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INDLEDNING

Bæredygtig livskvalitet i dag giver god
fremtid for kommende generationer
Det er en del af Diakonissestiftelsens historie og DNA at

2019 er året, hvor vi har skabt overblik over vores bære-

Vi arbejder med en økonomisk, social og miljømæssig

bidrage til bedre livskvalitet for den enkelte og et bedre

dygtige landkort og sat tal og ord på de positive såvel

bundlinje, og tager afsæt i Brundtland rapportens de-

velfærdssamfund. Det er derfor, vi blev sat i verden

som negative aftryk, vi sætter på vores omverden. 2019

finition fra 1987, hvor bæredygtig udvikling defineres

i 1863. Og det er derfor, vi stadig har en berettigelse.

er vores nulpunktmåling og afsæt for bestyrelsens og

som: “En udvikling, som opfylder de nuværende behov,

Diakonissestiftelsens sociale ansvar har altid været ty-

resten af organisationens ambitioner for det fremad-

uden at bringe fremtidige generationers muligheder for

deligt gennem de velfærdsydelser, vi har stået i spidsen

rettede arbejde med bæredygtighed. I næste års rap-

at opfylde deres behov i fare.”

for udviklingen af og som senere er blevet en offentlig

portering, når vi har målinger fra to år, vil vi medtage

del af velfærdsopgaverne. Gennem vores indsats som

måltal for de kommende år.

civilsamfundsaktør, hvor vi har skabt rammer for lige-

Ved at skabe bæredygtig livskvalitet for den enkelte
i dag, bidrager vi til en god fremtid for de næste genera-

værdige fællesskaber, frivillige og for udsatte borgere.

Vores bæredygtighedsrapport 2019 er Diakonis-

tioner. Det er ikke alene sund fornuft og i overensstem-

Miljø har ligeledes været et fokusområde i mange år,

sestiftelsens redegørelse for samfundsansvar jf.

melse med vores vision og værdigrundlag. Det er også

hvor vi bl.a. har mindsket vores forbrug af el, vand

årsregnskabslovens § 99A og redegørelse for den

god forretning. Derfor er bæredygtighed indarbejdet

og varme og dermed også vores negative klimaaftryk,

kønsmæssige sammensætning af ledelsen jf. årsregn-

som en del af vores samlede forretningsstrategi for

har bygget nyt med fokus på klima og bæredygtighed,

skabslovens § 99 B og indgår som en del af ledelsesbe-

2019 - 2023.

har udviklet vores genbrugsområde og en omfattende

retningen i Diakonissestiftelsens årsrapport for 2019.

affaldssortering.

Den strategiske sammenhæng med FN’s Verdensmål

Vi er glade og stolte over at kunne præsentere Diakonisse-

fremgår af oversigten på side 5.

stiftelsens første bæredygtighedsrapport og ser frem til

I 2019 – 156 år efter Diakonissestiftelsen blev stiftet
– har det været vigtigere end nogensinde at arbejde
systematisk, strategisk og målrettet med vores samfundsansvar. Store globale problemer truer vores

at kunne udvikle både rapporteringen og arbejdet med

Diakonissestiftelsens vision er at skabe
livskvalitet ved at styrke det enkelte menneske
og udvikle fremtidens velfærd

fælles klode, og bæredygtig adfærd er blevet en forud-

bæredygtighed over de kommende år.
Mogens Madsen, bestyrelsesformand
Anne Mette Fugleholm, administrerende direktør

sætning for, at vi fortsat kan eksistere og udføre vores

Det enkelte menneskes livskvalitet og fremtidens vel-

virke.

færd er afhængig af, at vi bidrager positivt til det samfund, vi er en del af og passer på vores miljø og klima.
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Principper og valg

Som beskrevet i forordet er Diakonissestiftelsens

4.	Aktiviteter og indikatorer skal understøtte

De strategiske valg indebærer naturligvis også en ræk-

første bæredygtighedsrapport en kortlægning af

Diakonissestiftelsens forretningsstrategi 2019 -

ke fravalg. Derfor kan der findes eksempler på eksi-

vores eksisterende ‘landkort’ for bæredygtighed og

2023.

sterende aktiviteter, som ikke er medtaget, selvom de

samfundsansvar. Bæredygtighedsrapport 2019 er vores
nulpunktsmåling og beskriver vores afsæt og fundament for det videre arbejde.

Fem strategiske principper
er styrende for rapporten:

indeholder elementer af bæredygtighed og samfunds5.	Aktiviteter og indikatorer skal analyseres og
delmål og delmåls-indikatorer, som aktiviteterne

Nogle indikatorer er beskrevet kvalitativt i rapporten.

bidrager til.

Det gælder fx livskvalitet og mental sundhed gennem
fællesskaber og udvikling af partnerskaber. Vi arbej-

Det er således et strategisk valg at lade de udvalgte
1.	Rapporten skal leve op til årsregnskabslovens
§ 99 A og B.
2.	De valgte indikatorer skal så vidt muligt følge
definitionerne af ESG-data (Environmental,

ansvar.

struktureres i forhold til de af FN’s verdensmål,

der på at finde kvantitative metoder til måling af disse.

verdensmål og delmål være den røde tråd gennem
rapporten. De udvalgte aktiviteter, verdensmål og del-

For at sikre kvalificerede, ambitiøse og realistiske mål

mål understøtter forretningsstrategiens kritiske mål

vil Diakonissestiftelsens bestyrelse først i 2021 opstille

i strategiperioden 2019 - 2023. Sammenhængen er

konkrete mål for de valgte indikatorer. Målene vil være

illustreret på de følgende sider.

baseret på to målinger – nemlig for 2019 og 2020.

Social & Governance), jf. “ESG-hoved- og nøgletal
i årsrapporten” (Finansforeningen, Danske

I 2019 rapporteres der ikke på delmål 17.17 i relation til

Revisorer og Nasdaq, juni 2019).

forretningsstrategiens kritiske mål #3 og ikke på delmål
4.2 i relation til forretningsstrategiens kritiske mål #4.

3.	Rapporten og indikatorerne skal være en kortlægning af Diakonissestiftelsens eksisterende

Rapporten er opdelt i tre afsnit, som afspejler de

aktiviteter i relation til samfundsansvar og

tematiske indsatsområder: Vores samfund – sociale og

bæredygtighed.

samfundsmæssige forhold, Vores medarbejdere – trivsel og rettigheder og til slut Klima og miljø. Rapporten
afsluttes med en perspektivering.
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Kritiske mål
Vi arbejder med både en økonomisk, social og miljømæssig bundlinje.
Det betyder, at vi ikke blot har fokus på den gode forretning,
men også på hvilket aftryk vi sætter på verden omkring os.

Vi skaber øget

indtjening og vækst

inden for pleje, omsorg
og palliation i dialog
med offentlige og
private aktører

Vi er en eftertragtet
arbejdsplads
... fordi vi vil
fastholde vores

Vi leverer services

og udvikler fremtidens

velfærdsydelser gennem
inddragelse af brugerne

dygtige medarbejdere

... fordi det er sammen

og det er en stigende

med brugerne, vi sikrer,

Vi uddanner

fremtidens sundhedspersonale og styrker

Vi bidrager til

fremtidens velfærd

og skaber ligeværdige

børn og unges selvværd

fællesskaber i samarbejde

læring og uddannelse

private aktører

gennem stærke relationer,

med civilsamfund og

... fordi der bliver

udfordring at rekruttere

at vi faktisk skaber

... fordi fagligt

... fordi fællesskaber

flere ældre, og fordi vi

sundheds- og

livskvalitet.

fundament, relationer

skaber livskvalitet

vil udvikle fremtidens

omsorgspersonale.

og fællesskaber åbner

og betydning for

dørene for beskæftigelse

den enkelte.

velfærd.

og selvforsørgelse.
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Strategi
Vision

Diakonissestiftelsens vision er at skabe livskvalitet ved at
styrke det enkelte menneske og udvikle fremtidens velfærd

Strategisk
retning

Vi ser altid mennesket
Den strategiske retning er at styrke Diakonissestiftelsen som fremtidens velfærdsleverandør.
Vi arbejder med både økonomisk, social og miljømæssig bundlinje. Det betyder, at vi ikke blot har
fokus på den gode forretning, men også på hvilket aftryk vi sætter på verden omkring os.

Kritiske mål

Vi skaber øget indtjening
og vækst inden for pleje, omsorg
og palliation i dialog med
offentlige og private aktører

Vi er en
eftertragtet arbejdsplads

Vi leverer services og
udvikler fremtidens
velfærdsydelser gennem
inddragelse af brugerne

Vi uddanner fremtidens
sundhedspersonale og styrker
børn og unges selvværd gennem
stærke relationer, læring
og uddannelse

Vi bidrager til fremtidens
velfærd og skaber ligeværdige
fællesskaber i samarbejde
med civilsamfund
og private aktører

Indgår ikke
i rapporten for 2019

Bæredygtig forretningsdvikling
og employer branding med mening

Velfærdsinnovation
og partnerskaber

Læring
og livsduelighed

Flere ind
i fællesskaber

SDG DELMÅL
5.5 · 6.4 · 7.3 · 8.5 · 8.6 · 8.8 · 9.4 · 12.3 · 12.5 · 16.5

SDG DELMÅL
17.17

SDG DELMÅL
4.2

SDG DELMÅL
3.4 · 17.17

Bæredygtighed
Rapportering på social,
miljømæssig og økonomisk
bundlinje

Tematiske
indsatsområder

Vores samfund

Vores medarbejdere

Vores miljø og klima
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Vores
samfund

Diakonissestiftelsens sociale og samfundsmæssige ansvar
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Delmål 8.5
Skab fuld beskæftigelse
og anstændigt arbejde
med lige løn.

I relation til
vores aftryk
på samfundet
arbejder vi
med følgende
verdensmål:

Delmål 8.6
Hjælp flere unge
i arbejde, uddannelse
og træning.

Delmål 17.17
Delmål 3.4
Red flere fra at dø af ikkesmitsomme sygdomme,

Effektive partnerskaber
mellem offentlige,
private og civilsamfund.

og styrk mental sundhed

Bæredygtighedsrapport 2019

8

VORES SAMFUND

Delmål 3.4

Red flere fra at dø
af ikke-smitsomme
sygdomme, og styrk
mental sundhed

Sammenhæng mellem strategi, verdensmål og indikatorer
Bæredygtighedsaktivitet

Fællesskaber

Strategisk
forankring

Vi bidrager til fremtidens
velfærd og skaber ligeværdige
fællesskaber i samarbejde
med civilsamfund
og private aktører

Bidrager til
verdensmål

Bidrager til
delmål

3.4

Sundhed og trivsel

Mental sundhed og trivsel
skal fremmes

Bidrager til
delmåls-indikator

Diakonissestiftelsens
indikatorer

Ingen valgt
(kvalitativ beskrivelse)

Ingen valgt
(kvalitativ beskrivelse)
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EVA, 69 ÅR

livskvalitet og har stor betydning for den enkelte. Ind-

Eva er frivillig syerske i det bæredygtige
værkstedsfællesskab GIVRUM, fordi hun
gerne vil se flere mennesker i mit liv,
og fordi hun gerne vil være kreativ.

satsen omkring vores fællesskaber bidrager således til

Eva begyndte sin frivilligkarriere, da hun tilfældigt på en gåtur kiggede ind ad det

Strategisk forankring
Diakonissestiftelsen har en lang række aktiviteter for
at skabe ligeværdige fællesskaber og for at få flere ind i
dem. Aktiviteterne understøtter forretningsstrategiens
kritiske mål #5. Vi kan se, at vores fællesskaber skaber

den sidste del af delmål 3.4, der handler om at styrke
og fremme mental sundhed og trivsel.

pyntede vindue til GIVRUM og siden har hun været et fast del af tirsdagsholdet. Eva
synes, at det bedste ved at være frivillig i GIVRUM er kontakten til forskellige slags
mennesker. “Det er både de andre frivillige, der kommer i de kreative værksteder,
og dem jeg møder i den tilstødende genbrugsbutik. Det er enormt hyggeligt at være

Hvad gør vi?
Diakonissestiftelsen danner ramme for omkring 250
frivillige, der finder livskvalitet gennem de mange
typer af fællesskaber, de med deres indsats er med til

en del af en større enhed. GIVRUM-værkstederne er som tandhjul, og som frivillig
er jeg en lille tak på et stort hjul, der får det hele til at køre rundt.”

