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Artikler
49 artikler.

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:

afklaring

Generel definition:

ydelse, der har til formål at klarlægge en persons situation

Relaterede søgeord: udredning
Formidlingsversion: Afklaring er en ydelse, der har til formål at klarlægge en persons situation.

Dansk:

forældreevneundersøgelse

Generel definition:

afklaring, der har til formål at vurdere relationen og samspillet mellem forældre og barn

Kommentar:

Forældreevneundersøgelsen har især fokus på forældrenes evne til at etablere og indgå i relationen
og samspillet med barnet eller den unge.

Relaterede søgeord: forældreevnetest; forældrefærdigheder; forældrekometenceundersøgelse; undersøgelse af
forældrenes omsorgsevne
Formidlingsversion: Forældreevneundersøgelse er en afklaring, der har til formål at klarlægge en persons situation og
vurdere relationen og samspillet mellem forældre og barn. Forældreevneundersøgelsen har især
fokus på forældrenes ene til at etablere og indgå i relationen og samspillet med barnet eller den
unge.

Dansk:

undersøgelse m.h.p. erklæring

Generel definition:

afklaring, der har til formål at vurdere en persons tilstand, evner eller sociale forhold med henblik
på at afgive en erklæring

Relaterede søgeord: børnesagkyndig erklæring; speciallægeerklæring
Formidlingsversion: Undersøgelse m.h.p. erklæring er en afklaring, der har til formål at vurdere en persons tilstand,
evner eller sociale forhold med henblik på at afgive en erklæring.

Dansk:

befordring

Generel definition: ydelse, der har til formål at transportere en person fra et sted til et andet
Kommentar:

I nogle tilfælde kan ydelsen også leveres i form af økonomisk tilskud til befordring. Kommunen kan i
visse tilfælde, fx ved befordring til og fra genoptræning, kræve egenbetaling i forbindelse med
befordringen.
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Dansk:

individuel befordring

Generel definition: befordring, der ydes til en person, som ikke kan benytte offentlige transportmidler

Dansk:

behandling

Generel definition:

ydelse, der har til formål at forbedre en given tilstand

Kommentar:

Det kan være vanskeligt i praksis at skelne skarpt mellem behandling og træning. Som
udgangspunkt er træning rettet mod 'noget som ikke er der, og som man gerne vil have', mens
behandling er rettet mod 'noget som er der, og som man gerne vil af med'. Fx træner man for
(igen) at kunne støtte på benene, og man modtager behandling for at overvinde en fobi.
I de tilfælde hvor en forbedring ikke er mulig, kan behandling have til formål at opretholde en
fysisk, psykisk eller social tilstand eller blot at minimere en forværring.

Formidlingsversion: Behandling er en ydelse, der har til formål at forbedre en given tilstand. Det kan være vanskeligt i
praksis at skelne skarpt mellem behandling og træning. Som udgangspunkt er træning rettet mod
'noget som ikke er der, og som man gerne vil have', mens behandling er rettet mod 'noget som er
der, og som man gerne vil af med'. Fx træner man for (igen) at kunne støtte på benene, og man
modtager behandling for at overvinde en fobi. I de tilfælde hvor en forbedring ikke er mulig, kan
behandling have til formål at opretholde en fysisk, psykisk eller social tilstand eller blot at minimere
en forværring.

Dansk:

psykologisk behandling

Generel definition:

behandling, der udføres af en psykolog

Relaterede søgeord: psykologbehandling; psykologbistand
Formidlingsversion: Psykologisk behandling er behandling, der udføres af en psykolog.

Dansk:

talepædagogisk behandling

Generel definition:

behandling, der udføres af en talepædagog

Kommentar:

Talepædagogisk behandling kan både gives til børn og unge og til voksne, fx som del af et
rehabiliteringsforløb for senhjerneskadede.

Formidlingsversion: Talepædagogisk behandling er behandling, der udføres af en talepædagog.

Dansk:

familiebehandling

Generel definition:

behandling, der har til formål at afhjælpe problemer i en familie

Formidlingsversion: Familiebehandling er behandling, der har til formål at afhjælpe problemer i en familie.

