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Artikler
31 artikler.

Dansk:

indsatsformål

Generel definition: formål, der beskriver den overordnede intention med en social indsats
Kommentar:

Hvor indsatsmålet beskriver, hvad der skal komme ud af de konkrete aktiviteter i en social indsats,
så fastlægger indsatsformålet, hvorfor man gerne vil opnå disse resultater.

Dansk:

indsats

Generel definition: handling, der er koncentreret og rettet mod et resultat
Kommentar:

En indsats indebærer, at der over et afgrænset tidsrum anvendes (ekstra) ressourcer med henblik
på at opnå et resultat.

Dansk:

social indsats

Generel definition:

indsats, der består af en eller flere ydelser, som leveres til en eller flere borgere af et eller flere
tilbud, og som skal forebygge eller tilgodese behov, som følger af en nedsat funktionsevne, og som
gives med henblik på at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den
daglige tilværelse eller forbedre livskvaliteten

Kommentar:

I generelle vendinger er det tale om en social indsats, når 'nogen' leverer 'noget' til 'en modtager'
med det beskrevne formål. Mere konkret vil en social indsats bestå af en eller flere specifikke
ydelser, som typisk leveres til én borger af ét tilbud. Det kan fx være når et ambulant
behandlingstilbud til voksne leverer misbrugsbehandling til en stofmisbruger eller når et
socialpædagogisk opholdssted leverer socialpædagogisk behandling til et barn.
En social indsats vil almindeligvis have til hensigt enten at forebygge en borgers
funktionsevnenedsættelse, at rehabilitere borgeren i forhold til en funktionsevnenedsættelse eller i
sidste instans at kompensere borgeren for funktionsevnenedsættelsen. Funktionsevnenedsættelse
omfatter også sociale problemer.
Den sociale indsats kan dog også være bredt rettet mod omgivelsesfaktorer, fx holdninger i
samfundet eller strukturelle forhold.
En social indsats vil typisk være givet efter serviceloven og tilkendt én borger efter afgørelse af en
kommunal forvaltningsmyndighed. Denne afgrænsning er dog ikke helt entydig, da der er
undtagelser på flere områder, både med hensyn til lovgivning, visitation og omfang. Eksempler på
disse undtagelser kan være:
- Visse sociale indsatser kan indeholde elementer af fx sundhedsfaglige indsatser eller
uddannelsesindsatser. Det kan være indsatser, der er tilkendt efter anden lovgivning end
serviceloven, eksempelvis sundhedsloven (fx kommunal sygepleje og misbrugsbehandling) og
lovgivning inden for undervisningsområdet (fx kompenserende specialundervisning og særlig
tilrettelagt ungdomsuddannelse).
- Visse sociale indsatser forudsætter ikke en afgørelse (fx forebyggende indsatser, rådgivning og
alkoholmisbrugsbehandling).
- Visse sociale indsatser kan leveres til flere borgere på en gang (fx forebyggende indsatser, visse
former for behandling og undervisning).

Relaterede søgeord: foranstaltning;
Formidlingsversion: En social indsats, er en indsats, der består af en eller flere ydelser, som leveres til en eller flere
borgere af et eller flere tilbud. En social indsats skal forebygge eller tilgodese behov, som følger af
en nedsat funktionsevne. Indsatsen gives med henblik på at fremme den enkeltes mulighed for at
klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse eller forbedre livskvaliteten. I generelle vendinger
er det tale om en social indsats, når 'nogen' leverer 'noget' til 'en modtager' med det beskrevne
formål. Mere konkret vil en social indsats bestå af en eller flere specifikke ydelser, som typisk
leveres til én borger af ét tilbud. Det kan fx være når et ambulant behandlingstilbud til voksne
leverer misbrugsbehandling til en stofmisbruger eller når et socialpædagogisk opholdssted leverer
socialpædagogisk behandling til et barn. En social indsats vil almindeligvis have til hensigt enten at
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forebygge en borgers funktionsevnenedsættelse, at rehabilitere borgeren i forhold til en
funktionsevnenedsættelse eller i sidste instans at kompensere borgeren for
funktionsevnenedsættelsen. Funktionsevnenedsættelse omfatter også sociale problemer. Den
sociale indsats kan dog også være bredt rettet mod omgivelsesfaktorer, fx holdninger i samfundet
eller strukturelle forhold. En social indsats vil typisk være givet efter serviceloven og tilkendt én
borger efter afgørelse af en kommunal forvaltningsmyndighed. Denne afgrænsning er dog ikke helt
entydig, da der er undtagelser på flere områder, både med hensyn til lovgivning, visitation og
omfang. Eksempler på disse undtagelser kan være: - Visse sociale indsatser kan indeholde
elementer af fx sundhedsfaglige indsatser eller uddannelsesindsatser. Det kan være indsatser, der
er tilkendt efter anden lovgivning end serviceloven, eksempelvis sundhedsloven (fx kommunal
sygepleje og misbrugsbehandling) og lovgivning inden for undervisningsområdet (fx
kompenserende specialundervisning og særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse). - Visse sociale
indsatser forudsætter ikke en afgørelse (fx forebyggende indsatser, rådgivning og
alkoholmisbrugsbehandling). - Visse sociale indsatser kan leveres til flere borgere på en gang (fx
forebyggende indsatser, visse former for behandling og undervisning).