Læs hele casen her

at skabe for andre og selv er en del af. Det er blandt
andet genbrugsbutik, kreative værksteder og kor for
psykisk sensitive.
Desuden trives fællesskaber overalt på Diakonissestiftelsen: Blandt børn, elever og studerende, erhvervslejere, beboere i bofællesskaber og blandt ældre. Et af de
nyeste fællesskaber er blandt seniorerne, der flyttede
ind i de nybyggede seniorboliger i 2018. De har forpligtet sig på fællesskabet og tager hånd om hinanden
for at minimere risikoen for ensomhed og behovet for
pleje.
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GRUPPEFORLØB
Vores fællesskaber og frivilligmiljøer er præget af inklusion og ligeværdighed, og vores vision er at arbejde
for et samfund, hvor alle mennesker har værdi, og hvor
livskvalitet for den enkelte styrkes ved at være en del
af ligeværdige fællesskaber. Fællesskaberne på Diakonissestiftelsen er rodfæstet i vores værdigrundlag.
Vi tror på, at alle har noget at byde ind med, og at den
enkelte er unik.
Samtidig tror vi, at det er i mødet med andre og i fællesskaber med andre, at mennesker spejler sig selv.
Gode relationer, fællesskaber og samhørighed er vigtige faktorer for, om vi er mentalt sunde og oplever
mening i livet. På Diakonissestiftelsen arbejder vi ud
fra at mødes i fællesskaber om ’det fælles tredje’. Det
kan være en interesse eller en opgave, der skal udføres, og på den måde gøre noget aktivt og meningsfuldt

I gruppeforløb i Sundhedscenter
Hvide Hus finder mennesker sammen
om fælles interesser frem for sygdom.
Discovery-gruppen i Sundhedscenter Hvide Hus består af fem medlemmer
og to socialpædagoger, som mødes hver uge og fortæller historier om deres
eget liv. Fremfor at have fokus på problemer, lytter socialpædagogerne efter
kompetencer og inspirerer de andre i gruppen til at “lytte” på samme måde.
“Vi bliver de fortællinger, vi fortæller om os selv. Vi kalder gruppeforløbet
’Discovery’, fordi vi går på opdagelse i hinandens fortællinger. Deltagerne
skiftes til at være hovedpersoner og tage resten af gruppen med til et sted,
der har betydning for dem,” fortæller souschef Anette Kjærgaard Frandsen
fra Hvide og Gule Hus på Diakonissestiftelsen.

Læs hele casen her

sammen med andre.
Gennem vores fællesskaber bidrager vi til at mindske
antallet af mennesker, der lider af ufrivillig ensomhed
og isolation. Når vi spørger vores frivillige, hvad vores
fællesskaber bidrager til hos dem selv, svarer de ’Glæde, mening, at gøre en forskel for andre, at være del af
noget større og en følelse af at høre til’. Alt sammen ord
der tilsammen beskriver, hvad vi vil kalde øget livskvalitet og mental sundhed.
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SUSANNE, 65 ÅR
På den måde styrker vi direkte sundhed og trivsel gennem frivillige fællesskaber. Samtidig har vores samarbejde med de frivillige en direkte effekt ind i vores
ydelser, hvor vores frivillige med deres nærvær og indsats skaber livskvalitet og trivsel hos andre. Det sker
for eksempel i vores mentorkorps, der støtter elever og
studerende på Diakonissestiftelsens Uddannelsescenter
til at gennemføre deres uddannelse, og når vores frivillige besøger plejehjem og på Hospice.

Hver fredag kører Susanne Vestergaard,
som er frivillig på Plejehjemmet Salem,
ture med beboerne i triocyklen. I 45 minutter
er de fri af kørestole og skavanker og kan
selv vælge destinationen.
“Det er en kæmpe fornøjelse at opleve, hvor glade folk bliver. Jeg har oplevet,
at mennesker, der ikke virkede til at have noget sprog, begyndte at tale på turen,
og en enkelt synger, mens vi kører,” fortæller Susanne Vestergaard, der har
en karriere som sygeplejerske i bagagen, men nu er gået på efterløn.

Risiko og håndtering
Lige så trygge, tillidsfulde og velkendte rammer, fællesskaberne er for de frivillige, lige så lukkede og eksklu-

Læs hele casen her

derende kan de risikere at forekomme for nye frivillige,
der gerne vil være en del af dem. Det er bagsiden af
medaljen og en væsentlig risiko, at fællesskaberne lukker sig om sig selv og ikke formår at tage godt imod nye
og få dem integreret på lige fod med andre.
Det håndterer vi ved at arbejde målrettet med tydelig
ledelse og organisering af vores frivillige. Det er vigtigt, at vi som organisation letter vejene ind i vores
fællesskaber blandt andet gennem inddragelse af de
nuværende frivillige i den gode modtagelse af nye i
fællesskaberne.
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Frivillige fællesskaber er ofte båret af ildsjæle, der

Der kan også være tilfælde, hvor vi må sige farvel til

Fællesskabet mellem vores frivillige er et blandt man-

gør en ekstra indsats. Vi har en generel opmærk-

en frivillig, der i kortere eller længere tid har været til-

ge, men også et, hvor vi har en stærk tradition og stor

somhed på, at opgaverne ikke kun er knyttet op på

knyttet Diakonissestiftelsen, fordi der opstår problemer

erfaring. Vi er vant til at arbejde strategisk og meto-

enkeltpersoner. Der skal være et organisatorisk og

og samarbejdsvanskeligheder i frivilliggruppen eller

disk med frivillighed i hele organisationen og er derfor

ledelsesmæssigt fundament for at sikre, at det ikke

der skabes uro og utryghed for flere. Her kan vi være

opmærksomme på de tendenser, der peger på nye sam-

falder fra hinanden, hvis en ildsjæl stopper.

nødt til at opsige samarbejdet af hensyn til de andre

arbejdsformer i civilsamfundet.

frivilliges trivsel. Når vi opsiger samarbejdet med en
En anden risiko er, at vi ikke kan rumme alle. Vi er

frivillig på den baggrund, sker det efter forudgående

Samarbejde med frivillige handler i dag også om at

desværre af og til nødt til at sige nej til mennesker,

samtale med den frivillige, så vi har haft dialog med

skabe åbne og inviterende processer, hvor de frivillige,

der søger at blive en del af vores fællesskaber. Det gør

den pågældende om problemerne og vedkommende

både nuværende og potentielle nye, får mulighed for at

vi, hvis vi vurderer, at vi ikke har fællesskaber, der

har haft mulighed for at ændre adfærd.

bidrage ikke kun med tid, men også med deres viden,

meningsfuldt og ligeværdigt kan inkludere vedkom-

erfaringer og interesser, så udvikling af tilbud og aktivi-

mende. Det er ofte i tilfælde, hvor vi kan se, at den, der

teter er relevante for målgruppen. Derfor har vi i 2020

henvender sig, har brug for en anden type af støtte

fokus på nye og mere inddragende måder at samarbej-

og rammer, end vi tilbyder. I disse tilfælde mener vi,

Resultater og mål

de på, herunder brugerdreven innovation (idécafeer),

det er mere ordentligt og rigtigt – både over for den

Arbejdet med fællesskaber er en fast del af hverdagen

når vi skaber aktiviteter og fællesskaber sammen med

enkelte og over for vores eksisterende fællesskaber - at

på Diakonissestiftelsen og et af de steder, hvor vi står

de frivillige og andre af velfærdssamfundets aktører.

vi siger nej. Vi forsøger som regel at kanalisere disse

allerstærkest. Børn bliver klar til liv og læring, når de

mennesker videre til andre typer af tilbud, hvor vi ved

vokser med følelsen af fællesskab, unge vælger vores

Et kvalitativt mål for 2020 vil være at udvikle en måle-

eller tror, der er et bedre match. Vi har et bredt netværk

uddannelser, fordi vi har en lille skole med et stærkt

metode for livskvalitet, så vi kan sætte tal på den effekt

og kontaktflade med andre frivillige organisationer,

fællesskab, stærke seniorer støtter de udfordrede,

og forskel for den enkelte, som vores fællesskaber reelt

som vi samarbejder med om dette.

og beboere i vores ældreboliger besøger plejehjems-

skaber.

beboerne, hjælper med indkøb og giver nærvær.
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Delmål 8.5

Skab fuld
beskæftigelse og
anstændigt arbejde
med lige løn

Sammenhæng mellem strategi, verdensmål og indikatorer
Bæredygtighedsaktivitet

Strategisk
forankring

Bidrager til
verdensmål

Bidrager til
delmål

8.5

Virksomhedspraktikanter
Vi er en
eftertragtet arbejdsplads

Anstændige jobs
og økonomisk vækst

Fuld beskæftigelse
og anstændigt arbejde
med lige løn

Bidrager til
delmåls-indikator

8.5.2

Ledighedsgrad

Diakonissestiftelsens
indikatorer

a) Antal virksomhedspraktikanter
b) Ansættelse efter praktikforløb
c) Beskæftigelsesgrad
d) Samfundsmæssig gevinst

Bæredygtighedsrapport 2019

14

VORES SAMFUND

Strategisk forankring

noget meningsfuldt. Et ønske om at blive del af et fælles-

ført en mentoruddannelse og mødes desuden en til to

Aktiviteterne omkring vores virksomhedspraktikan-

skab, at kunne gøre en forskel, have noget at stå op til og

gange årligt, hvor de udveksler erfaringer og viden om

ter understøtter kritisk mål #2 i forretningsstrategien

nogen der regner med en. Og langt de fleste har et ønske

arbejdet med praktikanterne og løbende bliver fagligt

om at være en eftertragtet arbejdsplads. Aktiviteterne

om i sidste ende at få et lønnet job.

opdaterede i mentorrollen.

medarbejdere, som igen bidrager til bedre fastholdel-

Vi har længe haft et partnerskab med Frederiksberg

I 2019 havde vi f.eks. mini-seminar med Cabi om den

se og employer branding, så vi kan tiltrække blandt

Jobcenter om at tage virksomhedspraktikanter fra

svære samtale, hvor mentorerne blev klædt på til at

andet sundheds- og omsorgspersonale, som der er

lokalområdet. I 2018 indgik vi en mere forpligtende

håndtere både de indledende samtaler, og de udfor-

stor konkurrence om. Aktiviteterne øger samtidig

aftale med Frederiksberg Jobcenter om, at vi stiller

dringer der opstår i dagligdagen med praktikanterne.

beskæftigelsen og skaber mindre ledighed. På den måde

11 pladser til rådighed for den gruppe af borgere, der er

Gennem netværket får mentorerne øje på, at mentor-

bidrager arbejdet til delmål 8.5 om fuld beskæftigelse

længst væk fra arbejdsmarkedet (VirksomhedsCenter

skab også er en faglighed og bliver bevidste om, at der

og anstændigt arbejde.

Generation 2 / Ressourceforløb). Denne gruppe – som

er mange på tværs af Diakonissestiftelsen, der løfter

i disse år udgør størstedelen af de ledige – har mange

samme opgave, så de kan bruge og støtte hinanden.

skaber engagement, stolthed og trivsel blandt vores

og ofte komplicerede udfordringer ud over ledighed
og skal derfor indsluses væsentligt langsommere end

Når vi indgår praktikaftaler, er det ud fra et princip om,

Hvad gør vi?

andre ledige. Arbejdet foregår i tæt samarbejde

at det skal give mening begge veje. På den ene side skal

Diakonissestiftelsen har igennem mange år stillet sig

med Frederiksberg Jobcenter. Ud over samarbejdet

vi tro på, at vi kan bidrage til at udvikle og flytte den

til rådighed for borgere fra kanten af arbejdsmarkedet,

med Frederiksberg Jobcenter, samarbejder vi med

enkelte i en mere positiv retning med de rammer, vi kan

der har brug for en ekstra hånd til at komme videre i job

en række andre kommuner og aktører om praktik-

tilbyde. På den anden side skal vi tro på, at den enkelte

eller uddannelse. Nogle er udfordrede af fysisk og/eller

forløb for ledige.

(på sigt) kan bidrage positivt til vores opgaveløsning,

psykisk sygdom, nogle skal tilbage efter en sygemel-

så praktikanten oplever, at han eller hun reelt udfører

ding, nogle har været ude for ulykker og skal arbejds-

For at sikre gode og trygge rammer for vores virk-

prøves i andre jobfunktioner, og andre igen har bare

somhedspraktikanter, har vi etableret et internt

aldrig rigtig fået fodfæste på arbejdsmarkedet – måske

mentornetværk på ca. 16 medarbejdere, der er ud-

Når det giver mening begge veje, skaber vi med

pga. manglende uddannelse eller andre udfordringer.

dannet til at håndtere og imødekomme de sær-

vores indsats værdi for både den enkelte praktikant, for

Fælles for dem er, at de står uden for vores største sam-

lige udfordringer, virksomhedspraktikanterne

organisationen og for vores samfund.

fundsmæssige fællesskab – nemlig arbejdsmarkedet,

kommer med. Mentorerne, der i 2019 både talte lede-

og alle har et stort ønske om at kunne bidrage med

re, medarbejdere og en enkelt frivillig, har gennem-

et stykke arbejde, der har værdi.
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VIRKSOMHEDSPRAKTIK
Værdi for organisationen
– forretningsmæssige perspektiver
En undersøgelse gennemført i Facility Management
i forbindelse med et forløb med Den Sociale Kapitalfond i 2018 viste, at medarbejderne enten er tilfredse
eller meget tilfredse med deres job. Samtidig svarede
85 pct. i undersøgelsen, at det har stor betydning for
dem, at virksomheden tager et socialt ansvar. Det er et
eksempel på den effekt, som indsatsen skaber i forhold
til trivsel og stolthed på arbejdspladsen.
Diakonissestiftelsens virksomhedspraktikanter

“Første dag var han
helt krøllet sammen i hjørnet…”
På 13 måneder er Finn Hansen gået fra 12 timer til 27 timers arbejde om
ugen. På grund af angst var han kommet langt væk fra arbejdsmarkedet,
men er nu godt på vej tilbage. Da han begyndte i virksomhedspraktik på
Diakonissestiftelsen, havde han været væk fra arbejdsmarkedet i halvandet
år. Han fik tilknyttet maler Henrik Rasmussen som mentor. “Der er ingen
tvivl om, at min drøm er at blive fastansat. Det er lige mig det her,”
konstaterer Finn Hansen og tilføjer: “Der er udfordringer i alle opgaver.
Man sjusker ikke. Der er kun rigtig godt og ekstra godt.”

løser enten selvstændigt eller med støtte fra en af vores
interne mentorer en række opgaver, som andre ellers
ville skulle løse.

