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Artikler
34 artikler.

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:

strukturel forebyggelse

Generel definition: forebyggelse, der sker igennem lovgivning, organisering, styring og regulering

Dansk:

primær forebyggelse

Generel definition: forebyggelse, der har til formål at hindre sygdom, funktionsnedsættelse, sociale problemer eller
ulykker i at opstå

Dansk:

borgerrettet forebyggelse

Generel definition: primær forebyggelse, der retter sig med den del af befolkningen, der er raske eller uden
funktionsnedsættelser eller socialt problem
Kommentar:

Borgerrettet forebyggelse stammer fra sundhedsloven, hvor det modstilles den patientrettede
forebyggelse, der foregår indenfor sundhedsvæsenet. Formålet med borgerrettet forebyggelse er at
mindske risikoen for, at noget uønsket overhovedet opstår.
Borgerrettet forebyggelse er ofte også en type af 'strukturel forebyggelse', fx indretning af
skolegårde og legerum, således at de stimulerer til fysisk aktivitet, og en type af enten 'universel
forebyggelse' eller 'indikeret forebyggelse', dvs. rettet mod hele eller dele af befolkningen eller mod
grupper med kendte risikofaktorer.

Dansk:

sekundær forebyggelse

Generel definition: forebyggelse, der har til formål at opspore og begrænse sygdom, funktionsnedsættelse, sociale
problemer og risikofaktorer tidligst muligt

Dansk:

tidlig opsporing

Generel definition: del af sekundær forebyggelse, der har til formål at finde personer med sygdom,
funktionsevnenedsættelse, sociale problemer og risikofaktorer tidligst muligt
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Dansk:

tertiær forebyggelse

Generel definition: forebyggelse, der har til formål at bremse tilbagefald samt forhindre udvikling og forværring af
sygdom, funktionsnedsættelse og sociale problemer

Dansk:

universel forebyggelse

Generel definition: forebyggelse, hvor målgruppen er hele eller dele af befolkningen uanset risikofaktorer og
risikoadfærd

Dansk:

selektiv forebyggelse

Generel definition: forebyggelse, hvor målgruppen er befolkningsgrupper med kendte risikofaktorer og kendt
risikoadfærd

Dansk:

indikeret forebyggelse

Generel definition: forebyggelse, hvor målgruppen er individer med kendte risikofaktorer og risikoadfærd

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;
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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
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:

tidlig indsats

Dansk:

forebyggende indsats

Dansk:

tidlig social indsats

Generel definition: social indsats, hvor det primære mål er forebyggelse
Kommentar:

Mange sociale indsatser vil i et eller andet perspektiv indeholde et forebyggende element. Dog vil
langt de fleste sociale indsatser i praksis primært være iværksat på baggrund af et aktuelt behov.
Kun i de tilfælde, hvor det primære sigte med indsatsen er forebyggelse, er der tale om tidlig
indsats.
Tidlig indsats siger ikke noget om, hvornår i et livs-, sygdoms- eller behandlingsforløb indsatsen
iværksættes. Det forebyggende sigte i tidlig indsats kan både være primær, sekundær eller tertiær
forebyggelse, ligesom det alt efter målgruppen kan være universel, selektiv eller indikeret
forebyggelse.

Dansk:

visiteret indsats

Dansk:

tilkendt indsats

Dansk:

tildelt indsats

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

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:

tilbudsindsats

Dansk:

leverandørindsats

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

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:

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:

velfærd
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Generel definition: gunstig eller ønskelig tilstand af trivsel og sundhed for en person eller en gruppe af personer
Kommentar:

Velfærd har i visse sammehæng særligt fokus på tilgængeligheden af materielle og sociale goder, fx
sundhedsvæsen og uddannelse.

Dansk:

personvelfærd

Generel definition:

velfærd, der angår en enkelt person

Specifikt for DUBU (ICS): Barnets/den unges velfærd beskrevet ud fra barnets/den unges udviklingsmæssige behov i
relation til forældrekompetencer og faktorer i barnets/den unges familie og omgivelser.
Beskrivelsen danner grundlag for, at eventuelle beslutninger er med til at sikre barnets eller
den unges bedste.

