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OK-Fonden – en moderne 
omsorgsorganisation

OK-Fonden  
Danske Care 
OK-Fonden Danske Care 
rekrutterer og ansætter ple-
jehjælpere og administrerer 
hjælpeordninger for menne-
sker, der har brug for hjælp i 
eget hjem på grund af fysisk 
eller psykisk funktionsnedsæt-
telse (Borgerstyret Personlig 
Assistance, BPA).

Pleje, psykiatri og hospice
OK-Fonden driver 1 hospice, 12 psykiatriske 
bo- og behandlingssteder, 2 socialøkonomiske 
virksomheder og 15 plejehjem landet over – med 
flere på vej. OK-Fonden beskæftiger 2.300 med-
arbejdere.

OK-Fonden er en dansk, nonprofit erhvervs-
drivende fond, som arbejder på almindelige 
markedsvilkår. Vores overskud investeres direkte 
i udvikling af velfærdsløsninger. På den måde 
skaber vi værdi for de mennesker, vi har omsorg 
for i det daglige, og for samfundet som helhed.



Boliger for Livet
OK-Fonden har udviklet og bygger Boliger for 
Livet, som er fleksible boliger , hvor man kan blive 
boende hele livet – også hvis man får behov for 
hjælp og pleje.

Seniorbofællesskaber
OK-Fonden har opført tæt på 50 seniorbofælles-
skaber i Danmark og administrerer hovedparten.  
I OK-Fondens seniorbofællesskaber hjælper vi 
bofællerne med at etablere det sociale funda-
ment i gruppen.

OK-Huset – én 
indgang til det 
hele 
OK-Huset ligger på Østerbro i 
København. Her finder man vores 
fælles ledelse, lønadministration, 
økonomiafdeling, styring af byg-
geprojekter, boligadministration, 
HR og kommunikation.
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OK-Fonden er nonprofit
Nonprofit betyder, at OK-Fonden ikke skal skabe 
overskud til aktionærer eller andre. Vi bruger 
eventuelt overskud på at understøtte særlige 
aktiviteter som udvikling af medarbejdernes 
kompetencer, socialøkonomisk virksomhed og 
etableringen af seniorbofællesskaber.
OK-Fonden vokser, så flere i de kommende år 
vil få glæde af vores tilbud.
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Alle kan bo hos os
OK-Fonden er en privat organi-
sation, som løser en lang række 
opgaver for det o!entlige. Det 
kræver ikke ekstra betaling at 
bo hos os.

Mulighed  
for tilkøb
Tilkøb er en mulighed, som 
betyder, at man kan fortsætte 
sine vaner eller forsøde sin til-
værelse, præcis som man selv 
eller måske familie eller pårø-
rende ønsker det. Tilkøb kan for 
eksempel være wellness, ledsa-
gelse til familiefest eller hjælp 
til at passe sit kæledyr.



Betty Sørensen Parken

Dreyershus

Gurli-Vibeke

Egå
Jelling Have

Harresø Kro & Motel / Kollegiet

Ravnebjerg

Hansted Kloster

Skt. Jørgens Gård
Enghaven

Jelling Gård

Vostrup Højskole

Dyruphus
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OK-Fonden i Danmark
JYLLAND  

PLEJEHJEM
Betty Sørensen Parken,  
Mølholm, Vejle
Egå, Egå, Århus
Dreyershus, Kolding

PSYKIATRI
Enghaven, Søvind, Horsens
Hansted Kloster, Hansted, 
Horsens

Jelling Have, Jelling, Vejle 
Jellinggård, Jelling, Vejle
Kollegiet, Give, Vejle 
Ravnebjerg, Søvind, Horsens
Sct. Jørgens Gård, Horsens
Vostrup Højskole, Vostrup, 
Ringkøbing-Skjern

FYN 

PLEJEHJEM
Dyruphus, Dyrup, Odense
Gurli-Vibeke, Hunnerup, Odense



Arresødal Slot

Baeshøjgård

Himmelev Gl. Præstegård

Hospice Søndergård

Lystoftebakken

Bøgehøjgård

Lotte

Arendse Helenes 
Minde

Dr. Anne-Marie
Centret

Prinsesse
Benedikte

Thea

København og Frederiksberg
OK-Huset

Margretecentret

Bavne Ager

Høng Erhvervsskole

 PLEJEHJEM

 PSYKIATRI

 HOSPICE

 OK-HUSET 

   SENIORBOFÆLLESSKABER
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SJÆLLAND   

PLEJEHJEM
Arendse, København
Baeshøjgård, Vig, Odsherred 
Bavne Ager, Gilleleje, Gribskov 
Dr. Anne-Marie Centret,  
Frederiksberg
Himmelev gl. Præstegård, 
Himmelev, Roskilde
Hornbækhave, Hornbæk,  
Helsingør
Lotte, Frederiksberg

Lystoftebakken, Brede, Lyngby- 
Taarbæk
Margretecentret, Maribo, Lolland
Prinsesse Benedikte,  
Frederiksberg

PSYKIATRI
Arresødal Slot, Frederiksværk
Helenes Minde, København

Høng Erhvervsskole, Høng, 
Kalundborg
Thea, Frederiksberg

HOSPICE
Hospice Søndergård, Måløv, 
Ballerup

OK-HUSET
OK-Huset, København
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Ligeværdigt samarbejde
Vi møder mennesker med tillid. Vi ønsker at være 
velkomne – og at alle føler sig velkomne hos os.