Dansk:

basisindsats

Dansk:

enkeltstående indsats

Generel definition: social indsats, der består af én ydelse, som leveres af ét tilbud
Kommentar:

En basisindsats er en minimal indsats i den forstand, at den kun omfatter én ydelse, som leveres af
ét tilbud. De øvrige typer af indsatser vil altid rumme en eller flere basisindsatser.

Dansk:

tilbudsindsats

Dansk:

leverandørindsats

Generel definition: social indsats, der leveres til én borger af ét tilbud

Dansk:

enkeltindsats

Generel definition: social indsats, der tilkendes én borger i én afgørelse

Dansk:

samlet indsats

Generel definition: social indsats, der omfatter alle enkeltindsatser i relation til én borger

Dansk:

visiteret indsats

Dansk:

tilkendt indsats

Dansk:

tildelt indsats

Generel definition: social indsats, der iværksættes på baggrund af en eller flere afgørelser

15-01-2015 12:16

i-Term

3 af 7

http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

Kommentar:

På socialområdet iværksættes en indsats på baggrund af en afgørelse. Hvis indsatsen gives efter
sundhedsloven, sker det på baggrund af en henvisning fra en instans med henvisningsret. Der er
forskellige proces- og dokumentationskrav til indsatser på hhv. social- og sundhedsområdet.
Myndigheden kan kun henvise eller træffe afgørelser i forhold til en borger. Dermed vil visiterede
indsatser altid være begrænsede til enkeltpersoner.

Dansk:

ikke-visiteret indsats

Generel definition: social indsats, der iværksættes uden en afgørelse
Kommentar:

Ikke-visiterede indsatser kan eksempelvis være rådgivning, forebyggelse, ydelser, der indgår i
opsøgende arbejde, eller ydelser, der kan gives ved selvvisitation.

Dansk:

foreslået indsats

Generel definition:

social indsats, der er fremlagt som en ide eller plan til overvejelse

Kommentar (ækvivalens): G-epj v.2.2:
Foreslået: Aktiviteten er foreslået af en rekvirent til fremtidig udførelse. Forslaget har ikke
været rettet til en producent

Dansk:

besluttet indsats

Generel definition:

social indsats, der er afgjort af en person med beslutningskompetence

Kommentar:

Der kan træffes beslutninger om indsatser eller levering af indsatser i flere sammenhænge
og af personer med forskellig beslutningskompetence. Eksempelvis kan en besluttet indsats
være visiteret af en forvaltningsmyndighed eller være ordineret af en læge. Leverandøren
kan ligeledes træffe beslutninger omkring den konkrete levering af indsatser inden for de
rammer, som ligger i afgørelsen.

Kommentar (ækvivalens): G-epj v. 2.2:
Ordineret: Der er med autoritet taget stilling til, at aktiviteten skal udføres.

Dansk:

bestilt indsats

Dansk:

rekvireret indsats

Dansk:

delegeret indsats

Generel definition:

social indsats, hvor der er truffet aftale med en konkret leverandør om levering af indsats

Kommentar (ækvivalens): G-epj v. 2.2:
Rekvireret: Aktiviteten er overfor en konkret producent rekvireret til udførelse på et mere
eller mindre specificeret tidspunkt.

Dansk:

planlagt indsats

Generel definition:

social indsats, der er tilrettelagt til udførelse
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Kommentar:

Det er en forudsætning, at der foreligger en leveringsplan, for at indsatsen kan siges at være
planlagt.

Kommentar (ækvivalens): G-epj v. 2.2:
Aktiviteten er aftalt til udførelse på et veldefineret tidspunkt, og der foreligger i de fleste
tilfælde et kvalificeret skøn (fra producenten) over aktivitetens samlede varighed.