Dansk:

sundhed

Generel definition:

tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og social trivsel

Kommentar (ækvivalens): WHO-term: Health
WHO-definition: "Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not
merely the absence of disease or infirmity."

Dansk:

trivsel

Generel definition: tilstand, der er karakteriseret ved et generelt velbefindende
Kommentar:

Udover en generel tilstand af at befinde sig godt fysisk, psykisk og socialt (jf. WHO's brede
sundhedsbegreb), er trivsel ofte kendetegnet ved en grad af overskud og glæde.
Trivsel kan forstås og vurderes i både et subjektivt og et objektivt perspektiv.
Når trivsel anvendes i en sundhedsrelateret kontekst og indenfor børn og unge-området, involverer
det som regel også et udviklingsperspektiv.

Dansk:

adfærd

Generel definition: måde som et individ eller en gruppe af individer udfører en aktivitet på
Kommentar:

Adfærd skal her forstås som aktiviteter, der kan iagttages af udøveren selv og/eller andre, og som er
bunden til en bestemt situation. Vrede, som en person føler, er ikke adfærd. Vredesudbrud er
adfærd.

Dansk:

risikoadfærd

Generel definition: adfærd, hvor en person bevidst eller ubevidst øger sin sandsynlighed for at blive udsat for sygdom,
funktionsnedsættelse, sociale problemer eller ulykker

Dansk:

mestring
Foretrukken term
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Dansk:

coping

Generel definition: adfærd, hvor en person bevidst eller ubevidst mindsker sin sandsynlighed for at blive udsat for
sygdom, funktionsnedsættelse, sociale problemer eller ulykker
Kommentar:

Mestring kan i visse sammenhæng også bruges om adfærd, der retter sig bredere imod personens
velfærd og ikke kun imod risikofaktorer.

Dansk:

kontekstuel faktor

Generel definition:

faktor, der omfatter den samlede baggrund og betingelserne for en persons liv og levevilkår

Kommentar:

Kontekstuelle faktorer er de sociale, fysiske, samfundsmæssige og kulturelle
omstændigheder, som påvirker en persons aktivitet og deltagelse samt sundhed og trivsel.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Kontekstuelle faktorer
ICF-kommentar: "Kontekstuelle faktorer er de forhold, der tilsammen skaber rammerne for
en persons liv og tilværelse og i særdeleshed baggrunden for klassifikation af helbredsstatus
i ICF. Der er to komponenter i kontekstuelle faktorer: omgivelsesfaktorer og personlige
faktorer." (s. 211)

Dansk:

omgivelsesfaktor

Kilde til term:

PUB: ICF : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - Sundhedsstyrelsen

Dansk:

omgivelser
Term anvendt i Voksenudredningsmetoden

Generel definition:

kontekstuel faktor, der omfatter de fysiske, sociale og holdningsmæssige omgivelser, som en
person bor og lever i

Kommentar:

