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Artikler
32 artikler.

Dansk:

metode

Generel definition:

struktureret måde at udføre en handling på

Formidlingsversion: En metode er en struktureret måde at udføre en handling på, som er italesat og tilstrækkelig
tydelig og konkret til at handlingen kan reproduceres.

Dansk:

målemetode

Generel definition: metode, der anvendes til at fastslå en størrelse eller forandring

Dansk:

sagsbehandlingsmetode

Generel definition: metode, der bruges til sagshåndtering i forbindelse med sagsbehandling

Dansk:

udredningsmetode

Generel definition: metode, der anvendes til udredning
Kommentar:

Eksempelvis bruges udredningsmetode i sagsbehandlingen til at bidrage til sagsoplysningen.

Dansk:

social metode

Dansk:

socialfaglig metode

Generel definition: metode, der anvendes til levering af social indsats

Dansk:

formål

Generel definition: hensigt med en aktivitet
Kommentar:

'Formål' kan fx være at forebygge, at helbrede, at foretage en begrebsafklaring, at formidle eller at
opnå viden.
'Formål' siger hvorfor, 'mål' siger hvad.

Dansk:

handling
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Generel definition: begivenhed, der er hensigtsstyret

Dansk:

metodebeskrivelse

Generel definition: beskrivelse, der omhandler en metode

Dansk:

information om rammer

Generel definition: information, der omhandler rammer

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:

forandringsteori
Foretrukken term

Dansk:

theory of change
Engelsk

Generel definition: forståelsesramme, der tydeliggør de antagne sammenhænge, som begrunder, at indsatsen realiserer
det ønskede resultat
Kommentar:

Forandringsteorien viser klart og tydeligt alle de kritiske antagelser om årsagsvirkningssammenhænge, som binder indsatserne sammen med deres resultater.
Forandringsteori er beslægtet med projekt- og evalueringsredskaber som programteori og logisk
model (eng. logicial framework).

Dansk:

vidensgrundlag

Generel definition: viden, der begrunder en handling

Dansk:

kompetence

Generel definition: viden eller færdighed, som en person anvender i handlinger indenfor et fag
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Kommentar:

Kompetencer er den del af en persons samlede kvalifikationer og er afgrænset ved at være en
persons evner og færdigheder inden for et givet fagområde.

Dansk:

organisering
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Generel definition: struktur, der fastlægger et forløb eller en sammensætning af noget, så det virker efter hensigten

Dansk:

fysisk ramme

Dansk:

indretning og faciliteter

Generel definition:

ramme, der angår fysiske forhold

Kommentar:

Eksempelvis udgøres et tilbuds fysiske rammer af bygningens karakter (nyere eller ældre);
tilbuddets inddeling i afdelinger (herunder om der er skærmede pladser, særlige afsnit for demente,
leve-bo-miljø etc.); antal rum og deres anvendelse, herunder rum til den enkelte bruger og
fællesrum (herunder om der er mulighed for at få bolig til to personer); køkken- og badefaciliteter,
andre indendørs faciliteter, fx vaskerum, tv-stue, systue, værksted, café, computerrum,
gymnastiksal, fitnessrum eller træningsfaciliteter, kontor, poolrum m.v. samt udendørs faciliteter,
fx boldbane, have, terrasse, cykelskur m.v.

Formidlingsversion: En fysik ramme er en struktur, der udgør en afgrænsning, og som kan støtte og rumme noget, og
som er fysisk. Et tilbuds fysiske rammer udgøres fx af bygningens karakter (nyere eller ældre);
tilbuddets inddeling i afdelinger (herunder om der er skærmede pladser, særlige afsnit for demente,
leve-bo-miljø etc.); antal rum og deres anvendelse, herunder rum til den enkelte bruger og
fællesrum (herunder om der er mulighed for at få bolig til to personer); køkken- og badefaciliteter,
andre indendørs faciliteter, fx vaskerum, tv-stue, systue, værksted, café, computerrum,
gymnastiksal, fitnessrum eller træningsfaciliteter, kontor, poolrum m.v. samt udendørs faciliteter,
fx boldbane, have, terrasse, cykelskur m.v.

Dansk:

information om indsats

Generel definition: information, der omhandler indsats og forhold i relation til levering af indsats

Dansk:

leveringsforløb

Generel definition: forløb, der omfatter et tilbuds aktiviteter i forbindelse med levering af indsats
Kommentar:

Leveringsforløb vil typisk gennemløbe faserne leverandørudredning, leveringsplanlægning, levering
af indsats og leverandøropfølgning. På tværs af disse faser vil et leveringsforløb typisk også
involvere leveringshåndtering og leveringsadministration.

Dansk:

indsatshandling

Generel definition: handling, der virkeliggør en indsats eller en del af en indsats
Kommentar:

En indsatshandling udgør leveringen af ét konkret eksemplar af en indsats. En indsatshandling kan
strække sig fra enkle og korte handlinger, som fx en udbetaling, til mere omfattende og langstrakte
handlinger, som fx støvsugning, undervisning eller ledsagelse.
En indsatshandling kan både være noget, der gøres, fx rengøring eller behandling, og noget, der
stilles til rådighed, fx et ophold, et hjælpemiddel eller en aktivitet.
En indsatshandling kan i visse tilfælde udgøre leveringen af flere ydelser, der fx indgår i en sociale
indsats, på samme tid. Fx kan den samme indsatshandling udgøre leveringen af både
'specialundervisning' og 'socialpædagogisk behandling' samtidigt eller leveringen af 'beskyttet
beskæftigelse' og 'socialpædagogiske støtte' samtidigt.
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Dansk:

indsatsperiode

Generel definition: periode, hvori der leveres en indsats
Kommentar:

En indsatsperiode ligger i intervallet mellem startdato for indsats og slutdato for indsats eller
imellem forventet startdato for indsats og forventet slutdato for indsats.
En indsatsperiode kan fx være den første måned af en behandling eller det andet år af et
længerevarende ophold.