Eksempler på opgaver, praktikanterne løser:
• Malerarbejde og klargøring til maler

Læs hele casen her

Finn Hansen (t.v.) har fjernet kridt fra væggene og malet i cykelkælderen under Søster
Sophies Minde. “Man sjusker ikke her. Der er kun rigtig godt og ekstra godt,” siger han.

• Affaldshåndtering
• Renhold af grønne områder
• Gartneropgaver
• VVS opgaver
• Kontor/administrative opgaver
• Service- og receptionistopgaver
• Praktiske og kreative opgaver i Loppeshoppen
og GIVRUM
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MENTORNETVÆRK
Det sker, at vi ansætter et par af de dygtigste praktikanter efterfølgende i faste eller midlertidige stillinger,
hvilket på den måde kan bidrage til rekrutteringen.
Nogle af mentorerne har udtrykt ønske om at blive bedre til at tilpasse opgaverne til den enkelte praktikant og
ikke omvendt. Det vil mentornetværket arbejde videre
med i 2020.

Nye mentorer hjælper kolleger
på kanten af arbejdsmarkedet
Et nyt mentornetværk på Diakonissestiftelsen skal ruste 16 medarbejdere
til at tage sig godt af de virksomhedspraktikanter, som løbende bliver tilknyttet i kortere eller længere forløb på deres vej tilbage til arbejdsmarkedet.
“Som mentorer er I ikke behandlere, men observatører og hjælpere. I kan lytte
til problemerne, men I skal ikke løse dem. Og pas på med at involvere jer for
dybt”, pointerer Nils Dige Vinther fra Frederiksberg Jobcenter.

Risiko og håndtering
Der er mange forhold, der skal balanceres i arbejdet

Læs hele casen her

med borgere fra kanten af arbejdsmarkedet. Eksempelvis skal ønsket om at være en inkluderende, samfundsansvarlig og rummelig arbejdsplads balanceres

Underviser Nils Dige Vinther fra Frederiksberg Jobcenter underviser
Diakonissestiftelsens medarbejdere i at blive gode mentorer.

ift. en effektiv opgaveløsning i dagligdagen, de interne
mentorers øvrige opgaver og deres personlige grænser.
Når vi skal rumme den gruppe af praktikanter, der
står længst væk fra job og uddannelse, kræver det en
særlig indsats – ikke alene fra vores interne mentorer
men fra hele afdelingen. Perspektivet er at udvikle og
løfte praktikanterne, så de på sigt bidrager reelt til opgaveløsningen.
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Nogle praktikanter er imidlertid så udsatte og udfor-

Det er desværre ikke alle praktikforløb, der ender lige

Resultater og mål

drede, at det kræver en del tid og ressourcer fra vores

godt. Vi trækker altid i ’nødbremsen’, hvis vi kan se,

På den offentlige platform VITAS, hvor alle virksom-

medarbejdere før der er tale om et positivt bidrag til

at et praktikforløb ikke går, som det skal. Det betyder,

hedspraktikanter registreres, er det muligt at se, hvor

opgaveløsningen. I en travl arbejdsdag, hvor opgaver-

at vi af og til er nødt til at afbryde et forløb, f.eks. hvis

mange der efter endt praktikforløb på Diakonissestiftel-

ne ikke kan vente, og der skal arbejdes koncentreret og

vores praktikant får tilbagefald ift. sygdom eller mis-

sen kommer i job – enten på Diakonissestiftelsen eller

effektivt, kan det være svært at få tid til at give prakti-

brug, ikke møder op som aftalt eller ikke kan varetage

i andre virksomheder.

kanterne den ekstra hånd, de har brug for. Vi prøver

de opgaver, der er indgået aftale om. Hvis vi kan se, at

at organisere os ud af det ved så vidt muligt at tilpasse

der er behov for andre rammer og vilkår, end dem vi

Hvis praktikanten er kommet i job og har bibeholdt

opgaverne og tidspresset til praktikanternes formå-

kan tilbyde, er det mest respektfuldt og ordentligt over

beskæftigelse i op til ½ år efter endt praktik, tæller

en og gradvist bygge på undervejs. Det kræver, at vi

for den enkelte, at vi afbryder samarbejdet.

vedkommende med i beregningen af den samfunds-

hurtigt lærer praktikanten at kende og finder ud af,

mæssige gevinst, der opstår gennem sparede overfør-

hvor udfordringerne og ressourcerne/motivationen

Der findes desværre også eksempler på praktikanter,

selsindkomster og øgede skatteindtægter. Vi bruger

ligger hos den enkelte. Det kræver også, at der er en

der har forventet efterfølgende ansættelse hos os, men

Den Sociale Beregner (www.densocialeberegner.dk),

ledelsesmæssig opbakning til at finde opgaver, som

hvor vi kan konstatere at kompetencerne og ressourcer-

der bidrager med et gennemsnitligt og tilnærmet tal

praktikanterne kan magte, så det bliver en succesop-

ne hos praktikanten ikke matcher de opgaver, der skal

for den samfundsmæssige gevinst af vores indsats med

levelse.

løftes. Det er selvfølgelig ærgerligt, når nogen går skuf-

borgere fra kanten af arbejdsmarkedet. Tallet er til-

fede herfra. Derfor gør vi os umage med at forventnings-

nærmet, fordi vi ikke har oplysninger om den enkeltes

Vi har mulighed for at modtage praktikanter i Emmaus-

afstemme både før og under et praktikforløb, så vi ikke

ansættelse, f.eks. lønniveau og stillingskategori, med-

kirken og i vores genbrugsbutikker og kreative værk-

havner i den situation.

mindre der er tale om ansættelser hos os selv. Derfor

steder, hvor de kan komme og deltage på helt lavt blus.

kan vi ikke få et præcist tal for den samfundsmæssige

Her oplever de at gøre nytte, selvom de kun magter

gevinst.

ganske få timer om ugen. For nogle kan det være rigeligt at øve sig på at komme ud af hjemmet og indgå i et

De borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet,

fællesskab.

er visiteret til de såkaldte ressourceforløb. I forhold til
denne gruppe er en beskæftigelsesgrad på 19 pct. efter
virksomhedspraktik på Diakonissestiftelsen en signifikant positiv effekt3.
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Ifølge Den Sociale Beregner skaber den positive
effekt ift. beskæftelsesgrad en samfundmæssig

Den sociale beregner

gevinst på godt 2,5 mio. kr. i 2018 i form af sparede
overførselsindkomster og øgede skatteindtægter.
Diakonissestiftelsen ønsker forsat at bidrage til, at
borgere fra kanten af arbejdsmarkedet kommer i beskæftigelse efter virksomhedspraktikforløb i vores institutioner og afdelinger. Den generelle arbejdsløshed
har i 2019 været meget lav, så derfor er det vanskeligt
at få restgruppen i arbejde. Beskæftigelse er derfor ikke
altid endemålet for gruppen. I forlængelse af Diako-

SAMFUNDSMÆSSIG GEVINST

nissestiftelsens vision om at skabe livskvalitet for den
enkelte, vil vi undersøge muligheden for at supplere ef-

Den sociale beregners
resultater bidrager til

fektmålet om beskæftigelse med en subjektiv vurdering
af, i hvor høj grad deres virksomhedspraktik på Diakonissestiftelsen har øget livskvaliteten for den enkelte.
Vi skal stadig opkvalificere og løfte vores praktikanter frem mod beskæftigelse og uddannelse, så vi fort-

KR.

KR.

sætter i samme spor, hvor vi skaber signifikant gode
resultater. Derfor vil vi også fortsat understøtte og op-

SKATTEINDTÆGTER

OFFENTLIGE YDELSER

kvalificere vores interne mentorer gennem aktiviteter
i mentornetværket.
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EFFEKT AF INDSATSEN
2018 1
Antal virksomhedspraktikanter

68

Antal virksomhedspraktikanter ansat
på Diakonissestiftelsen efter praktikforløb

6

Antal virksomhedspraktikanter ansat
i anden virksomhed efter praktikforløb

7

I alt i ansættelse efter praktikforløb
Beskæftigelsesgrad
Samfundsmæssig gevinst2

13
19 pct.
2.547.000 kr.

1. Tallene er trukket i statistikmodulet i ViTAS (Benchmark-modellen), som er
den offentlige, digitale platform, hvor alle praktikaftaler indgås med Jobcentret. Tallene er opgjort for Diakonissestiftelsen samlede virksomhed, dvs. alle
institutioner og afdelinger i Gentofte og på Frederiksberg. Statistik-modulet i
VITAS opgør antallet af virksomhedspraktikanter (på personnummer), samt hvor
mange der er ansat i egen virksomhed og i anden virksomhed efter endt forløb
på Diakonissestiftelsen. VITAS er ikke opdateret for 2019, derfor er det tallene fra
2018, der rapporteres her.
2. Den samfundsmæssige gevinst er baseret på træk fra densocialeberegner.
dk, som Cabi står for. Den samfundsmæssige gevinst fremkommer i sparede
overførselsindkomster og øgede skatteindtægter fra 13 virksomhedspraktikanter,
der er kommet i job fra en offentlig ressourceforløbsydelse til en gennemsnitlig
årlig lønindtægt pr. person på 250.000 kr.
3. Kilde: ”Viden om effekter af indsatser for ledige og andre personer på overførselsindkomster”, STAR 2018.
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Delmål 8.6

Hjælp flere unge
i arbejde, uddannelse
og træning

Sammenhæng mellem strategi, verdensmål og indikatorer
Bæredygtighedsaktivitet

Praktikpladser til unge
under uddannelse

Strategisk
forankring

Bidrager til
verdensmål

Bidrager til
delmål

8.6

Vi er en
eftertragtet arbejdsplads

Anstændige jobs
og økonomisk vækst

Hjælp flere unge
i arbejde, uddannelse
og træning

Bidrager til
delmåls-indikator

8.6.1

Andelen af unge (15-24 år)
der ikke er under uddannelse,
i beskæftigelse eller i træning

Diakonissestiftelsens
indikatorer

Antal unge i praktik under
deres uddannelse
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Strategisk forankring
Når vi stiller os til rådighed som praktikplads for unge
under uddannelse, understøtter vi forretningsstrategiens kritiske mål #2 Eftertragtet arbejdsplads. Vi er i stigende grad udfordret af at kunne rekruttere kvalificeret
sundheds-, omsorgs- og pædagogisk personale, som
er en forudsætning for vores kerneydelser. Derfor
arbejder vi på at skabe en eftertragtet arbejdsplads,
hvor ansatte er stolte af at arbejde, og hvor vi trives og
udvikler os. At bidrage til at hjælpe flere unge i arbejde,
uddannelse og træning er ikke kun en gevinst for den
unge selv, men er også med til at opkvalificere vores egne
medarbejdere, der fungerer som mentorer eller vejledere. Det kan skabe gode relationer, så de unge forhåbentlig vælger Diakonissestiftelsen som arbejdsplads, når
de er færdiguddannede. Vi er meget opmærksomme på
at bruge det som afsæt for rekruttering af de dygtigste.
Samtidig bidrager vi med indsatsen til delmål 8.6, der
handler om at hjælpe flere unge i arbejde, uddannelse
og træning.
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UDDANNELSE
Hvad gør vi?
Diakonissestiftelsens Uddannelsescenter bidrager
til delmålet ved at udbyde og fastholde unge i de to
professionsbacheloruddannelser i hhv. sygepleje og
Kristendom, Kultur og Kommunikation, og i erhvervsuddannelserne i social- og sundhed (SOSU).
Antallet af studerende og elever på Diakonissestiftelsens Uddannelsescenter er nationalt fastsat. Med det

“Jeg var bange og nervøs,
men Frederik hjalp mig”
Mahmoud Nayef kom fra Syrien til Danmark for fire år siden. Siden
da har han gennemført folkeskolens afgangseksamen og tager nu
SOSU-hjælper-uddannelsen på Diakonissestiftelsens Uddannelsescenter.
Det kræver kompetencer at gå til eksamen og søge praktikplads i hjemmeplejen. Her har mentor Frederik Kaare-Andersen været en stor støtte.

antal, vi har på vores uddannelsescenter, er vi relativt
små sammenlignet med andre uddannelsesinstitutioner. Fordelen ved at være et lille uddannelsescenter er,
at det giver nærhed og stærkere relationer mellem eleverne og mellem elever og undervisere. Underviserne
kender eleverne og ved, hvad de hedder, så underviserne kan hurtigt træde til og afhjælpe eventuelle proble-