Dansk:

socialpædagogisk behandling

Generel definition:

behandling, der har til formål systematisk at vurdere og stimulere en persons fysiske, psykiske og
sociale udvikling
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Kommentar:

Den socialpædagogiske behandling sker normalt med udgangspunkt i en behandlingsplan.

Formidlingsversion: Socialpædagogisk behandling er en ydelse, der har til formål at forbedre en given tilstand og
systematisk vurdere og stimulere den fysiske, psykiske og sociale udvikling. Den socialpædagogiske
behandling sker normalt med udgangspunkt i en behandlingsplan.

Dansk:

misbrugsbehandling

Generel definition:

behandling, der har til formål at afhjælpe et misbrug

Kommentar:

Misbrugsbehandling omfatter både social misbrugsbehandling og medicinsk misbrugsbehandling.
Misbrugsbehandling kan i nogle tilfælde alene være af den ene type.

Formidlingsversion: Misbrugsbehandling er en ydelse, der har til formål at forbedre en given tilstand, og som har som
specifikt formål at afhjælpe et misbrug.

Dansk:

misbrugsbehandling uden substitution
Foretrukken term

Dansk:

stoffri behandling

Kilde til term:

WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)

Kilde til term:

PUB: Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling (SIB)
(Sundhedsstyrelsen) : Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling

Generel definition:

misbrugsbehandling, der er uden anvendelse af medicin som substitution for rusmiddel

Kommentar:

Misbrugsbehandling uden substitution er fx 12-trinsbehandling, ALF og Teen Challenge-metoden og
inkluderer behandlingsforløb, der indledes med et korterevarende afgiftningsforløb med
substitutionsbehandling i døgnregi.

Relaterede søgeord: 12-trinsbehandling; ALF; Teen Challenge
Formidlingsversion: Misbrugsbehandling uden substitution er behandling, der har til formål at afhjælpe et misbrug, og
som er uden anvendelse af medicin som substitution for rusmiddel. Misbrugsbehandling uden
substitution er fx 12-trinsbehandling, ALF og Teen Challenge-metoden og inkluderer
behandlingsforløb, der indledes med et korterevarende afgiftningsforløb med
substitutionsbehandling i døgnregi.

Dansk:

tilbagefaldsbehandling

Kilde til term:

DB: DanRIS døgn (DRD) (Center for Rusmiddelforskning) : DanRis-Døgn - Databasen

Generel definition:

misbrugsbehandling, der søger at forhindre opståen og udvikling af et gammelt eller nyt misbrug

Relaterede søgeord: tilbagefaldsforebyggende behandling
Formidlingsversion: Tilbagefaldsbehandling er behandling, der har til formål at afhjælpe et misbrug, og som søger at
forhindre opståen og udvikling af et gammelt eller nyt misbrug.

Dansk:

misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel

Generel definition:

sundhedsfaglig misbrugsbehandling, hvor behandlingen foregår vha. ordineret lægemiddel

Formidlingsversion: Misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel er misbrugsbehandling, der er udført vha. en
sundhedsfaglig indsats, og hvor behandlingen foregår vha. ordineret lægemiddel.
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Dansk:

afgiftning

Kilde til term:

DB: DanRIS døgn (DRD) (Center for Rusmiddelforskning) : DanRis-Døgn - Databasen

Kilde til term:

WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)

Generel definition:

misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel, der har til formål at afbryde eller reducere fysisk
afhængighed

Relaterede søgeord: afrusning
Formidlingsversion: Afgiftning er sundhedsfaglig misbrugsbehandling, hvor behandlingen foregår vha. ordineret
lægemiddel, og som har til formål at afbryde eller reducere fysisk afhængighed.

Dansk:

medikamentel tilbagefaldsbehandling

Generel definition:

misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel, der har til formål at reducere brugen af et
rusmiddel

Kommentar:

Medikamentel tilbagefaldsbehandling indbefatter fx behandling med naltraxon, antabus mv.