Dansk:

igangværende indsats

Generel definition:

social indsats, der er under levering

Kommentar:

En indsats betragtes som værende under levering i perioden fra 'faktisk startdato for indsats'
til 'faktisk slutdato for indsats' eller 'forventet slutdato for indsats'. Det betyder, at ydelser
som fx 'psykologbehandling' eller 'praktisk hjælp', der eksempelvis kan leveres i en time to
gang om ugen, ikke kun er under levering i den time, hvor indsatshandlingen faktisk foregår,
men i hele den periode, som indsatsen varer - også selvom der ikke er fastsat en slutdato.

Kommentar (ækvivalens): G-epj v. 2.2:
Igang: Aktiviteten er under udførelse. Det ligger fast, hvem der udfører aktiviteten, hvornår
den startede, og hvornår den forventes afsluttet.

Dansk:

udsat indsats

Generel definition:

social indsats, der er henlagt til levering på et senere tidspunkt

Kommentar (ækvivalens): G-epj v. 2.2:
Udsat: Den rekvirerede aktivitet er afvist af producenten eller rekvirenten.
Omstændighederne tillader ikke at aktiviteten gennemføres.

Dansk:

pauset indsats

Generel definition:

social indsats, der i en periode ikke leveres

Kommentar:

En pauset indsats forudsætter at indsatsen har været i gang, og at der er udsigt til, at den
bliver genoptaget. Har indsatsen ikke været i gang, er der tale om en udsat indsats (hvis den
forventes at blive igangsat) eller en annulleret indsats (hvis den ikke forventes at blive
igangsat). Har indsatsen været igang, men ikke kan genoptages, er der tale om en afbrudt
indsats.

Kommentar (ækvivalens): G-epj v. 2.2:
Pause: Aktiviteten er midlertidigt suspenderet. Producent eller rekvirent skal genoptage
(med igang eller med rekvireret) eller afbryde aktiviteten.
Hvis aktiviteten ikke kan genoptages umiddelbart (med igang), kan den genoptages ved at
rekvirenten på ny fremsætter forslag (status rekvireret) – evt. til en ny producent.

Dansk:

gennemført indsats

Generel definition:

social indsats, der er realiseret og afsluttet

Kommentar (ækvivalens): G-epj v. 2.2:
Gennemført: Aktiviteten er gennemført og færdig. Den kan ikke genoptages.

Dansk:

annulleret indsats
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Generel definition:

social indsats, der ikke er påbegyndt og ikke længere skal leveres

Kommentar (ækvivalens): G-epj v. 2.2:
Annulleret: Aktiviteten har aldrig været påbegyndt og er nu ikke længere intenderet. Den
kan ikke genoptages.

Dansk:

afbrudt indsats

Generel definition:

social indsats, der er ophørt under levering af indsats

Kommentar (ækvivalens): G-epj v. 2.2:
Afbrudt: Aktiviteten har været påbegyndt og er nu permanent afbrudt inden den blev
gennemført. Den kan ikke genoptages.

Dansk:

målgruppe

Generel definition:

gruppe, hvis medlemmer en indsats er rettet imod

Formidlingsversion: En målgruppe er en gruppe, hvis medlemmer en indsats er rettet imod.

Dansk:

ydelse

Generel definition:

tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages

Kommentar:

En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som fx
forældrepålæg.

Formidlingsversion: En ydelse er en tjeneste, genstand eller et beløb, der gives eller modtages. En ydelse på
socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som fx forældrepålæg.

Dansk:

stykydelse

Generel definition: ydelse, der leveres i en enkeltstående helhed
Kommentar:

En stykydelse kan fx være udbetaling af et engangsbeløb eller en rådgivningssamtale.
Stykydelser har et helhedspræg. De brydes normalt ikke op i mindre dele eller lægges sammen i
større enheder. Den samme stykydelse kan godt leveres flere gange over en periode, men afregnes
alligevel pr. stk. Ydelser der afregnes pr. time, dag, måned eller år kaldes periodeydelser. Det kan i
visse tilfælde være vanskeligt at skelne skarpt mellem fx stykydelser og timeydelser. Hvis en
psykologbehandling afregnes pr. samtale er det en stykydelse. Hvis den derimod afregnes pr. time
er det en periodeydelse.