Læs hele casen her
I mentorskabet mødtes Frederik Kaare-Andersen (t.h.) og Mahmoud Nayef bl.a.
på UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen og talte dansk. ”Jeg forsøgte også at tale
lidt arabisk, da jeg har boet fire måneder i Palæstina, men det var lidt rustent,”
griner Frederik Kaare-Andersen.

matikker. På Diakonissestiftelsens Uddannelsescenter
møder elever og studerende folk, der kender dem
og hjælper dem gennem deres uddannelse. De stærke
relationer er afgørende for trivsel, læring og fastholdelse. Desuden har vi et mentorkorps af frivillige, der
støtter de unge gennem deres uddannelsesforløb. Og
vi har studieboliger, hvor vores egne elever og studerende har fortrinsret. Herigennem finder mange også
fællesskab og støtte gennem uddannelsen.
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I 2020 vil Uddannelsescentret arbejde med et strategisk

I Diakonissestiftelsens to børnehuse stiller vi prak-

I forhold til vores elever og studerende, der arbejder

indsatsområde for at øge optaget på grundforløb SOSU

tikpladser til rådighed for pædagog- og pædagog-

hos os som del af deres uddannelse, er der i alle enhe-

samt øge fastholdelse generelt i uddannelserne. Resul-

assistentstuderende.

der fokus på at koble eleven til en fast medarbejder, der

taterne af dette arbejde vil indgå i bæredygtigheds-

fungerer som mentor/vejleder gennem forløbet for at

rapporteringen for 2020.

sikre trivsel og mindske risikoen for frafald. Der er faste
sparringsmøder (som regel ugentligt) mellem vejleder

Udover arbejdet i Uddannelsescentret hjælper Diako-

Risiko og håndtering

og elev, og der bliver gjort en stor indsats for at sikre,

nissestiftelsen flere unge i arbejde, uddannelse og træ-

På Diakonissestiftelsen arbejder vi med mennesker, og

at den pågældende kommer hurtigt i gang med opga-

ning ved at stille sig til rådighed for lærlinge, elever og

her er relationer og tillid altafgørende. En risiko ift. at

verne og integreres i personalegruppen både fagligt og

studerende, der som del af deres uddannelsesforløb er

have studerende i børnehusene er f.eks., at børnene

socialt. Der bruges god tid på at instruere og oplære,

i praktik i kortere eller længere perioder.

knytter sig de studerende, som kun er der et halvt år ad

herunder også i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed

gangen. Så kommer der en ny. Det bruger børnehusene

på arbejdspladsen. Vi lægger vægt på, at de kan vare-

I Diakonissestiftelsens IT-afdeling var der i 2019 to

i deres pædagogiske arbejde som anledning til at lære

tage de opgaver, vi sætter dem til, og at der sker en reel

elever, som er under uddannelse til datateknikere.

børnene om at sige farvel og miste. De arbejder med

læring og opkvalificering, mens de er hos os.

Desuden uddanner vi SOSU-elever gennem praktik-

den gode modtagelse og afsked, så det bliver en naturlig

forløb i Hjemmeplejen og på vores to plejehjem Salem

del af børnenes livsmestring.

(i Gentofte) og Søster Sophies Minde (på Frederiks-

Praktikvejledning er en formaliseret del af uddannelserne. Praktikvejlederne bliver klædt på til

berg). Vi tager både elever fra vores eget Uddannelses-

I Diakonissestiftelsens hjemmepleje starter SOSU-

deres opgave ift. elever og studerende, så det er også

center og elever fra andre uddannelsesinstitutioner.

eleverne deres praktik som føl, hvor de først er ude

en opkvalificering af vores eksisterende medarbejdere,

Vi har både SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter i prak-

hos borgerne sammen med en uddannet medarbejder.

som kan være med til at fastholde og skabe god trivsel

tik. På Hospice har vi sygeplejerskestuderende i prak-

Det er først efter grundig oplæring og instruktion om

og udvikling hos den enkelte.

tik, og foruden gruppen af unge uddannelsessøgende

at sige fra ved tvivl om opgaven, at eleverne selv får

har vi sygeplejersker på videreuddannelse i onkolo-

lov at tage ud til borgerne. Borgerne skal i øvrigt være

Vi kan godt lide at have elever og studerende. Det giver

gi og er i 2019 blevet godkendt som uddannelsessted

indforstået med, at det er en elev, der kommer og hjæl-

en positiv forstyrrelse, som er med til at fremme en god

i palliativ medicin for læger.

per dem. Eleverne oplæres og instrueres løbende af

læringskultur også blandt eksisterende medarbejdere.

kliniske vejledere, der giver faglig sparring til eleverne
på ugentlig basis.
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Praktikpladser til unge under uddannelse
Resultater og mål
Diakonissestiftelsens institutioner har typisk ikke indflydelse på, hvor mange elever og studerende, de får.
Det besluttes af det offentlige og indgår i normeringen.
Mange af vores ledere er dog interesseret i flere elever
og studerende i 2020.

LÆRLINGE 2019
Afdeling/område
IT-afdelingen

Antal

Heraf kvinder

Heraf mænd

Uddannelsesinstitution

2

0

2

Technical Education Copenhagen

Antal

Heraf kvinder

Heraf mænd

Uddannelsesinstitution

SOSU-HJÆLPER ELEVER 2019
Afdeling/Institution
Hjemmeplejen

18

17

1

UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen

Søster Sophies Minde

3

3

0

UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen

Salem

11

8

3

SOSU H

Antal

Heraf kvinder

Heraf mænd

Uddannelsesinstitution

Hjemmeplejen

0

0

0

-

Søster Sophies Minde

8

8

0

UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen

13

12

1

SOSU H

SOSU-ASSISTENT ELEVER 2019
Afdeling/Institution

Salem

PÆDAGOG- OG PÆDAGOGASSISTENT (PAU) STUDERENDE 2019
Afdeling/Institution
Børnehuset Louisegåden
Børnehuset Marthagården

Antal

Heraf kvinder

Heraf mænd

Uddannelsesinstitution

12

6

6

Københavns Professionshøjskole

2

1

1

Københavns Professionshøjskole

Antal

Heraf kvinder

Heraf mænd

Uddannelsesinstitution

3

3

0

UddannelsesCenter Diakonissestiftelsen

Antal

Heraf kvinder

Heraf mænd

72

58

14

SYGEPLEJERSKESTUDERENDE
Afdeling/Institution
Hospice

TOTAL
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Delmål 17.17

Effektive
partnerskaber
mellem offentlige,
private og
civilsamfund
Sammenhæng mellem strategi, verdensmål og indikatorer
Bæredygtighedsaktivitet

Udvikling af
partnerskaber

Strategisk
forankring

Vi bidrager til fremtidens
velfærd og skaber ligeværdige
fællesskaber i samarbejde
med civilsamfund
og private aktører

Bidrager til
verdensmål

Partnerskaber
for handling

Bidrager til
delmål

Bidrager til
delmåls-indikator

17.17

Der findes endnu
ikke en FN-definition
på denne indikator

Der skal opfordres til
effektive partnerskaber

Diakonissestiftelsens
indikatorer
a) Nye velfærdsløsninger
b) Livskvalitet
c) Omsætning
Måles tidligst 2021
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Strategisk forankring

Hvad gør vi?

Co-creation er for os især forståelsen af, at en given

Diakonissestiftelsen har altid været social ’firstmover’

De udfordringer, vi står overfor i dag som verdens-

udfordring eller problemstilling, og derved også

og peget på samfundsudfordringer og behov, der ikke er

samfund og som velfærdssamfund i Danmark, er så

løsningen, ejes af flere i fællesskab og på tværs af

blevet mødt. I disse år er vi særligt optaget af, hvordan

komplekse og foranderlige, at vi må hjælpes ad med

eksempelvis hierarkier, fagligheder og sektorer. Sam-

vi kan skærpe denne kompetence. Vores nuværende

at løse dem – på tværs af alle former for ’siloer’. Vi kan

arbejdspartnere kombinerer herved ressourcer og

strategi bygger på tendenser i samfundet, som vi som

ikke klare det på egen hånd. Vi er afhængige af andre,

kompetencer og arbejder sammen om en fælles løs-

organisation ønsker at bidrage med løsninger til, men

og derfor skal vi blive bedre til at arbejde sammen og

ning på en fælles problemstilling. Værdiskabelsen

vi er klar over, at der er brug for nye tilgange til sam-

nå frem til fælles løsninger, som alle har ejerskab til.

i co-creation-processerne sker således på tværs af aktører, og værdiskabelsen tilgår den samlede udfordring

fundsudfordringerne.
På Diakonissestiftelsen er vi optaget af at finde løsnin-

samt aktørerne hver især.

De aktiviteter, vi har valgt at beskrive i rapporten for

ger, der kan hjælpe de 50.000 – 100.000 unge, der føler

2019, understøtter forretningsstrategiens kritiske mål

sig ensomme, isolerede og sårbare og har svært ved at

Diakonissestiftelsens prototype for innovationsforløb

#5 om, at vi bidrager til fremtidens velfærd og skaber

bide sig fast i uddannelse eller job. Nogle af disse unge

bliver testet og tilpasset i det kommende år og en af de

ligeværdige fællesskaber i samarbejde med civil-

møder vi på Diakonissestiftelsens Uddannelsescenter,

udfordringer, vi tager fat i, er, at velfærdssamfundets

samfund og private aktører. Gennem udvklingen af

andre i kor for psykisk sensitive, men endnu flere står

standardiserede tilbud til unge ikke afhjælper den en-

partnerskaber bidrager vi til delmål 17.17 om effektive

på sidelinjen og håber at finde et meningsfuldt fælles-

kelte unges individuelle og komplekse udfordringer.

partnerskaber mellem offentlige, private og civilsam-

skab, de kan være en del af.

Derfor vil vi invitere en bred vifte af aktører til at indgå
i innovative processer og på sigt indgå samarbejde eller

fund. I 2019 rapporterer vi ikke på aktiviteter, der relaterer sig til forretningsstrategiens #3 om levering af

Innovationsbølgen har bevæget sig fra fokus på ser-

partnerskaber omkring en løsning på udfordringen

services og udvikling af fremtidens velfærdsydelser

vice og produkt, til brugerinddragelse, til nu at have

sammen med de unge. Vi vil skabe et sted, hvor den

gennem inddragelse af brugerne.

sit fokus på samfundsudfordringer som grundlag for

enkelte vokser, skaber sit fundament og får livsmod

innovation. Vi har på Diakonissestiftelsen udviklet en

gennem fællesskaber.

prototype for innovationsforløb, der metodemæssigt
bygger på co-creation og designtænkning, da vi ved,
at fremtidens velfærdsopgaver og -løsninger kræver
samarbejde på tværs.
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I 2019 har vi desuden kørt et pilotprojekt, der har haft

Risiko og håndtering

Resultater og mål

fokus på, dels hvordan vi som organisation kan sam-

Der er visse faldgruber, som man skal holde sig for

Ud over at have en ambition om at skabe et sted

arbejde med frivillige om at skabe nye, inddragende

øje, når man arbejder med de metoder, vi har udvalgt.

sammen med de unge, hvor den enkelte unge vokser,

fællesskaber, hvor flere har mulighed for at være med,

Forhold såsom et uklart formål, uafstemte forvent-

skaber sit fundament og får livsmod gennem fælles-

og dels hvordan co-creation fungerer som metode til

ninger, partisk facilitering, manglende inddragelse

skaber, har vi endvidere en ambition om at udvikle en

at højne udbyttet og effekten af disse fællesskaber.

og manglende opsamling, er alle ødelæggende for

model for stedets økonomiske bæredygtighed på sigt.

Projektets resultater skal bruges i det videre arbejde

en co-creation-proces, og det er vigtigt at arbejde med

med andre former for samarbejder og partnerskaber

disse faldgruber fra start og hele processen igennem

Desuden vil vi undervejs skabe ny viden om civilsam-

med co-creation som udgangspunkt.

for at sikre, at brugen af co-creation som metode ikke

fundets muligheder for aktiv medskabelse af nye vel-

blot bliver et formål i sig selv.

færdsløsninger sammen med borgere, der står uden
for arbejds- og uddannelsesfællesskaber.

De største risici er dog manglende eksekvering og
skalering af resultater. Noget vi som organisation skal

Resultaterne af partnerskabet vil være nye velfærds-

øve os på at blive bedre til gennem vores innovations-

løsninger, øget livskvalitet hos en gruppe sårbare unge

forløb.

og øget omsætning.

Samtidig skal vi som organisation være forberedt på,
at vi på nogle punkter skal afgive eneret og til en vis
grænse også beslutningskompetence.
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Vores
medarbejdere
Trivsel og rettigheder
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Delmål 8.8
Beskyt arbejdstagerrettigheder og skab
sikre arbejdsmiljøer.