Relaterede søgeord: antabusbehandling;
Formidlingsversion: Medikamentel tilbagefaldsbehandling er sundhedsfaglig misbrugsbehandling, hvor behandlingen
foregår vha. ordineret lægemiddel, og som har til formål at reducere brugen af et rusmiddel.
Medikamentel tilbagefaldsbehandling indbefatter fx behandling med naltraxon, antabus mv.

Dansk:

substitutionsbehandling
Foretrukken term

Dansk:

substitution

Generel definition:

misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel, der har til formål at erstatte brugen af et
rusmiddel med et lægemiddelstof, der har tilsvarende virkning

Relaterede søgeord: metadon
Formidlingsversion: Substitutionsbehandling er sundhedsfaglig misbrugsbehandling, hvor behandlingen foregår vha.
ordineret lægemiddel, og som har til formål at erstatte brugen af et rusmiddel med et
lægemiddelstof, der har tilsvarende virkning.

Dansk:

dagaflastning

Generel definition:

ydelse, der, ved at en person med funktionsnedsættelse eller sociale problemer er på et tilbud i en
del af dagtimerne, har til formål at mindske belastningen for pårørende til personen eller et tilbud,
som er tilkendt personen

Kommentar:

Dagaflastning består i, at en person opholder sig en del af dagtimerne et andet sted end der, hvor
personen har sit almindelige ophold.
Forskellen mellem dagaflastning og døgnaflastning handler alene om, hvorvidt personen opholder
sig på tilbuddet i en del af dagtimerne, eller om personen overnatter der.
Dag- og døgnaflastning kan let forveksles med afløsning. Afløsning er en støttepersonordning, som
leveres i en persons eget hjem.

Formidlingsversion: Dagaflastning er en ydelse, der, ved at en person med funktionsnedsættelse eller sociale problemer
er på et tilbud i en del af dagtimerne, har til formål at mindske belastningen for pårørende til
personen eller et tilbud, som er tilkendt personen Dagaflastning består i, at en person opholder sig
en del af dagtimerne et andet sted end der, hvor personen har sit almindelige ophold. Forskellen
mellem dagaflastning og døgnaflastning handler alene om, hvorvidt personen opholder sig på
tilbuddet i en del af dagtimerne, eller om personen overnatter der. Dag- og døgnaflastning kan let
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forveksles med afløsning. Afløsning er en støttepersonordning, som leveres i en persons eget hjem.

Dansk:

ophold

Generel definition:

ydelse, der har til formål at huse en person

Kommentar:

Ophold giver mulighed for overnatning. Det varierer, hvorvidt man bor der fast, midlertidigt,
kortvarigt eller periodevis.
Ophold leveres typisk af en type af botilbud. Ophold er i langt de fleste tilfælde blot en ud af flere
ydelser, der leveres til borgeren af tilbuddet. Derfor betragtes ophold i nogle sammenhænge blot
som en ramme om disse andre ydelser. Det primære fokus for indsatsen er ofte disse andre
ydelser, der leveres i forbindelse med opholdet. Det kan fx være behandling eller træning. I
ydelsesklassifikationen er ophold en selvstændig ydelse.

Formidlingsversion: Ophold er en ydelse, der har til formål at huse en person. Ophold giver mulighed for overnatning.
Det varierer, hvorvidt man bor der fast, kortvarigt eller periodevis. Ophold er i langt de fleste
tilfælde blot en ud af flere ydelser, der leveres til borgeren. Derfor betragtes ophold i nogle
sammenhænge blot som en ramme om disse andre ydelser. Det primære fokus for indsatsen er
ofte disse andre ydelser, der leveres i forbindelse med opholdet. I ydelsesklassifikationen er ophold
en selvstændig ydelse. Termen 'anbringelse' anvendes kun på børn og unge- området.