Høj faglighed
Vores indsats og resultater afspejler, at kvalitet 
er målet. Vi modtager kritik konstruktivt, fordi vi 
ønsker at udvikle og lære.

Plads til forskellighed
Vi kan lide, at der er højt til loftet. Vi tror på, at 
viljen til at lytte til hinanden og friheden til at 
se tingene fra forskellige vinkler giver de bedste 
resultater. Vi går sammen, men ikke i takt.

Familien er værdifuld
Vi værdsætter samarbejdet med familie og 
pårørende. Sammen gør vi, hvad der er muligt 
for, at det enkelte menneske kan fortsætte sine 
vaner og traditioner.

Æstetiske omgivelser
Vi gør os umage for at skabe omgivelser, som 
hver dag glæder både sanserne og sindet.

Vi arbejder for, at mennesker kan  
forfølge deres drømme. Vores vision 
er, at livet skal leves – hele livet.
Ønsket om den enkeltes selvbe-
stemmelse og tryghed er omdrej-
ningspunktet, uanset livssituation, 
alder og helbred.

Vi arbejder for at opfylde vores 
vision ud fra fem værdier: 

I OK-Fonden 
er værdier 
noget, vi gør
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2.300 kollegaer – faglighed, 
fællesskab, kvalitet
OK-Fonden er vi ca. 2.300 kollegaer. Vi er stolte af vores 
arbejdsplads, fordi det er meningsfuldt sammen at bidrage 
til, at mennesker kan leve et godt og værdigt liv.

God mad og gode måltider giver livsglæde. Vi 
har i et toårigt projekt, ”Mennesker, mad og mål-
tider” udviklet måltidskulturen hele vejen rundt i 
OK-Fonden. Det gælder både madens kvalitet, 
stemningen og de omgivelser, beboerne spiser 
måltiderne i.

I OK-Fonden arbejder vi til stadighed på at ud-
vikle og styrke fagligheden og lade den gå hånd 
i hånd med medmenneskelighed, dømmekraft 
og vores værdier. OK-Fonden har tværfaglige 
netværk og uddannelsesaktiviteter, dels på den 
enkelte enhed, dels i den samlede organisation.

OK-Akademiet
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Der er kort vej fra den gode idé til handling. I OK-Fonden har vi 
frisat ledelse – indenfor rammerne af OK-fællesskabet. Nøgleor-
dene er tillid, plads til at tale om dilemmaer, ansvarlighed og at 
lade resultaterne tale.

OK-Fonden har gennemført 
et demens-fagligt løft i et stort 
projekt for alle vores medarbej-
dere i plejen.

Vi har en solid faglig viden om 
demens, som vi udfolder med 
respekt og interesse for be-
boerens livshistorie. Vi støtter 
og hjælper mennesker, så de 
oplever mening i tilværelsen og 
har lyst til at sige ja til livet.

OK-Fondens medarbejdere er 
overenskomstansatte, og vi har 
et fælles Hovedsamarbejds-
udvalg (HSU) for hele organisa-
tionen.
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Boliger for Livet
Boliger for Livet er gennemtænkte og fleksible boliger 
til mennesker, som gerne vil have mulighed for at blive 
boende i deres eget hjem hele livet.  
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Ved at samle flere typer boliger: Et friplejehjem, 
seniorboliger og et seniorbofællesskab til en lille 
bydel, skaber OK-Fonden nye og anderledes mu-
ligheder for fælles aktiviteter og samspil. Kom-
binationen med senior- og plejeboliger som na-
boer betyder, at vi kan give mennesker mulighed 
for at få hjælp af plejehjemmets medarbejdere i 
deres private bolig, hvis det bliver nødvendigt.

PFA og OK-Fonden er gået sammen om at 
bygge friplejehjem og Boliger for Livet i 10 større 
danske byer.

Både OK-Fonden og PFA har fokus på menne-
skene og på at skabe værdi for dem – og for 
samfundet. Overskud på driften sendes tilbage 
til beboerne og kunderne.

Projekt-idé
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Mere end 50 års erfaring
 OK-Fonden blev stiftet af Arne Ginge 
med det formål at støtte oprettelsen 
af Omsorgs-Klubber i Danmark. 

Siden blev OK-Fonden udskilt fra 
klubberne, og OK-Fonden er i dag 
landsdækkende omsorgsleverandør.

OK-Fonden Lotte, et moderne 
plejehjem på Frederiksberg.

OK-klubben på Frederiksberg, som startede det 
hele. Det er den tidligere borgmester, Arne Stæhr 
Johansen, der skænker ka!e for damerne. 



OK-Fonden har over de seneste fem år præsteret 
en stigning i omsætningen på mere end 50% og 
har nu en omsætning på omkring 1 mia.kr. årligt.

Vi har en ambition om yderligere at øge antallet 
af plejehjem, psykiatriske bosteder og hospice og 
vil sammen med PFA opføre en række nye fripleje-
hjem de kommende år.

OK-klubben på tur.

Flere friplejehjem på vej.



OK-Fonden
Lersø Parkallé 112, 2. 
2100 København Ø

Telefon: 33 85 45 00
www.ok-fonden.dk

www.facebook.com/okfonden

OK-Fonden er en non-profit omsorgs- 
organisation, som arbejder for, at menne-
sker kan forfølge deres drømme og leve 
livet – hele livet.

Ønsket om den enkeltes selvbestemmelse 
og tryghed er omdrejningspunktet, uanset 
livssituation, alder og helbred.

Livet skal leves
– hele livet