I relation til vores
medarbejdere
arbejder vi
med følgende
verdensmål:

Delmål 16.5
Delmål 5.5
Kvinder skal sikres fuld
og effektiv deltagelse og lige

Reducer korruption
og bestikkelse
i betydelig grad.

muligheder for lederskab på
alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik,
økonomi og det offentlige liv.
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Delmål 5.5

Kvinder skal deltage
fuldt ud i ledelse
og beslutningstagelse

Sammenhæng mellem strategi, verdensmål og indikatorer
Bæredygtighedsaktivitet

Kønsdiversitet
i ledelsen

Strategisk
forankring

Bidrager til
verdensmål

Bidrager til
delmål

5.5

Vi er en
eftertragtet arbejdsplads

Ligestilling
mellem kønnene

Kvinder skal deltage
fuldt ud i ledelse og
beslutningstagelse

Bidrager til
delmåls-indikator

Diakonissestiftelsens
indikatorer

5.5.2

Ligelig kønsmæssig
fordeling i ledelsen
svarende til 40%/60%

Andel af kvinder
i ledelse
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Kronprinsesse Louise oprettede i 1863 Fonden Den

Diakonissestiftelsens primære kerneydelser er inden

Hvad gør vi?

danske Diakonissestiftelse med det formål at uddanne

for pleje, omsorg, sundhed, palliation og undervisning,

I 2019 besluttede bestyrelsen, at Diakonissestiftelsen

unge kvinder til at blive diakonisser, så de kunne yde

hvilket er brancher, der overvejende er bestående af

fremadrettet skal øge fokus på at opnå ligestilling

pleje og omsorg til syge, fattige og andre nødlidende.

kvinder.

mellem kønnene i ledelseslagene. Dette er operatio-

Diakonissestiftelsen har således historisk set været en

naliseret ved at opstille måltal for den kønsmæssige

organisation og arbejdsplads, der har været domineret

Diakonissestiftelsen ambition er at have diversitet

sammensætning i bestyrelsen og formulere en politik

af kvinder, hvilket vi fortsat er.

i ledelsen, tilpasset strategi og forretning. Det betyder,

for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen på

at der som minimum er en kønsmæssig spredning

enhedslederniveau.

FN’s Verdensmål 5 om ligestilling mellem kønnene,

i ledelseslagene. Diversitet i køn, kompetencer, alder,

tager afsæt i den situation, hvor der er få kvinder i

uddannelse og erfaring betragtes som en styrke, der

ledelseslagene. Dette mål er nedbrudt til flere delmål.

kan bidrage positivt til fondens udvikling, nytænkning,

Delmål 5.5 beskriver, at kvinder skal sikres fuld og ef-

robusthed samt opfyldelse af fastlagte strategier og

Risiko og håndtering

fektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på

planer.

Risikoen er, at vi ikke kan tiltrække de rigtige kompe-

alle niveauer af beslutningstagning inden for politik,

tencer i overensstemmelse med politikken og dermed

økonomi og det offentlige liv. For Diakonissestiftelsens

Diversitet understøtter strategiens mål om at skabe

opnå vores mål om kønsdiversitet i bestyrelse og på

øverste ledelseslag, som er bestyrelsen, gælder det, at

en eftertragtet arbejdsplads. De nye generationer går

enhedslederniveau. Vi vil årligt vurdere, om tiltagene

kvinder er underrepræsenterede. For de øvrige ledel-

målbevidst efter arbejdspladser med diversitet og in-

har den ønskede effekt og tilpasse efter behov.

seslag er dette ikke tilfældet. Her er det mændene, der

klusion, da det er bedre arbejdspladser (jf. Diversity

er underrepræsenteret.

brings new talent into the organisation, CBS og ISS white

Forretningsmæssige perspektiver?

paper, 2018.)

Bred diversitet skaber de bedste løsninger, tiltrækker
kommende generationers medarbejdere, afspejler
vores kunder og samfundet og giver den bedste forretning.
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Resultater og mål

Bestyrelsens mål om en ligelig kønsmæssig fordeling

Tiltag 1: Rekruttering – ansættelsesprocedurer og pro-

Diakonissestiftelsen overgik i 2019 til at aflægge regn-

i bestyrelsen (40/60) inden d. 31. december 2023, blev

cesser. Formålet er at bidrage til at synliggøre stillinger,

skab efter krav for store virksomheder, hvor man bl.a.

besluttet i 2019. Arbejdet med at opnå målet påbegyn-

der motiverer begge køn.

skal opstille måltal og politikker for den kønsmæssige

des i 2020.
Tiltag 2: Intern lederkarriere og udvikling af potentiel-

sammensætning af ledelsen og afrapportere årligt på
resultat. Nærværende er Diakonissestiftelsens Redegø-

De medarbejdervalgte medlemmer er ikke omfattet af

le lederkandidater. Formålet er at etablere en fødekæde

relse for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

kravet om måltal. De fire medarbejdervalgte bestyrel-

af potentielle fremtidige ledere. Endvidere at sikre per-

jf. Årsregnskabslovens § 99 b.

sesmedlemmer er alle kvinder, hvilket betyder, at den

sonalepolitiske rammer, som fastholder vores dygtige

samlede bestyrelse har en kønsfordeling på 50/50.

ledere og tiltrækker nye kandidater af begge køn, der

Af nedenstående oversigt fremgår fordelingen mel-

kan vise sig som potentielle ledertalenter.

lem kønnene på de tre øverste ledelsesniveauer pr. 31.

Bestyrelsen har ambition om at opnå en ligelig køns-

december 2019

fordeling og generel diversitet på enhedslederniveau

Politikken er ny, og resultater vil blive afrapporteret

på Diakonissestiftelsen. Tiltag til at indfri dette er be-

i 2020.

skrevet i Politik for den kønsmæssige sammensætning

FORDELINGEN MELLEM KØNNENE
PÅ DE TRE ØVERSTE LEDELSESNIVEAUER
PR. 1. JANUAR 2020
Kvinder
pct.

Mænd
pct.

Bestyrelse ekskl. de
medarbejdervalgte
medlemmer

25 pct.

75 pct.

Direktion

50 pct.

50 pct.

61 pct.

39 pct.

Ledelsesniveau

Øvrige ledelseslag
– Enhedsledere

af ledelsen på Diakonissestiftelsen. På nuværende tids-

Direktionen opfylder allerede målet om en ligelig køns-

punkt er opstillet nedenstående to tiltag. Listen over

fordeling.

tiltag vil blive opdateret i takt med indsamlet viden og
erfaring.
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Delmål 8.8

Beskyt arbejdstagerrettigheder
og skab sikre
arbejdsmiljøer.

Sammenhæng mellem strategi, verdensmål og indikatorer
Bæredygtighedsaktivitet

Sikker og sund
arbejdsplads

Strategisk
forankring

Vi er en
eftertragtet arbejdsplads

Bidrager til
verdensmål

Anstændige jobs og
økonomisk vækst

Bidrager til
delmål

Bidrager til
delmåls-indikator

8.8

8.8.1

Beskyt arbejdstagerrettigheder og skab sikre
arbejdsmiljøer

Diakonissestiftelsens
indikatorer

Hyppighed af dødelige
og ikke-dødelige arbejdsulykker
fordelt på køn og migrantstatus

a) Fuldtidsarbejdsstyrke
b) Medarbejderomsætningshastighed
c) Sygefravær
d) Trivsel
e) Arbejdsulykker med fravær
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Strategisk forankring

Hvad gør vi?

I de senere år har vi arbejdet med at nedbringe

Vores indsats for at skabe en sikker og sund arbejds-

Diakonissestiftelsen har politikker for arbejdsmiljø,

den påvirkelige form for sygefravær. Det har stor

plads bidrager til forretningsstrategiens #2, der handler

trivsel og forebyggelse af arbejdsulykker og for orga-

betydning for trivslen, at vi har en høj grad af tilstede-

om at skabe en eftertragtet arbejdsplads, hvor vi kan

niseringen af arbejdet hermed for at sikre, at medar-

værelse fremfor fravær. Derfor vil vi fortsat have fokus

tiltrække, udvikle og fastholde kvalificeret arbejdskraft,

bejderne har medbestemmelse og medindflydelse. Der

på den type fravær, der kan påvirkes, og på at skabe

hvilket er forudsætningen for, at vi kan drive vores

følges løbende op på arbejdsmiljøet i Arbejdsmiljøud-

trivsel og godt arbejdsmiljø, så fravær pga. f.eks. stress

forskellige tilbud og aktiviteter.

valget og de lokale MED-udvalg. Samtidig sikrer vi, at

nedbringes.

alle i Arbejdsmiljøorganisationen løbende udvikler
Aktiviteterne for at sikre en sund og sikker arbejds-

deres kompetencer, så vi kan imødekomme de udfor-

Vi skal fortsat arbejde med at skabe god trivsel på

plads bidrager desuden til delmål 8.8, der handler om

dringer og opgaver, vi står overfor.

Diakonissestiftelsen. Fokusområde for Arbejdsmiljø-

at beskytte arbejdstagerrettigheder og om at skabe sik-

organisationen i 2019 var “Trivsel og fastholdelse”, og

re arbejdsmiljøer. På Diakonissestiftelsen måler vi på

Vi gennemfører lovpligtige arbejdspladsvurderinger

fuldtidsarbejdsstyrke, medarbejderomsætningshastig-

(APV) minimum hvert 3. år og i 2019 gennemførte Ar-

hed, sygefravær, trivsel og antallet af arbejdsulykker

bejdsmiljøudvalget en trivselsundersøgelse blandt alle

med fravær.

medarbejdere. Trivselsundersøgelsen gennemføres
herefter hvert år og skal supplere vores APV’er, så vi lø-

der er bl.a. arbejdet med følgende:
• Rekruttering - særligt ift. ydelsesområdet
“Ældre og livskvalitet”, der er vores plejehjem
og hjemmepleje

bende monitorerer vores arbejdsmiljø og kan sætte ind

• Onboarding og fastholdelse

med korrigerende handlinger, hvor det er nødvendigt.

• Jobsite med fokus på branding
• Trivselsmåling

Vi arbejder løbende med at nedbringe sygefraværet på
de enkelte afdelinger, så vi forebygger overbelastning

I forhold til rekruttering er der særligt arbejdet med

og mistrivsel blandt de medarbejdere, der er tilbage på

at kommunikere mere professionelt og indbydende

arbejdspladsen og ofte skal løfte ekstra, når der er fra-

i jobannoncer og opslag i diverse medier (hjemme-

vær. Der er faste politikker og procedurer for anmeldel-

side, Facebook, LinkedIn og Jobindex). Desuden er der

se af arbejdsulykker og for registrering og forebyggelse

arbejdet med historiefortælling om Hjemmeplejen som

af nærved-ulykker.

arbejdsplads.
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Risiko og håndtering
Ligesom i 2018 viser en analyse af hændelsesforløb
og skadestype for arbejdsulykkerne, at vold og trus-

Antal arbejdsulykker
med sygefravær 2017-2019*

ler om vold i ældreplejen også i 2019 er årsagen til
de fleste arbejdsulykker. Den næsthyppigste årsag til
anmeldte arbejdsulykker, som har medført sygefravær, er forstuvninger og forstrækninger (typisk ved
akut overbelastning såsom fald eller løft, skub, træk
og forflytninger).
Medarbejdere i forretningsområdet Ældre og livskvalitet er mest udsat for risiko i arbejdet. Det skyldes,
at der på vores plejehjem er en stor andel af borgere
med meget komplekse sygdomsbilleder, hvor de fleste
tillige har en demenssygdom. Vi ser desuden en stigning i antallet af borgere med udadreagerende adfærd.
Derfor er indsatsen med at forebygge vold og trusler
en afgørende del af kompetenceudviklingen i Ældre og
livskvalitet, og det vil fortsat have stort fokus.

8
7
6
5

2017
2018

4

2019

3
2
1
0
Ældre og
livskvalitet

Uddannelse

Hospice

Børn og
læring

Tværgående
funktioner

*Antal arbejdsulykker med sygefravær i mere end én dag fordelt på forretningsområder. N=13 (2019).

Bæredygtighedsrapport 2019

36

VORES MEDARBEJDERE

En medarbejderomsætningshastighed på 12 pct. i 2019

Resultater og mål

betyder, at vi har været i stand til at fastholde 88 pct.

