, fordi det handler om, hvorvidt vores indsats er rettet mod 
at skabe resultater, hvor borgeren bliver i stand til selv at tage ansvar i fællesskabet. Vi tror på varige 
forandringer frem for adfærdsregulering. Varige forandringer er tidskrævende og sker i hverdagen, 
fordi det kræver en ændring af forståelsen for egne handlinger. Men når først det sker, så er det en 
varig forandring. Det har selvsagt stor betydning for den enkelte og for samfundet.

Granhøjen
Granhøjen eksisterer for at skabe en god hverdag, gode fysiske rammer og udviklingsmuligheder for 
borgeren. Det er hverdagen, der virker. Mennesker får det bedre af at have en meningsfuld hverdag, 
og det kan Granhøjen være med til at skabe. 

Løvdalen
Løvdalen eksisterer for at skabe meningsfuld og virkelighedsnær beskæftigelse med udgangspunkt 
i den enkelte borgers ønsker og resurser. Det er en vigtig pointe, at vi adskiller beskæftigelse fra 
botilbud; det giver et sceneskift. Her er ens kollegaer, som man ikke bor sammen med, og det giver 
en naturlig og konkret ændring af kontekst. Konteksten her er, at vi arbejder, her bliver det naturligt at 
tale om andet og mere end sygdom eller problemer.

Det er lettere for vores egne virksomheder at holde motivationen oppe hos borgerne, så de møder 
ind hver dag, fordi det er det, der er deres primære arbejdsopgave: beskæftigelse. Det samme kan 
vi ikke forvente hos vores lokale samarbejdspartnere, som heller ikke nødvendigvis har udvikling af 
funktionsevne hos borgeren for øje.

MATOR
MATOR sørger for at skabe og vedligeholde de bedste fysiske rammer for borgeren. MATOR er vores 
entreprenørvirksomhed, der køber og istandsætter ejendomme til vores tilbud. Det er ikke mange 
udlejere, der vil lægge bolig til botilbud – og ikke til en pris, der matcher markedslejevurdering. 

Skovhus Privathospital
Skovhus Privathospital giver flere adgang til rettidig helhedsorienteret psykiatrisk behandling. 
Skovhus Privathospital spiller en vigtig rolle i den rehabiliterende indsats for borgerens vej til 
recovery. Vigtige funktioner i koncernen er: Udredning af diagnoser, medicinering, terapeutiske og 
sammenhængende forløb.

Skovhus krisecenter
Skovhus støtter kvinder og familier i krise og deres børn med udgangspunkt i vores pædagogiske og 
terapeutiske tilgang med et helhedsorienteret blik for det enkelte menneske.



24 25

Skovhus herberg og forsorgshjem
Herberg og forsorgshjem er en mulighed for enten en overnatning eller starten på et forløb, hvor 
borgeren finder sin vej med udgangspunkt i vores pædagogiske og terapeutiske tilgang.

IS Kilden - koncernadministration
Koncernadministrationen understøtter virksomhedernes drift med administrations- og 
udviklingsopgaver med fagligt specialiseret arbejdskraft og væsentlige stordriftsfordele. 

DEL 4: GRAN RECOVERY AND HEALTHS STRATEGIPLAN OG 
FOKUSOMRÅDER FOR DE KOMMENDE ÅR 

KONCERNSTRATEGI FOR 2023-2025
Gran Recovery and Health er en privat familieejet koncern, der er i konstant udvikling og tilpasning ift. 
det omgivende samfund. Vores formål er at skabe værdi og social effekt for mennesker, der er ramt 
af udfordringer i deres liv socialt eller psykisk via specialpsykiatrisk bæredygtige fællesskaber. 

Vi har som vores primære opgave at bringe mennesker, der oplever sig udenfor et fællesskab ind i et 
fællesskab igen. Det opnås ved, at selskaberne under Gran Recovery and Health sælger og leverer 
ydelser indenfor en række områder målrettet mennesker, der har et behov indenfor det sociale eller 
psykiatriske område i et koordineret helhedsorienteret forløb. 

Gran Recovery and Health har som ambition at være en aktiv, professionel, relevant og attraktiv aktør 
med behandlingstilbud baseret på et kvalificeret og koordineret rehabiliterende helhedstilbud, hvor 
der er fokus på bolig, beskæftigelse og behandling. 

Gran Recovery and Health har et certificeret kvalitetsledelsessystem, som udgør rygraden 
i koncernen, og udgør derfor en vigtig del af ledelsen af koncernen. Organisationen tager 
udgangspunkt i et menneskesyn, hvor ligeværd og anerkendelse, samarbejde, ansvarlighed og 
nærvær er nøgleordene. Organisationen bygger på idéer om samarbejde og ligeværd, og at alting 
hænger sammen. Verden søges anskuet fra forskellige positioner, hvor man er interesseret i andre 
menneskers synspunkter og holdninger samtidig med, at der til stadighed søges mod nye horisonter. 
En grundholdning er også den socialkonstruktive; at vi udvikler vores antagelser sammen, og vi 
konstruerer vores virkelighed sammen. Vi tilstræber, at så mange forskellige positioner som muligt 
bliver repræsenteret. 