Dansk:

døgnaflastning

Dansk:

aflastning

Generel definition:

ophold, der har til formål at mindske belastningen for en person med funktionsnedsættelse eller
sociale problemer, pårørende til personen eller et tilbud, som er tilkendt personen

Kommentar:

Døgnaflastning består i, at en person får et kortvarigt ophold et andet sted end der, hvor personen
har sit almindelige ophold. Opholdet kan enten vare hele døgnet eller blot involvere overnatning.
Forskellen mellem dagaflastning og døgnaflastning handler alene om, hvorvidt personen opholder
sig på tilbuddet i en del af dagtimerne, eller om personen overnatter der.
Dag- og døgnaflastning kan let forveksles med afløsning. Afløsning er en støttepersonordning, som
leveres i en persons eget hjem.

Formidlingsversion: Døgnaflastning er en ydelse, der huser en person, og har som formål at mindske belastningen for
en person med funktionsnedsættelse eller sociale problemer, pårørende til personen eller et tilbud,
som er tilkendt personen. Døgnaflastning består i, at en person får et kortvarigt ophold et andet
sted end der, hvor personen har sit almindelige ophold. Opholdet kan enten vare hele døgnet eller
blot involvere overnatning. Forskellen mellem dagaflastning og døgnaflastning handler alene om,
hvorvidt personen opholder sig på tilbuddet i en del af dagtimerne, eller om personen overnatter
der. Dag- og døgnaflastning kan let forveksles med afløsning. Afløsning er en støttepersonordning,
som leveres i en persons eget hjem.

Dansk:

midlertidigt ophold

Dansk:

anbringelse

Note:

Termen 'anbringelse' anvendes kun på børn og unge-området.

Dansk:

midlertidigt ophold/anbringelse (formidlingsterm)

Generel definition:

ophold, der er tilkendt for en begrænset periode

Relaterede søgeord: kort ophold; efterværn;
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Formidlingsversion: Midlertidigt ophold er en ydelse, der har til formål at huse en person, og som tilkendes for en
begrænset periode. Ophold giver mulighed for overnatning. Det varierer, hvorvidt man bor der
fast, kortvarigt eller periodevis. Ophold er i langt de fleste tilfælde blot en ud af flere ydelser, der
leveres til borgeren. Derfor betragtes ophold i nogle sammenhænge blot som en ramme om disse
andre ydelser. Det primære fokus for indsatsen er ofte disse andre ydelser, der leveres i
forbindelse med opholdet. I ydelsesklassifikationen er ophold en selvstændig ydelse. Termen
'anbringelse' anvendes kun på børn og unge- området.

Dansk:

pasning

Generel definition:

ydelse, der har til formål, gennem pædagogiske og sociale aktiviteter, at give omsorg og støtte til
udvikling af sociale og andre almindelige færdigheder

Relaterede søgeord: børnepasning;
Formidlingsversion: Pasning er en ydelse, der har til formål, gennem pædagogiske og sociale aktiviteter, at give
omsorg og støtte til udvikling af sociale og andre almindelige færdigheder.

Dansk:

personlig hjælp og pleje

Generel definition:

ydelse, der har til formål at hjælpe en person med basale opgaver, der relaterer til pleje af
personen selv og til personrelaterede aspekter af almindelig daglig livsførelse

Kommentar:

Personlig hjælp og pleje kan fx være hjælp til hygiejne, indtagelse af mad og drikke, at bevare og
fastholde netværk og administrere økonomi. Personlig hjælp og pleje omtales ofte som
”hjemmehjælp”. Størstedelen af modtagerne er ældre. Personlig hjælp og pleje kan gives med
både et udviklende, et aktiverende, et vedligeholdende eller et lindrende sigte.

Relaterede søgeord: hjælp; hjemmehjælp; personlig pleje
Formidlingsversion: Personlig hjælp og pleje er en ydelse, der har til formål at hjælpe en person med basale opgaver,
der relaterer til pleje af personen selv og til personrelaterede aspekter af almindelig daglig
livsførelse. Personlig hjælp og pleje kan fx være hjælp til hygiejne, indtagelse af mad og drikke, at
bevare og fastholde netværk og administrere økonomi. Personlig hjælp og pleje omtales ofte som
”hjemmehjælp”. Størstedelen af modtagerne er ældre. Personlig hjælp og pleje kan gives med
både et udviklende, et aktiverende, et vedligeholdende eller et lindrende sigte.