I forhold til onboarding og fastholdelse er der arbejdet

af vores medarbejdere i årets løb. Det er afgørende for

med at tilrettelægge den første tid, hvor de nye medar-

Vores medarbejdere/nøgletal

Diakonissestiftelsens kerneydelser og forretning, at vi

bejdere er hos os. Målet er at vi hurtigst muligt får det

kan holde på viden og kompetencer. Vores brand og

bedste ud af deres potentiale og skaber en arbejdsplads,

Fuldtidsarbejdsstyrke6

konkurrenceevne afhænger af vores høje faglighed,

som mange har lyst til at blive en del af. Den enkelte

som også er en af vores kerneværdier. Derfor betyder

leder er også blevet coachet om sin indsats i forbindelse

det meget, at vi er en eftertragtet arbejdsplads, der er

med ’Kommunikationsspejlet’.

i stand til at fastholde kvalificerede medarbejdere.
I 2019 er der udviklet et særligt Job-univers på Diakonissestiftelsens hjemmeside med fokus på employer
branding. Her kan potentielle medarbejdere læse om
Diakonissestiftelsen som arbejdsplads, se små film med
medarbejdere fra forskellige afdelinger/institutioner,
læse om vores arbejdsmiljø og bæredygtighed, faglighed og personalegoder. Job-universet udvikles og ajourføres løbende: www.diakonissestiftelsen.dk/job.
Vi har nedbragt sygefraværet fra 16,7 dage pr. fuldtidsmedarbejder i 2018 til 13,1 dage pr. fuldtids-

INDIKATORER PÅ ARBEJDSMILJØ
2019
386 FTE

Medarbejdsomsætningshastighed7
Sygefravær

12 pct.
13 dage

Trivsel (ud af 5 mulige)

4,1

Arbejdsulykker med fravær

13

6. Fuldtidsarbejdsstyrke (FTE) indeholder egne timelønnede vikarer men ikke
eksterne vikarer fra vikarbureauer, som udgør en relativt lille del af vikarforbruget.
Definitionerne for ESG-data ift. FTE anbefaler, at FTE skal tillægges alle vikarer
omregnet til fuldtidsækvivalenter (Kilde: ”ESG- hoved og nøgletal i årsrapporten.
Bedre ESG-data, bedre indsigt, bedre investeringer”, Finansforeningen, Danske
Revisorer FSR og Nasdaq, juni 2019). I 2020 vil vi implementere en procedure, så
eksterne vikarer fra vikarbureauer vil være inkluderet i FTE.
7. Medarbejderomsætningshastighed er beregnet ift. FTE, som følger anbefalingerne til ESG-data. Tallet indeholder dog ikke fratrædelser pga. tidsbegrænsede
ansættelser, herunder timelønnede fratrædelser.
8. Trivselsscoren er dannet ud fra spørgsmålet: I hvor høj grad er du tilfreds med
dit job som helhed, alt taget i betragtning? Scoren er 0 = I meget ringe grad og
5 = I meget høj grad.

medarbejder i 2019. Med 13 sygefraværsdage pr.
fuldtidsmedarbejder i 2019, ligger vi på niveau med
offentligt ansatte i kommuner og regioner. Tal fra
Kommunernes og Regionernes Løndatakontor viser,
at der i 2018 var 13,2 sygefraværsdage pr. fuldtidsbeskæftiget i landets kommuner og regioner.
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I 2019 var svarprocenten i trivselsundersøgelsen

I 2018 og 2019 har vi arbejdet systematisk med registre-

på 85 pct. Det generelle trivselsscore er på 4,1 ud af

ring og forebyggelse af nærved-ulykker, dvs. arbejds-

5 mulige, på spørgsmålet “I hvor høj grad er du til-

ulykker hvor der ikke skete skade, men hvor der var

freds med dit job som helhed, alt taget i betragt-

lige ved at ske skade/ulykke. Der er udarbejdet interne

ning?”. Højt sygefravær hænger ofte sammen med

procedurer for digital registrering af nærved-ulykker

dårlig trivsel. En samlet trivselsscore på 4,1 ud af 5

og gennemført kampagnen: “God sikkerhedskultur er

mulige tyder dog på, at medarbejderne generelt trives

noget, vi skaber sammen. Lad ikke din nærved-ulykke

godt på Diakonissestiftelsen. I 2019 spurgte vi med-

blive din kollegas ulykke!”

arbejderne i trivselsundersøgelsen om deres holdning
til Diakonissestiftelsen som arbejdsplads. Her svarer

I 2019 er der registreret 16 nærved-ulykker som

over halvdelen (53 pct.), at de er stolte af deres arbejds-

primært handler om trusler om vold eller krænkende

plads og gerne fortæller om den. 43 pct. svarer, at de

adfærd i vores ældrepleje. Hændelser, hvor der ikke

er glade for deres job.

har været kontakt (f.eks. en tilspidset konflikt mellem
en medarbejder og en borger, der ikke munder ud

Arbejdsmiljøorganisationen vil fortsat have fokus på

i vold) registreres som nærved-ulykker. Det danner

trivsel og fastholdelse i 2020 og det forventes, at det kan

grundlag for vores fortsatte arbejde med forebyggelse

være med til at sænke sygefraværet yderligere.

af ulykker.

I forhold til arbejdsulykker med fravær, har der i 2019
været 13 anmeldelsespligtige arbejdsulykker med sygefravær i én dag eller mere, herunder blandt andet fire
fald- eller snubleulykker og tre ulykker forbundet med
forvridning eller anden overbelastning af kroppen.
I 2018 var der 10 arbejdsulykker med sygefravær, og
i 2017 var antallet af arbejdsulykker med sygefravær
12. Stigningen i 2019 kan skyldes statistisk udsving og
er ikke nødvendigvis et udtryk for en generel stigning
i arbejdsulykker.
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Delmål 16.5

Reducer korruption
og bestikkelse
i betydelig grad

Sammenhæng mellem strategi, verdensmål og indikatorer
Bæredygtighedsaktivitet

Beskyttelse af
rettigheder og bekæmpelse
af korruption

Strategisk
forankring

Bidrager til
verdensmål

Bidrager til
delmål

16.5

Vi er en
eftertragtet arbejdsplads

Fred, retfærdighed
og stærke institutioner

Reducer korruption og
bestikkelse i betydelig grad

Bidrager til
delmåls-indikator

16.5.2

Bestikkelse virksomheder
– offentligt ansat

Diakonissestiftelsens
indikatorer

Ingen valgt
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KRISTNE VÆRDIER
Strategisk forankring
På Diakonissestiftelsen arbejder vi med beskyttelse af

SOSU-elever er glade for kristne værdier

rettigheder og bekæmpelse af korruption og bestikkel-

En undersøgelse blandt de nystartede elever på Diakonissestiftelsens

se. Aktiviteterne understøtter det forretningskritiske

SOSU-uddannelser viser, at de fleste er glade for stedets kristne værdier.

mål #2 Eftertragtet arbejdsplads og bidrager til delmål

Også hvis de selv har en anden kulturel baggrund. “Det betyder meget, at der

16.5 om reduktion af korruption og bestikkelse.

er en lang historie og et stærkt sammenhold,” siger SOSU-elev Elmira Saciri.
Rektor Kim Petersen uddyber: “Vi har nogle meget inkluderende værdier,
som manifesterer sig på mange måder. Vi dyrker og understøtter fællesskabet

Hvad gør vi?
I relation til at beskytte arbejdstagerrettigheder er det

og fortæller eleverne, at vi er her for at hjælpe dem, men at de også skal hjælpe
hinanden. Jo mere de løfter i flok, jo bedre går det for den enkelte.”

især forskelsbehandling, som opmærksomheden bør
rette sig mod. På Diakonissestiftelsen har vi en inkluderende adfærd og er ikke-diskriminerende ift. køn, race,

Læs hele casen her

nationalitet, tro, seksuel overbevisning m.v. Det ligger
i forlængelse af vores værdigrundlag og menneskesyn, at vi ser alle mennesker som unikke og værdifulde

Elmira Saciri (t.v.) og Narjes Karim har begge muslimsk baggrund, men er glade for
at komme i Emmauskirken og tage del i fællesskabet med elever og studerende.

i sig selv. Derfor er risikoen for forskelsbehandling på
Diakonissestiftelsen minimal.

Beskyttelse af persondata
Det er vigtigt for os, at vi passer godt på vores medarbejdere og de mennesker, vi hver dag er i berøring
med gennem vores ydelser. Det gælder også i forhold
til beskyttelse af persondata.
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FÆLLESSKAB
Diakonissestiftelsen har i tiden op til, at den nye
Persondataforordning trådte i kraft den 25. maj 2018,

Mere menneske end lejer

arbejdet struktureret med at overholde de nye reg-

Diakonissestiftelsen har altid handlet om mennesker. Det gør det også,

ler om persondatabeskyttelse, som persondataforord-

når man lejer kvadratmeter ud til både private beboere og erhvervslejere,

ningen og databeskyttelsesloven fastlægger. Det har

fortæller udlejningschef Heidi Marie Levin Sørensen. F.eks. skal erhvervs-

betydet en øget opmærksomhed og tydeliggørelse af

lejere på Diakonissestiftelsen også gå ind i både det faglige og sociale fælles-

reglerne på alle niveauer i organisationen. GDPR-com-

skab på Diakonissestiftelsen med åbne øjne. Ud over at de skal passe ind i et

pliance er del af Diakonissestiftelsens strategiske mål.

segment af virksomheder og organisationer inden for sundhed, velfærd og
kirke, er det også vigtigt, at de har et ønske om at blive en del af noget større

Diakonissestiftelsen har udarbejdet en samling af vej-

og selv bidrage til fællesskabet.

ledninger og interne politikker, der er målrettet den
enkelte leder. Der er udarbejdet guidelines om håndtering af databeskyttelsesreglerne til samtlige med-

Læs hele casen her

arbejdere, og nye medarbejdere introduceres til GDPR
på introduktionsmøder for nyansatte.

Udlejningschef på Diakonissestiftelsen Heidi Marie Levin Sørensen er glad for at dele sin
arbejdsdag mellem kvadratmeter og mennesker.

Diakonissestiftelsen har siden begyndelsen af 2018 haft
en intern DPO (Data Protection Officer). DPO’en vejleder løbende ledere og medarbejdere i håndtering af
GDPR-reglerne og har internt afholdt informationsmøder om GDPR i de forskellige afdelinger og denne
indsats fortsætter i 2020. DPO’en foretager regelmæssigt kontrol af elektroniske og fysiske arkiver og af databehandlere.
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Korruption og bestikkelse

Resultater og mål

Korruption er en bred betegnelse for forhold, hvor

Vedrørende persondata er målet for 2020 at opnå com-

personlige interesser blandes sammen med embedsin-

pliance på de områder, der vurderes som mest risika-

teresser, f.eks. bestikkelse, mandatsvig og favorisering

ble for de registreredes rettigheder. I 2020 arbejder vi

af bestemte personer, grupper eller samarbejdspart-

på en risikovurdering, der skal understøtte målet om

nere.

compliance.

Diakonissestiftelsen vil ikke acceptere nogen form

For at forhindre korruption og bestikkelse vil vi i 2020

for handlemåde, som kan betragtes som korruption,

udarbejde en gavepolitik og regler for samhandel. Det

bestikkelse eller ’smørelse’.

betyder, at medarbejderne kun må modtage gaver, hvis
ikke der forventes gentjenester, og det, de giver eller
modtager, må kun være symbolske gaver. Desuden
skal Diakonissestiftelsens regler for samhandel med

Risiko og håndtering

personer, der står en nær, forhindre favorisering af

I forhold til persondata behandler alle afdelinger på

familie og venner m.v.

Diakonissestiftelsen almindelige personoplysninger, og
hovedparten af afdelingerne behandler også følsomme

Diakonissestiftelsen arbejder på at etablere en whistle-

persondata. For at minimere risici for de berørte bor-

blower-ordning, hvor man som medarbejder anonymt

geres persondata arbejder Diakonissestiftelsen ud fra

kan indberette ulovlig eller forkert adfærd eller mistan-

en samlet kortlægning af behandlingsaktiviteter og en

ke om alvorlige overtrædelser. Ordningen skal sikre, at

analyse og vurdering af disse behandlingsaktiviteters

Diakonissestiftelsen er en arbejdsplads, hvor medar-

risiko for de registrerendes rettigheder.

bejdere er trygge, og at de uden frygt for repressalier
eller diskrimination kan indberette ulovlig eller forkert

Danmark er blandt de lande i verden, hvor korruption

adfærd eller mistanke om alvorlige overtrædelser.

og bestikkelse er mindst udbredt. Diakonissestiftelsens
produktion og virksomhed foregår i Danmark, og vi

Politikker og whistleblower-ordningen skal bidrage til

overholder dansk lovgivning på området. Derfor er

at sikre, at der ikke sker korruption og bestikkelse på

risikoen for korruption og bestikkelse minimal.

Diakonissestiftelsen.
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Vores
miljø og klima

Nyt foto tilsendt. Foto: Thomas Wittrup

Diakonissestiftelsens miljømæssige ansvar
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Delmål 6.4
Gør vandforbruget
effektivt og sikr forsyningen af ferskvand.

Vores miljø og
klimamæssige
aktiviteter i 2019
har bidraget
til følgende
verdensmål:

Delmål 9.4
Delmål 7.3
Forbedringen
af energi-

Opgrader alle industrier
og infrastrukturer for
bæredygtighed.

effektiviteten
skal fordobles.

