
 

 
 

 

Hvorfor laver vi registreringer i Solglimt? 
Solglimt har fået støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond til det, man kalder ”sociale mursten”. 
Fonden kalder det ”sociale mursten” fordi byggeriet i sig selv skal medvirke til at skabe en bedre 
hverdag for beboerne, og fordi byggeriet skal spille sammen med den pædagogiske indsats, så de 
to ting i fællesskab medvirker til at skabe højere livskvalitet for beboerne.  

Udbygningen af Solglimt giver en masse muligheder for at gøre livet endnu bedre for Solglimts 
beboere. Medarbejderne prøver dagligt at finde gode måder at støtte beboerne, så de får størst 
mulig livskvalitet, et sundt liv og god trivsel. Mange gange er medarbejderne nødt til at prøve sig 
frem, så de kan lære, hvad beboerne har mest glæde af. 

For at vide, hvad der virker godt og hvad der virker mindre godt, er det nødvendigt at måle på 
nogle enkle faktorer, der siger noget om beboernes livskvalitet, sundhed og trivsel. Det hjælper 
medarbejderne til at vide, om der er noget i de pædagogiske metoder, der skal ændres. 

Derfor vil vi gerne måle på beboernes livskvalitet (humør), vægt og aktivitet. 

Registreringer bliver brugt anonymt til at lave statistik, så medarbejderne kan drøfte, om det de 
gør, virker efter hensigten. 

Hos de beboere, der kan have gavn af det, kan registreringerne også bruges til at motivere den 
enkelte beboer.  Men det bliver ikke delt med andre beboere eller pårørende, hvad den enkelte 
beboer har svaret. 

Den A.P. Møllerske Støttefond har modtaget en foreløbig evaluering af projektet, som har opfyldt 
fondens krav. Den A.P. Møllerske Støttefond har udtrykt tilfredshed med gennemførelsen af 
projektet og med den måde, der løbende følges op på betydningen af de nye rammer. 

Registreringerne foregår i systemer, der sikrer beskyttelse af persondata. 

Solglimt for hjælp fra konsulentfirmaet Evidentia til at udvikle systemerne, og til at lave 
statistikker. 

(Evidentia er en del af Blå Kors Danmark, og bygger også på et kristent grundlag) 

Hvis der er spørgsmål, kan man rette henvendelse til Solglimt, eller henvende sig til Evidentia, 
organisationskonsulent Jes Jessen, tel. 20144177 eller mail: jej@videntia.dk 

 


