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GREEN CARE-KVALITETSMÄRKEN
Välbefinnande från naturen och högklassiga tjänster

Rekreations-, välbefinnande- och bildningstjänster 

Tjänster inom social- och hälsovård

VAD ÄR GREEN CARE?
Verksamheten inom Green Care grundar sig på 
naturbaserade metoder som används på ett 
professionellt, ansvarsfullt och målmedvetet sätt 
inom bildnings-, rekreations-, välbefinnande-, och 
socialtjänster.

Green Care-verksamheten sker ofta i naturen 
eller på lantgård. Det går även att använda växter, 
naturmaterial och djurassisterad verksamhet i 
stads- och institutionsmiljöer.  

HUR UPPSTÅR EFFEKTERNA?
Inom Green Care-tjänsterna används olika natur-
baserade interventioner (se bild). Effekterna på 
välbefinnande uppstår i tjänsterna bland annat 
genom naturens återhämtande, upplevelseskapan-
de verkan och den sociala delaktigheten. 

TILL VILKA TJÄNSTER PASSAR 
GREEN CARE?
Green Care-verksamhetssätt kan tillämpas till ex-
empel i rehabilitering, i tjänster för barn och unga, 
i äldreomsorg, dagverksamhet, missbrukar- och 
psykisk hälsovård, i tjänster för specialgrupper 
och i verksamhet inom arbetsvälbefinnande.
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VAD ÄR GREEN CARE
-KVALITETSMÄRKEN?
Green Care-kvalitetsmärken står för att tjänste-
producenten känner till Green Care-tjänstesättet 
och att tjänsten produceras på ett professionellt, 
målinriktat och ansvarsfullt sätt.



GREEN CARE-KVALITETSMÄRKET 
TALAR OM ATT..
 Tjänsteproducenten förbinder sig till:
 • klientinriktad och ansvarsfull verksamhet
 • att evaluera tjänstens totala effekt i relation  
  till klientens behov och målsättningar
 • att använda ett responssystem och att snabbt  
  korrigera kvalitetsavvikelser
 • att följa Green Care rf:s etiska regler samt   
  de regler som gäller för ifrågavarande yrkes- 
  branschen 
 • att känna till lagar och förordningar som styr  
  tjänsten och att handla i enlighet med dem.

 Green Care-kvalitetshandboken används och  
 där beskrivs:
 • tjänstens naturbaserade verksamhetssätt i  
  relation till tjänstens målsättningar
 • tjänsteproducentens kompetens
 • tjänsteprocessens förlopp
 • genomförandesättet av tjänstens kvali-  
  tetskontroll

 Det har gjorts en säkerhetsplan för tjänsten.

 Tjänsteproducenten har genomfört minst 5 sp  
 teoretisk Green Care-utbildning.

GREEN CARE-KVALITETSMÄRKENS 
INNEHÅLL
Kvalitetsmärken förvaltas av: Green Care Finland rf 
Beviljas av: Green Care-kvalitetsnämnd
Giltighetstid: tre år
Märket gäller för en tjänst åt gången

Dokumenten som förutsätts för Green Care-kva-
litetsmärken:
Green Care-kvalitetshandbok
 - helhetshantering av tjänstens kvalitet
Säkerhetsplan
 - är förutsättning för tjänster både inom Kraft 
och Omsorg
 - täcker tjänstens säkerhetsaspekter detaljerat
Egenkontrollplan
 - förutsättning för GrönOmsorg (SoHä) tjänster

Kunskap som förutsätts för Green Care-kvali-
tetsmärken:
 I) Green Care kunskap (minst 5 sp) 
 - kan kompletteras med erfarenhetsbaserad  
  kunskap
II) Krävd kunskap för tjänsten
 - kunskap inom till exempel social- och 
  hälsovård bör vara tillräcklig i förhållande till 
  den producerade tjänsten

Tilläggsinformation om kvalitetsmärken:
www.gcfinland.fi/kvalitet/

GREEN CARE FINLAND RF
WWW.GCFINLAND.FI
Green Care Finland är en nationell förening, som 
främjar tjänsteverksamhet grundad på naturens 
effekter på välbefinnande. Föreningen utvecklar 
branschen aktivt och förmedlar kunskap samt 
deltar i samhällelig debatt.  Föreningen erbjud-
er jämförelseuppgifter och samarbetspartners 
samt synlighet för verksamheten.  Föreningens 
medlemmar består bland annat av tjänstepro-
ducenter, utvecklare, utbildare och forskare. 
Medlemmarna förbinder sig till att följa fören-
ingens etiska regler och de har rätt att använda 
föreningens logo.

Kvalitetsmärken är uppgjorda i samarbete med Green Care 
Finland rf och den nationella Green Care-koordinationen ledd 
av Naturresursinstitutet. Kvalitetsmärkets huvudgenomfö-
rare är Institutet för Hälsa och Välfärd, THL. 