Delmål 12.5
Reducer
affaldsmængden
betydeligt.
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Delmål 6.4, 7.3, 9.4, 12.5
Sammenhæng mellem strategi, verdensmål og indikatorer
Bæredygtighedsaktivitet

Strategisk
forankring

Bidrager til
verdensmål

Bidrager til
delmål
6.4

Rent vand og sanitet

Gør vandforbruget
effektivt og sikr forsyningen
af ferskvand

7.3

Bygningsrenovering,
affaldssortering
og genbrug

Vi skaber øget indtjening
og vækst inden for pleje, omsorg
og palliation i dialog med
offentlige og private aktørera

Bæredygtig energi

Forbedringen af
energieffektiviteten
skal fordobles

9.4

Opgrader alle
industrier og infrastrukturer
for bæredygtighed
Vi er en
eftertragtet arbejdsplads

Bidrager til
delmåls-indikator

Diakonissestiftelsens
indikatorer

6.4.1

a) Vandforbrug

7.3.1

b) Varmeforbrug
c) Elforbrug
d) Vedvarende energiandel

9.4.1

e) CO2 udledning, Scope 2

12.5.1

f) Affald fordelt på
affaldstyper (tons)
g) Reduceret affald

Vandforbrugseffektivitet

Energiintensitet

CO2-udledning
ift. værditilvækst

Industri, innovation
og infrastruktur

12.5

Reducer
affaldsmængden
betydeligt
Ansvarligt forbrug
og produktion

National
genanvendelsesrate,
ton af genanvendt
materiale
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Strategisk forankring

Vi efterlader os også et negativt miljømæssigt aftryk

I forhold til belysning sker der løbende LED-renove-

Diakonissestiftelsens indsats for at passe godt på vores

gennem vores andre aktiviteter og ydelser. Det er

ring. LED-pærer bruger mindre strøm, har en længe-

miljø og klima understøtter vores kritiske mål #1 og

dog ikke en del af kortlægningen og redegørelsen

re levetid og er fri for kviksølv, så miljøbelastningen

#2. Gennem bæredygtig forretningsudvikling kan vi

for 2019, men noget vi hen ad vejen vil undersøge og

er mindre end ved almindelige el-pærer og klassiske

tiltrække samarbejdspartnere, og gennem employer

kortlægge betydningen af. Områder, hvor vi fremad-

el-sparepærer (CFL).

branding med mening skaber vi en eftertragtet arbejds-

rettet konstaterer væsentlige positive eller negative

plads og tiltrækker nye medarbejdere.

miljømæssige aftryk, bliver inkluderet i fremtidige

I årene fra 2014 og op til nu har vi derfor løbende brugt

redegørelser af vores bæredygtighed.

mindre el, vand og varme end tidligere. Det bidrager

Diakonissestiftelsen sætter lige som alle andre virk-

positivt til verdensmål 6, 7 og 9. Energirenoveringen

somheder og organisationer et negativt aftryk på vores

af vores 45.000 kvadratmeter store bygningsmasse har

miljø og klima gennem vores aktiviteter. Diakonisse-

nedbragt CO2-udledningen fra el-, vand- og varmefor-

stiftelsens største forretningsmæssige aktiv og største

Hvad gør vi?

indtægtskilde er vores bygninger og aktiviteter som

På Diakonissestiftelsen har vi siden 2014 arbejdet med

udlejer. Derfor har vores kortlægning af Diakonissestif-

omfattende bygningsrenovering. Der er bl.a. udskiftet

telsens aftryk på miljø og klima fokus på forbrug af el,

vinduer, udskiftet og renoveret vandrør og faldstam-

vand og varme (EVV) i forbindelse med bygningsdriften

mer og skiftet til toiletter med stort og småt skyl, der

Risiko og håndtering

og den CO2 udledning, der følger heraf. Samtidig har

giver vandbesparelse. Der er udskiftet blandingsbat-

Vores nuværende forbrug af el, vand og varme (EVV)

vi kortlagt vores aktiviteter inden for affaldssortering

terier med et lavere vandforbrug i forbindelse med

er primært baseret på udlejning til kontordrift, dag- og

og genbrug, som også viser aktiviteterne i Diakonisse-

udskiftningen af vandinstallationerne i hovedhuset.

enkelte døgninstitutioner samt almindelige boliger.

stiftelsens genbrugsbutik Loppeshoppen.

Vi er i gang med at udrulle et projekt, hvor vi ser på

Hvis sammensætningen af udlejningsporteføljen

vandbesparelsestiltag på alle vores aftapningssteder,

ændres væsentligt ift. i dag, vil det få en betydning for

og vi har gennemført forskellige typer af isoleringspro-

vores forbrug og affaldsmængde.

Aktiviteterne bidrager til delmål 6.4, 7.3, 9.4 og 12.5.

brug med 10-15 pct.

jekter med henblik på bedre udnyttelse af varme. Vi er
også i gang med at energioptimere på vores varme og
ventilation, der optimerer og effektiviserer driftstiden,
temperatur m.v.
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Det kan f.eks. ske, hvis vi får nye erhvervslejere, der har

på miljø og klima ved at effektivisere vores egen energi-

Resultater og mål

aktiviteter, der udløser et højere forbrug af EVV som

anvendelse og ved at øge anvendelsen af bæredygtig og

Diakonissestiftelsen samarbejder med energirådgivere

følge af f.eks. MR scanner eller andet tungt røntgen-

vedvarende energi i vores kerneaktiviteter, så vi også

fra EWii. Følgende emmision og forbrug af el, vand og

udstyr, hotelvirksomhed, café-drift eller anden form

reducerer vores egen CO2-udledning mest muligt.

varme (EVV) er registreret for 2019:

for produktion, der kræver et højere forbrug end
almindelig kontordrift.

Forretningsmæssige perspektiver
For fortsat at være en attraktiv udlejer, skal vi hele

I 2020 arbejder vi på en model for at øge vores vedva-

tiden sørge for, at vi kan tilpasse os kundernes krav

rende energiandel samt at basere en større andel af

og forventninger til grønne og bæredygtige løsninger.

vores forbrug på grøn energi. Det vil mindske vores

I 2020 vil vi lave en undersøgelse blandt vores nuvæ-

negative aftryk på miljø og klima, og kan være med til

rende lejere omkring deres indstilling til grønne og

at kompensere, hvis sammensætningen af udlejnings-

bæredygtige løsninger, så vi kan afdække deres priori-

porteføjlen ændrer sig og energiforbruget øges.

teringer på området.

EMISSION
2019
CO2e, Scope 2

886 tons

FORBRUG
2019
Varmeforbrug

Desuden er Diakonissestiftelsens bygninger meget gam-

Et supplerende tiltag for at nedbringe el-, vand- og

le. Nogle stammer helt tilbage fra 1876, hvor Diakonis-

varmeforbrug kan være at påvirke brugeradfærden.

sestiftelsen blev etableret på Peter Bangs Vej. Gamle

5.060 Mwh

Elforbrug

1.421 Mwh

I 2020 vil vi derfor arbejde med små kampagner og ind-

Energiforbrug i alt

23.332 GJ

bygninger med højt til loftet og relativt dårlig isolering

satser, der på forskellig vis engagerer og involverer med-

Vandforbrug

17.635 m3

giver et forholdsmæssigt stort varmeforbrug og en re-

arbejderne ift. de små ting, vi kan gøre i hverdagen, som

lativt dårlig udnyttelse af varmen. Det har Diakonisse-

kan give besparelser på forbruget. Det kan f.eks. være

stiftelsen arbejdet på at forbedre gennem de nævnte

at bruge lille skyl på toilettet, at undlade at lade vandet

renoveringstiltag.

løbe for længe, når man vasker hænder og henter koldt
drikkevand, at lukke for varmen, når man lufter ud, at

Vores forbrug af el, vand og varme giver en CO2 udled-

slukke lyset, når man forlader lokalet og at slukke com-

ning i 2019 på 886 tons, der påvirker vores klima nega-

puteren, når man går hjem. Alt sammen mange bække

tivt. Vi ønsker at reducere vores negative påvirkninger

små, der kan påvirke til mindre og mere bevidst forbrug.

Vedvarende energiandel
(Hospice solcellepaneler)

0,23 %

Målingerne dækker alene Diakonissestiftelsens emmision og forbrug på matriklen på Frederiksberg. Der er ca. 140 m2 solcellepaneler på Hospice, hvor der ca.
produceres 15 MWh el pr. år. Indregnet som intern forbrug på Hospice.

Bæredygtighedsrapport 2019

47

VORES MILJØ OG KLIMA

Affald og genanvendelse

Risiko og håndtering

Resultater og mål

I forhold til verdensmål 12, Ansvarligt forbrug og pro-

Den største miljømæssige og forretningsmæssige risiko

I 2019 så mængden af affald på Diakonissestiftelsen

duktion, arbejder vi med en relativt omfattende af-

omkring affald og genanvendelse er dels mængden af

således ud:

faldssortering, der med indgangen til 2020 er udvidet

affald, vi producerer, samt brugeradfærden omkring

med bioaffald.

sortering af affaldet.

Vi håndterer vores affald på en miljømæssigt forsvarlig

Der er en relativt stor udgift forbundet med håndtering

måde og overholder de danske miljøregler. Det inde-

og bortkørsel af affald, så enhver reduktion i mængden

bærer, at vi håndterer affaldet på vores eget anlæg,

af affald vil ikke alene have en positiv indflydelse på

der er godkendt af myndighederne, og hvor vi kan be-

vores udgiftsniveau, men også på vores miljø- og klima-

handle affaldet på betryggende vis. Det indebærer også,

mæssige belastning. Desuden vil en bedre og korrekt

at vi sorterer affaldet, så mest muligt kan nyttiggøres

affaldssortering hos den enkelte bruger kunne mindske

– herunder genanvendes. Vi sorterer forbrændings-

risikoen for, at vi f.eks. skal kassere en hel container

egnet (stort og småt), bølgepap, papir, flasker og glas,

AFFALD
2019
Forbrændingsegnet (stort og småt)

4,23 tons

Bølgepap

9,69 tons

Papir

12,96 tons

Flasker og glas

3,20 tons

med genanvendeligt affald, som i stedet skal bortskaffes

LDPE (transportembalagefolie)

1,08 tons

LDPE (transportemballagefolie), andet genanvendeligt

som restaffald, fordi der er kommet skrald i. Restaffald

materiale samt elektriske og elektroniske produkter.

er, som den eneste affaldstype, belagt med afgifter til

Andet genanvendelig

22,95 tons

Elektriske og elektroniske produkter

17,45 tons

bortskaffelse og er dermed den relativt dyreste affaldsFarligt affald er mærket, opbevaret og håndteret efter

type at komme af med.

myndighedernes anvisning til miljøgodkendte modtageanlæg.

I 2020 har vi udvidet vores affaldshåndtering og arbej-

REDUCERET AFFALD
Tekstiler til genanvendelse

28,4 tons

der på en bedre instruktion af medarbejdere og lejere
ift. affaldssortering. Vi vil løbende igangsætte initiativer, der skal nedbringe affaldsmængden, sikre mere
genanvendelse af affaldet og bedre sortering.
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GENBRUG
I vores genbrugsbutikker Loppeshoppen og de sociale
og kreative værksteder GIVRUM modtager vi donationer af brugt tøj, fodtøj og boligtilbehør fra private. En
stor del af dette sælges direkte videre til forbrugeren.
En mindre del repareres eller redesignes og får nyt liv,
før det sælges videre. Overskuddet går bl.a. til Diakonissestiftelsens sociale arbejde med ensomme og udsatte.
Genbrugstøj, vi ikke selv kan sælge i vores genbrugsbutik, donerer vi til Røde Kors, som sælger det og tjener

22.700 gule mursten har fået nyt liv
i Diakonissestiftelsens seniorboliger
Diakonissestiftelsen har genbrugt ikke mindre end 22.700 facade- og
bagmursten til at bygge seniorboliger. Murstenene stammer fra nogle
ældre bygninger, som blev revet ned for at gøre plads til det nye hospice
og seniorboligerne. Genbrugsstenene fungerer nu som belægning
i stueetagerne i seks boligblokke og i cykel- og affaldsskure.

penge til nødhjælp og socialt arbejde. Materialerne
sælges blandt andet videre til tekstilmøller, hvorefter

Læs hele casen her

fibrene kan blive til nyt tøj, tæpper, klude eller i sidste
ende isoleringsmateriale.
Tidligere havnede overskudstøj fra Loppeshoppen på

Murstenen fra det tidligere hospice er blandt andet blevet til cykelskure ved seniorboligerne.

vores affaldsstation og til forbrænding. Med donationssamarbejder, først internt til redesign og eksternt med
Røde Kors, sikrer vi genanvendelse i stedet, så tekstilet får et længere liv og dermed forurener og belaster
miljøet mindre.
I 2018 afhentede Røde Kors 25,2 tons overskudstøj.
I 2019 var tallet 28,4 tons. Vi undersøger, om det er
muligt at beregne den miljø- og klimamæssige effekt
af dette samarbejde.
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Forretningsmæssige perspektiver

Alt haveaffald fra Diakonissestiftelsen køres i forvejen

Som led i at skabe større bevidsthed omkring forbrug

På længere sigt ønsker Diakonissestiftelsen at arbejde

til genanvendelse. Sammen med vores bioaffald, som vi

og affaldshåndtering arbejder vi i 2020 på at blive cer-

mere systematisk med genanvendelse af eget affald

er begyndt at sortere i 2020, bliver det omdannet til bio-

tificeret som Grøn Kirke. At være Grøn Kirke indebærer

i vores GIVRUM værksteder. Det kan f.eks. være i form

gas, der bruges som brændsel ligesom olie og naturgas.