Vision 
Specialpsykiatrisk bæredygtige fællesskaber

Mission 
En virksomhed i balance

Koncernens mulighed for at ekspandere eller levere et økonomisk overskud og et godt fagligt resultat 
afhænger af en balance mellem antal af boliger – medarbejdere – borgere/kunder. At balancere 
mellem disse tre punkter udgør derfor en af koncernens hovedfokusområder. Virksomheden vil 
løbende blive tilpasset de behov, den har, og det vil betyde, at nogle tilbud vil blive afviklet for at give 
plads til nye.
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STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 2023-2025 
Det er den øverste ledelse i de enkelte virksomheder, der i samarbejde med koncerndirektionen 
drøfter og beslutter, hvilke aktiviteter der sættes ind med for at opnå de fastsatte kvalitetsmål og de 
tilsigtede resultater. 

Kvalitetspolitik
Vores kvalitetspolitik er at:

•  Udføre kvalitetsbetonet arbejde på alle koncernens forretningsområder

•  Sikre en veldokumenteret kvalitet til gennemsigtige og konkurrencedygtige priser

•  Sikre en høj faglighed blandt medarbejdere

•  Skabe et miljø, hvor alles ressourcer er lige meget værd

•  Skabe et dynamisk samarbejde koordineret på tværs i koncernen

•  Have åben kommunikation med alle interessenter

Fokusområder i 2023-2025
Koncernens hovedfokus i de kommende år vil være at styrke den faglige kvalitet fremfor vækst af 
tilbud.

 1)   En koncern med et stærkt fælles brand

Gran Recovery and Health er i dag en koncern med et stærkt fælles brand, der signalerer 
ordentlighed, høj kvalitet og fokus på effekt. Dette indebærer blandt andet, at hele koncernen 
kommunikerer udadtil under det fælles brand via hjemmesider, sociale medier, faglige oplæg med 
videre. 

 2)   Fokus på økonomisk styring og overskud 

Kunderne efterspørger gennemsigtige og konkurrencedygtige priser, og markedet vil blive præget af 
nye og større aktører. Socialtilsynet har øget fokus på budgetter og realiserede regnskabstal og evt. 
afvigelser, og de har via ny lovgivning fået sanktionsmuligheder. Dertil kommer politisk og journalistisk 
fokus på økonomien hos os og branchen. Dette kræver økonomiske værktøjer til løbende at kunne 
lave nødvendige rapporteringer, så vi når vores mål.

 3)   Medarbejdere og ledelsesudvikling

Den store kundeinteresse vi har og udvidelsen af tilbud betyder, at efterspørgslen efter nye 
medarbejdere er stigende. Medarbejderområdet er det vigtigste fokusområde både i forhold til at 
kunne imødekomme den store interesse og efterspørgsel, og for forsat at kunne gøre en forskel for 
de mennesker, som bliver en del af fællesskabet i et af vores tilbud. 

Effektiv ledelse er afhængig af effektive feedback systemer, da dette er vigtigt for, at koncernen kan 
drives effektivt. På alle områder skal der derfor tænkes i at oprette og forbedre feedback systemer.

 4)   En fælles virksomhed med stærkt tværfagligt samarbejde

Gran Recovery and Health ønsker at skabe den størst mulige effekt for de mennesker, som bliver en 
del af fællesskabet i et af vores tilbud. Det kræver tværfagligt samarbejde på tværs af områder og 
lovgivning og tæt samarbejde mellem medarbejdere og ledere indenfor de forskellige områder. 

 5)   En koncern med fokus på bæredygtighed og miljømæssig og social ansvarlighed 

Gran Recovery and Health er verdensmålscertificeret, og virksomhederne vil – udover hvad der 
forventes – påtage sig et socialt og miljømæssigt ansvar. 

Koncernen har en ramme for den ordinære drift, hvor der måles på tre bundlinjer: en social, en 
økonomisk og en miljømæssig bundlinje. Hvert datterselskab skal opstille konkrete delmål og følge 
op på, om de indfries.
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Specialiseret psykiatrisk behandling, botilbud og beskæftigelse
Gran Recovery and Health er en privat psykiatrisk koncern med 
næsten 40 års erfaring og mere end 350 medarbejdere fordelt på fem 
virksomheder. Hvert eneste år støtter vi flere hundrede mennesker til et 
liv, der er andet og mere end deres udfordringer.