Omgivelsesfaktorer omfatter hele den omgivende verden, som danner rammen for en
persons tilværelse, og som kan hæmme eller fremme personens funktionsevne.
Omgivelsesfaktorer omfatter de fysiske omgivelser, de menneskeskabte omgivelser, de
kulturelle omgivelser, som fx roller, holdninger og værdier samt sociale omgivelser, som fx
politiske forhold, forordninger og formelle regler. På det personlige niveau kan
omgivelsesfaktorer fx være hjem, arbejdsplads og skole og den personlige kontakt med fx
familie, bekendte, kollegaer og fremmede. På det samfundsmæssige niveau kan
omgivelsesfaktorer fx være sociale strukturer som organisationer og offentlige institutioner,
tjenester, ydelser, fællesskabsaktiviteter, love og regler samt holdninger og ideologier.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Omgivelsesfaktorer
ICF-definition: "Omgivelsesfaktorer er de fysiske, sociale og holdningsmæssige omgivelser,
som mennesker bor og lever deres liv i." (s. 19)
ICF-kommentar: "Omgivelsesfaktorer er de fysiske, sociale og holdningsmæssige omgivelser,
som mennesker lever og udfolder deres tilværelse i. Faktorerne ligger uden for den enkelte
person og kan have positiv eller negativ betydning for individets deltagelse som borger i
samfundet, på kapaciteten til at udføre aktiviteter eller på den enkeltes kropsfunktioner og
anatomi". (s. 25)
"Omgivelsesfaktorerne indgår i klassifikationen med fokus på 2 niveauer.
a. Personniveau - dvs. i personens nærmeste omgivelser inkl. hjem, arbejdsplads og skole.
De omfatter de fysiske og materielle forhold i omgivelserne, som en person stilles overfor
såvel som den direkte personlige kontakt med andre som for eksempel familie, bekendte,
kollegaer og fremmede.
b. Samfundsniveau - dvs. formelle og uformelle sociale strukturer og ydelser samt
overordnede ordninger eller systemer i lokalområdet og i samfundet, som har betydning for
den enkelte. Dette niveau omfatter organisationer og tjenester, som er relaterede til
arbejdslivet, fællesskabsaktiviteter, offentlige institutioner og kontorer, kommunikation og
transport samt uformelle sociale netværk, love, forordninger, formelle og uformelle regler,
holdninger og ideologier." (s. 26)
"Omgivelsesfaktorer er en komponent i ICF og omfatter alle aspekter af den omgivende
verden, som danner rammen for en persons tilværelse, og som sådan har indflydelse på
personens funktionsevne. Omgivelsesfaktorer omfatter den fysiske omverden og dens
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egenskaber, de menneskeskabte fysiske omgivelser, andre mennesker i forskellige
sammenhænge og roller, holdninger og værdier, sociale systemer og social service samt
politiske forhold, regler og love." (s. 212)

Dansk:

personlig faktor

Generel definition:

kontekstuel faktor, der omfatter træk ved en person og personens baggrund og historie

Kommentar:

Personlige faktorer omfatter alle de forhold, som relaterer til personen selv, og som kan
påvirke personens funktionsevne. Personlige faktorer kan fx omfatte køn og alder, livsstil og
vaner, opdragelse og social baggrund, uddannelse og erhverv, erfaringer og generelle
adfærdsmønstre samt karaktertræk og personlighed.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Personlige faktorer
ICF-kommentar: "Personlige faktorer er kontekstuelle faktorer knyttet til individet selv som
alder, køn, social status, livserfaring og så videre. De er endnu ikke klassificeret i ICF, men
må tages med i overvejelserne ved anvendelsen af klassifikationen." (s. 212)
"Personlige faktorer er den særlige baggrund for en persons liv og levevis og består af de
træk hos det enkelte menneske, som ikke er en del af helbred eller helbredsrelaterede
tilstande. Disse faktorer kan omfatte køn, race, alder, andre helbredsforhold, fysisk form,
livsstil, vaner, opdragelse, mestringsevne, social baggrund, uddannelse, erhverv, erfaringer
(både tidligere og aktuelle), generelle adfærdsmønstre og karakteregenskaber, personlighed
og karakter, individuelle personlige ressourcer og andre karakteristika, som tilsammen eller
enkeltvis kan spille en rolle for funktionsevnen på et hvilket som helst niveau." (s. 26)

Dansk:

risikofaktor

Generel definition: faktor, der øger sandsynligheden for sygdom, funktionsnedsættelse, sociale problemer eller ulykker

Dansk:

beskyttende faktor

Generel definition: faktor, der mindsker sandsynligheden for sygdom, funktionsnedsættelse, sociale problemer eller
ulykker

Dansk:

person

Generel definition:

individ, der er et menneske

Kommentar:

En person er pr. definition levende.

Relaterede søgeord: menneske
Formidlingsversion: En person er et individ, der er et menneske.

Dansk:

borger

Generel definition: person, der har pligter og rettigheder i forhold til en kommune, region eller stat

Dansk:

målgruppe
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Generel definition:

gruppe, hvis medlemmer en indsats er rettet imod

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