Dansk:

praktik

Generel definition: ydelse, der har til formål at integrere en person på arbejdsmarkedet og i det almindelige samfundsliv

Dansk:

praktisk hjælp

Generel definition:

ydelse, der har til formål at hjælpe en person med praktiske opgaver, der relaterer til almindelig
daglig husførelse

Kommentar:

Ydelsen kan fx være rengøring, tøjvask, indkøb og anretning af mad. Praktisk hjælp omtales ofte
som ”hjemmehjælp”. Størstedelen af modtagerne er ældre. Praktisk hjælp kan gives med både et
udviklende, et aktiverende, et vedligeholdende eller et lindrende sigte.

Relaterede søgeord: hjemmehjælp; hjælp;
Formidlingsversion: Praktisk hjælp er en ydelse, der har til formål at hjælpe en person med praktiske opgaver, der
relaterer til almindelig daglig husførelse. Ydelsen kan fx være rengøring, tøjvask, indkøb og
anretning af mad. Praktisk hjælp omtales ofte som ”hjemmehjælp”. Størstedelen af modtagerne er
ældre. Praktisk hjælp kan gives med både et udviklende, et aktiverende, et vedligeholdende eller
et lindrende sigte.
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Dansk:

rådgivning

Dansk:

specialrådgivning

Generel definition:

ydelse, hvor en fagperson gennem dialog og formidling inden for et specifikt emne, hjælper en
person eller gruppe af personer med at klarlægge problemer og opstille løsningsforslag og
handlemuligheder, for derved at sætte den rådsøgende i stand til at foretage valg og handlinger i
forhold til den situation, der ligger til grund for henvendelsen

Kommentar:

Rådgivning finder sted på initiativ fra henvender og kan ske i form af fysiske møder,
telefonsamtaler eller skriftlig kommunikation.
Målgruppen for rådgivning kan være både borgere og fagfolk, herunder leverandører eller
repræsentanter for myndigheden.
Rådgivning kan ydes både til enkeltpersoner og grupper af personer.
Emnet kan være forskellige metoder i relation til en given funktionsnedsættelse og/eller sociale
problemer samt kompensationsmuligheder i forhold hertil.
Rådgivning finder typisk sted i borgerens eget hjem eller på dennes arbejdsplads,
uddannelsessted, på et tilbud eller hos myndigheden. Udgangspunktet er, at rådgivningen foregår
der, hvor det er mest hensigtsmæssigt for den rådsøgende part.

Relaterede søgeord: gratis rådgivning; anonym rådgivning; åben rådgivning; familieorienteret rådgivning;
familievejlederordning; specialrådgivning; konsulentordning;
Formidlingsversion: Specialrådgivning er en ydelse, hvor en fagperson gennem dialog og formidling inden for et
specifikt emne, hjælper en person eller en gruppe af personer med at klarlægge problemer og
opstille løsningsforslag og handlemuligheder, for derved at sætte den rådsøgende i stand til at
foretage valg og handlinger i forhold til den situation, der ligger til grund for henvendelsen.
Rådgivning finder sted på initiativ fra henvender og kan ske i form af fysiske møder,
telefonsamtaler eller skriftlig kommunikation. Målgruppen for rådgivning kan være både borgere og
fagfolk, herunder leverandører eller repræsentanter for en myndighed. Rådgivning kan ydes både
til enkeltpersoner og grupper af personer. Emnet kan være forskellige metoder i relation til en
given funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer samt kompensationsmuligheder i forhold
hertil. Rådgivning finder typisk sted i borgerens eget hjem eller på dennes arbejdsplads,
uddannelsessted, på et tilbud eller hos myndigheden. Udgangspunktet er, at rådgivningen foregår
der, hvor det er mest hensigtsmæssigt for den rådsøgende part.