Dansk:

indsatsansvarlig

Generel definition: person, der er forpligtet til at foretage eller koordinere indsats og opfølgning i forhold til en borger
Kommentar:

Den indsatsansvarlige har ansvaret for at foretage hele eller dele af indsatsen, eller at uddelegere
det til andre. I det omfang indsatsen uddelegeres til andre eller varetages af flere personer, er det
den indsatsansvarliges ansvar at koordinere opgaven.

Dansk:

redskab

Generel definition: objekt, der bruges til at udføre en handling

Dansk:

monitorering

Generel definition: forløb, der periodisk eller løbende kontrollerer leveringsforløb, projektimplementering eller
målopfyldelse gennem indsamling af information fra udvalgte indikatorer

Dansk:

vejledning

Generel definition: informativ beskrivelse hvis formål er at beskrive en mulig fremgangsmåde

Dansk:

procedure

Generel definition: normativ beskrivelse, der gennem handlingsanvisninger eller formelle regler fastlægger en bestemt
måde at gøre noget på

Dansk:

kriterium

Generel definition: normativ beskrivelse, der fastsætter et opfyldelseskrav eller kvalitetsniveau i en given sammenhæng
Kommentar:

Et kriterium beskriver et kendetegn, en betingelse eller et niveau, der i en bestemt sammenhæng
bruges som grundlag for en bedømmelse eller beslutning. Et kriterium er en præcisering af, hvad
eller hvor meget der skal til, fx for at afgøre om et mål er nået, eller for at bedømme om noget er
godt nok.
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Et kriterium fastsætter et punkt, et interval, et niveau el. lign. på den skala eller den indikator, man
vurderer eller måler det pågældende efter.

Dansk:

metodefidelitet

Dansk:

metodeoverholdelse

Generel definition: kriterium, der anvendes til at vurdere om flere handlinger, forløb eller projektimplementeringer er
ensartet reproduceret
Kommentar:

Metodefidelitet vil typisk blive målt og bedømt på hhv. 1) loyalitet over for metodens dele eller
procedurer; 2) omfang i form af hyppighed, varighed og frekvens i anvendelsen af metodens dele
eller procedurer, 3) kvaliteten i anvendelsen af metodens dele eller procedurer; 4) modtagernes
respons på indsatsen samt 5) faktorer der adskiller og afgrænser metodens dele eller procedure for
andre nærliggende metoder. Herudover kan også indgå en bedømmelse af relevante omgivende
forhold og betingelser.

Dansk:

omkostning

Generel definition: pris, der er forbundet med en handling

Dansk:

effekt

Generel definition: tilsigtet eller utilsigtet forandring, der følger direkte eller indirekte af en indsats

Dansk:

resultat

Dansk:

indsatsresultat

Dansk:

outcome
Engelsk

Dansk:

short-term effect
Engelsk

Generel definition: umiddelbar forandring, der følger direkte eller indirekte af en indsats
Kommentar:

Resultatet er de effekter, som viser sig på kort sigt.
Nedenstående to eksempler er gennemgående for begreberne input, projektindsats, output, resultat
og virkning, og illustrerer begrebernes indhold inden for emnet projektbegreber.
Eksempel 1 (kompetenceudvikling) resultat: Forbedrede kompetencer hos sagsbehandlerne i
kommune X
Eksempel 2 (fritidsklub) resultat: Større netværk og øgede sociale kompetencer for børn i
målgruppen.

Dansk:
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virkning
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Dansk:

impact
Engelsk

Dansk:

long-term effect
Engelsk

Generel definition: vedvarende forandring, der følger direkte eller indirekte af en indsats
Kommentar:

Virkning er de effekter, som viser sig på lang sigt.
Nedenstående to eksempler er gennemgående for begreberne input, projektindsats, output, resultat
og virkning, og illustrerer begrebernes indhold indenfor emnet Projektbegreber.
Eksempel 1 (kompetenceudvikling) virkning: Mere lovmedholdelig sagsbehandlingspraksis i
kommune X og medhold i flere klagesager.
Eksempel 2 (fritidsklub) virkning: Mindre kriminalitet blandt børn i målgruppen.

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
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
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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:

indikator

Generel definition: kvalitativ eller kvantitativ variabel, der på en enkel og pålidelig måde kan bruges til at afspejle en
størrelse eller forandring
Kommentar:

En indikator er den skala hvorpå man måler eller vurderer noget. En indikator er i princippet neutral
eller ikke-normativ, den måler blot noget. En indikator kan derimod være mere eller mindre relevant
eller retvisende i forhold til et givet emne eller en målsætning.
Hvis indikatoren skal bruges til at vurderer et betingelse eller en målopfyldelse, skal den kobles
sammen med et kriterium.
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