Dansk:

periodeydelse

Generel definition: ydelse, der leveres i en periode
Kommentar:

Periodeydelser afregnes pr. periode.
En periodeydelse er en ydelse, der i en given periode leveres enten i fastsatte intervaller, i faste
mængder, efter behov eller kontinuerligt. En periodeydelse kan eksempelvis være en ydelse, der
levers i en fast mængde i en måned, fx fem psykologtimer; efter behov i et halvt år, fx
genoptræning; eller kontinuerligt over mange år, fx længerevarende ophold.
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Dansk:

tilbud
Foretrukken term

Dansk:

leverandør

Generel definition:

organisation, der leverer ydelser

Relaterede søgeord: organisation
Formidlingsversion: Et tilbud er en organisation, der leverer ydelser.

Dansk:

sundhedsfaglig indsats

Generel definition:

indsats, der skal forebygge, behandle eller lindre sygdom

Kommentar:

En sundhedsfaglig indsats leveres inden for sundhedssektoren. En sundhedsfaglig indsats vil
typisk være hjemlet i sundhedsloven og givet efter henvisning fra en henvisningsinstans
(dvs. en læge eller anden instans med henvisningsret).
En ydelse til en borger inden for sundhedsområdet kaldes en sundhedsaktivitet, og defineres
som "sundhedsrelateret aktivitet der er rettet mod én patient".

Kommentar (ækvivalens): "§ 1. Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge
og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte." (SUL § 1)

Dansk:

beskæftigelsesindsats

Generel definition: indsats, hvor fokus er på at få eller bevare tilknytning til arbejdsmarkedet
Kommentar:

En beskæftigelsesindsats vil typisk være hjemlet i beskæftigelseslovgivningen.
Eksempler på indhold i en beskæftigelsesindsats er fx delvis raskmelding, virksomhedspraktik,
fleksjob, hjælpemidler, mentor, job med løntilskud mv.

Dansk:

uddannelsesindsats

Generel definition: indsats, hvor fokus er på undervisning og uddannelse
Kommentar:

Eksempler på indhold i en uddannelsesindsats kan være specialundervisning, kompenserende
specialundervisning mv.
En uddannelsesindsats vil typisk være hjemlet i undervisningslovgivningen.

Dansk:

civilsamfundsindsats

Generel definition: indsats, der støtter og fremmer aktivitet og deltagelse og som supplerer offentlige indsatser for at
udvikle og bevare funktionsevnen
Kommentar:

Indsatserne kan iværksættes på baggrund af anbefaling fra fagfolk, der arbejder sammen med
borgeren om vedkommendes rehabilitering, eller på initiativ af borgeren selv.
Civilsamfundsindsats kan fx være deltagelse i foreningsliv og klubber (sport, håndarbejde, musik
m.m.), brug af flygtningevenne- og bedsteforældreordning, modtagelse af besøgsven eller
nabohjælp, deltagelse i frivillig praktik i erhvervslivet, brug af netværksgrupper og frivillig
rådgivning, eller borgeren kan selv deltage i frivilligt arbejde med at støtte og hjælpe andre.
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Dansk:

forebyggelse

Generel definition:

resultat, hvor sygdom, funktionsnedsættelse, sociale problemer eller ulykker er forhindret i at
opstå eller udvikle sig

Kommentar:

'At forhindre opståen og udvikling' indebærer også tiltag, der har til formål at stabilisere en
tilstand, undgå forværring af en tilstand samt at imødegå tilbagefald.

Relaterede søgeord: forebyggelse af kriminalitet; kriminalitetsforebyggelse

Dansk:

rehabilitering

Generel definition: resultat, hvor en person har genvundet, udviklet eller vedligeholdt sin funktionsevne, i et omfang så
den svarer til personens egen opfattelse af et selvstændigt og meningsfyldt liv
Kommentar:

Funktionsevnen udvikles, så den så vidt muligt svarer til personens aktuelle behov, muligheder og
ønsker, og så personen opnår størst mulig grad af selvhjulpenhed.
Rehabilitering forudsætter ikke nødvendigvis et forudgående fald i eller faldende funktionsevne, men
omfatter også medfødt eller tidligt erhvervet funktionsevnenedsættelse.

Dansk:

kompensering

Generel definition: resultat, hvor et behov hos en person er midlertidigt udlignet af en ydelse
Kommentar:

Kompensering er formål med indsatser, som ikke har et forebyggende eller rehabiliterende sigte. Der
er tale om de få ydelser, hvor det ikke er relevant at tage udgangspunkt i et udviklende perspektiv.
Det kan eksempelvis være midlertidig praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje til en ellers
selvhjulpen ældre borger med en brækket arm.
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