Dansk:

social særforanstaltning

Generel definition:

ydelse, der har til formål at hjælpe en person med problemskabende adfærd, som kræver en
personalenormering på mindst 1:1

Kommentar:

Det afgørende for en særforanstaltning er, at der som minimum skal være en medarbejder til stede
hele døgnet til den enkelte borger.
Borgeren vil typisk være tilkendt ophold på et botilbud, men ydelsen kan eksempelvis også leveres i
borgerens eget hjem.
Det er både børn, unge og voksne, der kan modtage en social særforanstaltning. Målgruppen er
personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, typisk i form af sindslidelse eller erhvervet
hjerneskade.
Den problemskabende adfærd har et omfang, hvor personen er til fare for sig selv eller andre og
omfatter bl.a. udadreagerende adfærd, selvskadende adfærd og seksuelt krænkende adfærd.

Formidlingsversion: Social særforanstaltning er en ydelse, der har til formål at hjælpe en person med problemskabende
adfærd, som kræver en personalenormering på mindst 1:1. Det afgørende for en særforanstaltning
er, at der som minimum skal være en medarbejder til stede hele døgnet til den enkelte borger.
Borgeren vil typisk være tilkendt ophold på et botilbud, men ydelsen kan eksempelvis også leveres i
borgerens eget hjem. Det er både børn, unge og voksne, der kan modtage en social
særforanstaltning. Målgruppen er personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, typisk i
form af sindslidelse eller erhvervet hjerneskade. Den problemskabende adfærd har et omfang, hvor
personen er til fare for sig selv eller andre og omfatter bl.a. udadreagerende adfærd, selvskadende
adfærd og seksuelt krænkende adfærd.

Dansk:

socialt enkeltmandsprojekt
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Dansk:

social enkeltmandsforanstaltning

Generel definition:

social særforanstaltning, der leveres inden for en ramme, hvor der kun opholder sig en modtager af
ydelsen

Formidlingsversion: Socialt enkeltmandsprojekt er en social særforanstaltning, der leveres inden for en ramme, hvor
der kun opholder sig en modtager af ydelsen.

Dansk:

træning

Generel definition:

ydelse, der har til formål at opøve en given tilstand

Kommentar:

Det kan være vanskeligt i praksis at skelne skarpt mellem behandling og træning. Som
udgangspunkt er træning rettet mod 'noget som ikke er der, og som man gerne vil have', mens
behandling er rettet mod 'noget som er der, og som man gerne vil af med'. Fx træner man for
(igen) at kunne støtte på benene, og man modtager behandling for at overvinde en fobi.
Træning kan både have til formål at erhverve en ny færdighed, at generhverve en færdighed, som
er mistet eller svækket, eller blot at minimere følgerne af en vedvarende eller progredierende
tilstand.
Træning sigter oftest imod fysiske funktioner og består af vejledning eller instruktion, som
involverer gentagne handlinger eller øvelser.

Formidlingsversion: Træning er en ydelse, der har til formål at opøve en given tilstand. Det kan være vanskeligt i
praksis at skelne skarpt mellem behandling og træning. Som udgangspunkt er træning rettet mod
'noget som ikke er der, og som man gerne vil have', mens behandling er rettet mod 'noget som er
der, og som man gerne vil af med'. Fx træner man for (igen) at kunne støtte på benene, og man
modtager behandling for at overvinde en fobi. Træning kan både have til formål at erhverve en ny
færdighed, at generhverve en færdighed, som er mistet eller svækket, eller blot at minimere
følgerne af en vedvarende eller progredierende tilstand. Træning sigter oftest imod fysiske
færdigheder og består af vejledning eller instruktion, som involverer gentagne handlinger eller
øvelser.

Dansk:

genoptræning

Generel definition:

træning, der er tidsbegrænset og specifikt rettet imod en persons fysiske funktionsnedsættelse, og
som gives med det formål at bringe personen tilbage til samme funktionsevne som tidligere eller til
bedst mulige funktionsevne

Kommentar:

Genoptræning er ofte rettet imod ældre borgere og er begrænset til den periode, hvor
funktionsniveauet fortsat kan forbedres gennem yderligere træning.
Genoptræning kan leveres på baggrund af kommunal visitation efter serviceloven, fx efter sygdom
eller et fald, eller efter henvisning fra læge, fx på baggrund af en genoptræningsplan fra
sundhedsvæsenet efter en indlæggelse.
Genoptræning består typisk af vederlagsfri fysio- eller ergoterapi.