bl.a., at vi udviser omtanke i vores forbrug og belaster

af tekstiler, som gamle gardiner og viskestykker, der

Biogassen bruges til at lave fjernvarme og elektricitet.

vores omgivelser mindre. Som Grøn Kirke forpligter vi

kan genanvendes i vores sy-værksteder, træ og materia-

Der er derfor store samfundsmæssige gevinster ved

os til at arbejde med den grønne profil i både kirkelivet,

ler fra egne håndværkere, der kan bygges til fuglehuse,

sortering og genanvendelse af bioaffald.

i organisation og forankring, indkøb, energiforbrug,

eller planter og stiklinger fra vores gartner afdeling,

transport og affald.

der kan sælges på markedsdage. Initiativer der kan

Generelt er der økonomiske besparelser at hente ved at

mindske vores affaldsmængde og øge vores omsætning,

reducere mængden af affald. Ud over afgifter på restaf-

Vi forventer ikke, at en certificering som Grøn

samtidig med at det bidrager til sociale fællesskaber.

fald, er der ekstra udgifter til håndtering og bortkørsel

Kirke vil få en stor betydning i forhold til vores nu-

på al slags affald. Derfor vil alle initiativer til at mindske

værende forbrug af el, vand og varme eller sam-

I 2020 er Diakonissestiftelsen som noget nyt begyndt at

affaldsmængden være positiv – både for forretning, mil-

lede affaldsmængde. Men vi forventer, at det vil

sortere bioaffald. Sorteringen af bioaffald skulle gerne

jø og klima. Det kan f.eks. være initiativer til at mind-

kunne bidrage til Diakonissestiftelsens samlede grøn-

have den konsekvens, at der bliver mindre restaffald.

ske madspild, påvirke emballagetyper og -mængder

ne profil og være med til at skabe større bevidsthed

Det har en selvstændig positiv betydning for miljøet

hos vores leverandører og sikre bedre genanvendelse

omkring en mere grøn adfærd og bæredygtige valg.

og vil udgøre en økonomisk besparelse for Diakonis-

af diverse affaldstyper. En anden væsentlig indsats

sestiftelsen, idet bortskaffelse af restaffald er belagt

vil være at påvirke brugeradfærden ift. håndtering af

med afgifter.

affaldet, så affaldet sorteres korrekt.
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Hvad er det, der tæller i sidste ende?
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“Ikke alt, der kan tælles, tæller,
og ikke alt, der tæller, kan tælles.”
Albert Einstein

Professor og Ph.D. Steen Hildebrandt, der er en af Dan-

I 2020 er der ligeledes planer om en indsats for at få

marks fremtrædende fortalere for bæredygtighed og

flere til at vælge transportformer, der belaster klimaet

FN’s verdensmål, bruger ovenstående citat fra Albert

mindst muligt. Det kan f.eks. være i form af en kampag-

Einstein til at understrege vigtigheden af, at også min-

ne eller konkurrence blandt medarbejdere, bolig- og

dre aktiviteter og indsatser, der fremmer bæredygtig

erhvervslejere om at vælge grønne transportformer

udvikling, tæller – også de aktiviteter, der ikke måles

til og fra Diakonissestiftelsen. Transport er ikke en del

og vejes.

af beregningen af vores nuværende klimaaftryk, så en

Læs på side 54 om
Diakonissestiftelsens
indsatser og aktiviteter i 2019
der tæller, men ikke er talt
med på bundlinjen

del af det fremadrettede arbejde vil være at undersøge,
Diakonissestiftelsens interne projektgruppe for ud-

hvordan transport meningsfuldt kan indarbejdes heri.

vikling af den miljømæssige bundlinje har talt en del
om dette princip. Projektgruppen vil derfor i 2020

Tilfredshed der tæller

udvikle et barometer, hvor alle de små ’dryp’ af større og

Noget, der faktisk kan tælles, er vores brugertilfreds-

mindre aktiviteter, der fremmer miljø og klima samles

hed. Det er svært at påvise en sammenhæng mel-

i et barometer, der skal illustrere, at udviklingen går

lem bæredygtighed og brugertilfredshed, men vi vil

den rigtige vej. Projektgruppen har haft stort fokus på

alligevel tage målingerne fra vores borgerrettede tilbud

’mange bække små’ og på, at vi fremadrettet skal sikre,

med her for at holde øje med, om der sker en udvikling

at hele organisationen bliver involveret i vores arbejde

parallelt med vores indsats for bæredygtighed.

med miljø og klima. Vi når kun i mål, hvis alle bidrager
og gør en indsats. Også indsatser, der ikke kan tælles,
tæller. Barometeret skal illustrere dette og virke motiverende for det videre arbejde med vores grønne profil.
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Brugertilfredshed
Brugertilfredshed er vigtig for Diakonissestiftelsen.

OVERSIGT OVER BRUGERTILFREDSHED I DIAKONISSESTIFTELSENS BORGERRETTEDE TILBUD
Institution/
afdeling

Undersøgelsestype
og frekvens

Resultat af
nyeste måling

SOSU-uddannelserne
UC Diakonissestiftelsen

Elevtrivsel (årlig)

2019:
4,1 (ud af 5 mulige)

Der findes ingen
sammenlignelige data
for landsgennemsnit.

Spørgeskemaundersøgelse
blandt studerende

2018:
4,16 (ud af 5 mulige)

2018:
4,0 (ud af 5 mulige)

de brugertilfredshedsundersøgelser, der er tilpasset

Sygeplejerskeuddannelsen
UC Diakonissestiftelsen under
Københavns Professionshøjskole – Frederiksberg4
(Uddannelseszoom.dk
den 24.02.2020)

det enkelte område. Undersøgelserne gennemføres

Hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse
(kommunalt - hvert 2. år)

2018:
70,5 ud af 100
ift. samlede tilfredshed
(100 = Mest tilfreds)

2018:
71,2 ud af 100 ift. den samlede
tilfredshed med Frederiksberg
Kommunes hjemmepleje

En høj tilfredshed blandt brugerne af vores borgerrettede ydelser understøtter vores kerneværdier om
medmenneskelighed, ordentlighed, faglighed, synergi
og nytænkning og er et billede på den livskvalitet, vi
skaber for den enkelte som del af vores vision.
I vores borgerrettede ydelser gennemføres der løben-

som oftest af de myndigheder, vi driver ydelserne på
driftsoverenskomst med. I andre tilfælde er de gen-

Valgte indikator:
Kvaliteten af min uddannelse
er samlet set høj

nemført af eksterne konsulentvirksomheder på vegne

Der findes ingen
sammenlignelige data
for landsgennemsnit.

af myndigheden.

4. Følgende indikator for brugertilfredshed er valgt pba spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på Sygeplejerskeuddannelsen UC Diakonissestiftelsen, som
indgår i den samlede statistik for Københavns Professionshøjskole Frederiksberg:
”Kvaliteten af min uddannelse er samlet set høj” med følgende svarmuligheder:
1=Meget uenig og 5=Meget enig. Hentet på Uddannelseszoom.
5. Følgende indikator fra seneste tilsynsrapport fra Socialtilsyn Syd 14.10.2019 er
valgt som udtryk for brugertilfredshed i Diakonissestiftelsens socialpsykiatriske
tilbud i Gule og Hvide Hus: Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel, Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet.
Rapporten findes her: www.diakonissestiftelsen.dk/sociale-tilbud/bo-og-dagtilbud-i-gentofte

Landsgennemsnit

Søster Sophies Minde
(Plejehjem)

Brugertilfredshed
(kommunalt – hvert 2. år)

2018:
89 % er samlet set tilfredse
eller meget tilfredse

Der findes ingen
sammenlignelige data
for landsgennemsnit.

Sundhedscenter og botilbud
Hvide og Gule Hus5

Tilsynsrapport
Valgte indikator:
Borgerne trives i tilbuddet.

2019:
5 – i meget høj grad opfyldt
(ud af 5 mulige)

-

Børnehuset Louisegården

Brugertilfredshed
(kommunalt - hvert 4. år)

2016:
92 % er tilfredse eller meget
tilfredse med dagtilbuddet
samlet set

2016:
88 % er tilfredse eller
meget tilfredse med
dagtilbuddet samlet
set (landsgennemsnittet)

Børnehuset Marthagården

Brugertilfredshed
(kommunalt - hvert 4. år)

2016:
88 % er tilfredse eller meget
tilfredse med dagtilbuddet
samlet set

2016:
88 % er tilfredse eller
meget tilfredse med
dagtilbuddet samlet
set (landsgennemsnittet)

Der findes ikke brugertilfredshedsundersøgelser på Hospice og på plejehjemmet Salem.
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Seniorfællesskaber
modvirker ensomhed
Ældreprofilen 2019 fra Sundhedsstyrelsen viser, at
selvom levealderen stiger, er der ingen udvikling i
kvaliteten af de ekstra leveår. Diakonissestiftelsens
seniorboliger er med to år på bagen et levende bevis
på, hvordan livskvaliteten kan forbedres.
“Jeg har en god fornemmelse af, at når jeg går ud,
møder jeg altid nogen, jeg kan snakke med. Det

Farvel til 20.000
stykker plastic i kantinen
Det er slut med bunkevis af plastik-affald i Diakonissestiftelsens kantine. Kunderne kan i stedet få deres
mad i en miljøvenlig madkasse eller i bionedbryde-

giver mig tryghed og en følelse af at høre til,” fortæller 79-årige Hannah Holton Marschall, der bor
sammen med katten Sylvester.
Diakonissestiftelsens seniorfællesskaber modvirker
ensomhed og bidrager til FN’s verdensmål 3, der
handler om at styrke den mentale sundhed.

Kan man være vært for et fællesskab, når man
sidder bag en computerskærm? Jacob Mols kan godt.
Han bor i bofællesskab i Hvide Hus i Gentofte og er
frivillig i Sundhedscenteret flere gange om måneden.
“Jeg har flyttet mig ud af værelset og ind i gruppen,”

lige bakker. Det er et led i Diakonissestiftelsens
arbejde med bæredygtighed. I 2018 blev der brugt

Bag skærmen

Læs hele casen her

fortæller han.

over 20.000 stykker plastik til bl.a. salatbakker,

“Jeg havde et misbrug af hash og havde været indlagt

suppekopper, låg til kopper og bestik i kantinen.

på den åbne afdeling af Sct. Hans. Jeg har aldrig før haft

Det er nu nedbragt til nul.

et sted, jeg kunne lide at være, som jeg kan her. Jeg har

Det mindsker generelt vores mængde af affald og
plastik, der potentielt kan ende i havene og bidrager
på den måde til FN’s verdensmål 12 og 14.

fået et socialt liv, er kommet i bedre humør og får lavet
rigtig mad,” erklærer Jacob Mols med tilfredshed.
Sundhedscenter Hvide og Gule Hus styrker det enkelte
menneskes livskvalitet og fremmer den mentale sund-

Læs hele casen her

hed – og bidrager til FN’s verdensmål 3.

Læs hele casen her
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Frivillighed lader
batterierne op

Bæredygtighedsrapport 2019

– Sociale og miljømæssige aftryk

på vores samfund og medarbejdere
© Diakonissestiftelsen 2020.

“Jeg bliver genkendt for noget godt, og det betyder

Publikationen kan frit refereres

alverden,” fortæller Helen Gerved, der bliver mentalt

med tydelig kildeangivelse.

opladet som besøgsven for en gruppe beboere på
Plejehjemmet Salem.

Diakonissestiftelsen

Et nyt studie blandt 14.000 skandinaver bekræfter,

2000 Frederiksberg

Peter Bangs Vej 5B
www.diakonissestiftelsen.dk

at mennesker, som udfører frivilligt arbejde,
fordobler deres sandsynlighed for blomstrende

For spørgsmål til rapporten

mental sundhed.

kontakt sekretariatschef Mette Fjording
på mefj@diakonissen.dk.

Diakonissestiftelsens frivillige fællesskaber fremmer

Foto:

mental sundhed og bidrager til FN’s verdensmål 3.
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SOSU-uddannelse
får Trivsels Smiley
SOSU-lærere er ikke terapeuter, men de skal kunne
få øje på psykiske udfordringer hos eleverne og vide,
hvordan de hjælper eleven videre. Det er målet med
projekt ’Trivsel Smiley’, som Diakonissestiftelsens
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Karen Grønkjær Kjeldsen:
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Thomas Wittrup: side 10, 21, 34, 41, 43
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SOSU-uddannelser har gennemført sammen med
Psykiatrifonden. Formålet med Trivsel Smiley er at
fremme trivslen for eleverne på erhvervsuddannelserne og mindske frafaldet. Initiativet bidrager til
FN’s verdensmål 8 og indsatsen for at hjælpe flere
unge i arbejde, uddannelse og træning.

Læs hele casen her
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“Det er ganske enkelt en god forretning
at arbejde med bæredygtighed og ansvarlighed.
Desuden ligger det i vores kultur og DNA.”
Anne Mette Fugleholm
Administrerende direktør, Diakonissestiftelsen
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