Formidlingsversion: Genoptræning er en ydelse, der har til formål at opøve en given tilstand, og som er tidsbegrænset
og specifikt rettet imod en persons fysiske funktionsnedsættelse, og som gives med det formål at
bringe personen tilbage til samme funktionsevne som tidligere eller til bedst mulige funktionevne.

Dansk:

vedligeholdelsestræning

Generel definition:

træning, der har til formål at forhindre eller minimere en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
eller at fastholde et givet funktionsniveau

Kommentar:

Ydelsen omfatter også vederlagsfri fysioterapi til kronisk syge som gives efter sundhedsloven.
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Formidlingsversion: Vedligeholdelsestræning er en ydelse, der har til formål at opøve en given tilstand, og som har som
specifikt formål at forhindre eller minimere en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller at
fastholde et givet funktionsniveau. Ydelsen omfatter også vederlagsfri fysioterapi til kronisk syge
som gives efter sundhedsloven.

Dansk:

undervisning

Generel definition:

ydelse, der har til formål at formidle og opøve viden og færdigheder

Relaterede søgeord: skolegang;
Formidlingsversion: Undervisning er en ydelse, der har til formål at formidle og opøve viden og færdigheder.

Dansk:

individuel undervisning

Generel definition:

undervisning, der foregår på individuel basis

Kommentar:

Individuel undervisning kan foregå i personens eget hjem.

Relaterede søgeord: eneundervisning; enetimer;
Formidlingsversion: Individuel undervisning er en ydelse, der har til formål at formidle og opøve viden og færdigheder,
og som foregår på individuel basis. Individuel undervisning kan foregå i personens eget hjem.

Dansk:

kompenserende specialundervisning

Generel definition:

undervisning, der skal afhjælpe eller begrænse virkningerne af en fysisk funktionsnedsættelse eller
psykisk funktionsnedsættelse

Kommentar:

Kompenserende specialundervisning består af undervisning og specialpædagogisk bistand, der har
til hensigt at afhjælpe eller begrænse en funktionsnedsættelse.
Kompenserende specialundervisning kan først gives efter ophør af den almindelige
undervisningspligt.

Formidlingsversion: Kompenserende specialundervisning er undervisning, der skal afhjælpe eller begrænse virkningerne
af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse funktionsnedsættelse. Kompenserende
specialundervisning består af undervisning og specialpædagogisk bistand, der har til hensigt at
afhjælpe eller begrænse en funktionsnedsættelse. Kompenserende spcialundervisning kan først
gives efter ophør af den almindelige undervisningspligt.

Dansk:

specialundervisning

Generel definition:

undervisning, der gives til et barn eller en ung, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller
støtte, og som ikke kan ydes inden for rammerne af den almindelige undervisning

Kommentar:

Specialundervisningen er en del af den specialpædagogiske bistand, som i
undervisningssammenhæng gives til børn og unge med særlige behov.
Den specialpædagogiske bistand kan udover specialundervisning også bestå af rådgivning, særlige
undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, træning i at afhjælpe vanskeligheder i
forbindelse med nedsat funktionsevne samt personlig assistance for at overvinde praktiske
vanskeligheder i forbindelse med skolegang.

Formidlingsversion: Specialundervisning er en ydelse, der har til formål at formidle og opøve viden og færdigheder, og
som gives til en person, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, og som ikke kan
ydes inden for rammerne af den almindelige undervisning.
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Dansk:

ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Dansk:

særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Dansk:

STU

Generel definition:

undervisning, der er målrettet en person med behov for særlig støtte, og som består af et 3-årigt
individuelt planlagt forløb

Kommentar:

Uddannelse til unge med særlige behov retter sig imod unge og voksne under 25 år, som har
opfyldt undervisningspligten, men ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse eller
erhvervsgrunduddannelse.

Formidlingsversion: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er en ydelse, der har til formål at formidle og
opøve viden og færdigheder, og som er målrettet en person med behov for særlig støtte og som
består af et 3-årigt individuelt planlagt forløb. Uddannelse til unge med særlige behov retter sig
imod unge og voksne under 25 år, som har opfyldt undervisningspligten, men ikke kan gennemføre
en ungdomsuddannelse eller erhvervsgrunduddannelse.

Dansk:

grundskoleundervisning

Kilde til term:

DB: DanRIS døgn (DRD) (Center for Rusmiddelforskning) : DanRis-Døgn - Databasen

Generel definition:

undervisning, der foregår på grundskoleniveau

Kommentar:

Grundskoleundervisning kan omfatte både grundskoleniveau I (1.-6. klasse) og II (7.-10. klasse).

Formidlingsversion: Grundskoleundervisning er en ydelse, der har til formål at formidle og opøve viden og færdigheder,
og som foregår på grundskoleniveau. Grundskoleundervisning kan omfatte både grundskoleniveau I
(1.-6. klasse) og II (7.-10. klasse).

Dansk:

undervisning i 0. klasse

Generel definition:

grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn, som ved skoleårets begyndelse er 5-6 år

Formidlingsversion: Undervisning i 0. klasse er grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn, som ved skoleårets
begyndelse er 5-6 år.

Dansk:

undervisning i 1. klasse

Generel definition:

grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn, som ved skoleårets begyndelse er 6-7 år

Formidlingsversion: Undervisning i 1. klasse er grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn, som ved skoleårets
begyndelse er 6-7 år.

Dansk:

undervisning i 2. klasse

Generel definition:

grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn, som ved skoleårets begyndelse er 7-8 år

Formidlingsversion: Undervisning i 2. klasse er grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn, som ved skoleårets
begyndelse er 7-8 år.
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Dansk:

undervisning i 3. klasse

Generel definition:

grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn, som ved skoleårets begyndelse er 8-9 år

Formidlingsversion: Undervisning i 3. klasse er grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn, som ved skoleårets
begyndelse er 8-9 år.

Dansk:

undervisning i 4. klasse

Generel definition:

grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn, som ved skoleårets begyndelse er 9-10 år

Formidlingsversion: Undervisning i 4. klasse er grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn, som ved skoleårets
begyndelse er 9-10 år.

Dansk:

undervisning i 5. klasse

Generel definition:

grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn, som ved skoleårets begyndelse er 10-11 år

Formidlingsversion: Undervisning i 5. klasse er grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn, som ved skoleårets
begyndelse er 10-11 år.

Dansk:

undervisning i 6. klasse

Generel definition:

grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn, som ved skoleårets begyndelse er 11-12 år

Formidlingsversion: Undervisning i 6. klasse er grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn, som ved skoleårets
begyndelse er 11-12 år.

Dansk:

undervisning i 7. klasse

Generel definition:

grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn, som ved skoleårets begyndelse er 12-13 år

Formidlingsversion: Undervisning i 7. klasse er grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn, som ved skoleårets
begyndelse er 12-13 år.

Dansk:

undervisning i 8. klasse

Generel definition:

grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn, som ved skoleårets begyndelse er 13-14 år

Formidlingsversion: Undervisning i 8. klasse er grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn, som ved skoleårets
begyndelse er 13-14 år.

Dansk:

undervisning i 9. klasse

Generel definition:

grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn og unge, som ved skoleårets begyndelse er
14-15 år
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Formidlingsversion: Undervisning i 9. klasse er grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn og unge, som ved
skoleårets begyndelse er 14 -15 år.

Dansk:

undervisning i 10. klasse

Generel definition:

grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for unge, som ved skoleårets begyndelse er 15-16 år

Formidlingsversion: Undervisning i 10. klasse er grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for unge, som ved
skoleårets begyndelse er 15 - 16 år.
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