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Artikler
34 artikler.

Dansk:

utilsigtet hændelse

Generel definition: begivenhed, der ikke er tilstræbt, og som har eller risikerer at have skadevirkning for en borger, og
som følger af leverandørens eller den kommunale myndigheds handlinger eller mangel på samme

Dansk:

årsag til utilsigtet hændelse

Generel definition: aktivitet eller objekt, der resulterer i en utilsigtet hændelse

Dansk:

apparatur

Generel definition: redskab i form af en mekanisk eller elektronisk konstruktion, der bruges til et bestemt formål
Kommentar:

Apparatur dækker alle typer af sammensatte, ofte mindre, mekaniske, elektriske eller elektroniske
instrumenter, som fx hjælpemidler, behandlingsredskaber, kommunikations- og it-udstyr.

Dansk:

arbejdsmiljø

Generel definition: tilstand, der beskriver samspillet af de relationer, påvirkninger og vilkår, som en person arbejder
under
Kommentar:

Arbejdsmiljø er de sikkerheds- og sundhedsmæssige vilkår af fysisk og psykisk art, som et arbejde
udføres under, samt den tekniske og sociale udvikling af arbejdspladsen. Mange påvirkninger fra
arbejdet spiller en rolle for den enkeltes sikkerhed og sundhed, fx kemiske, fysiske, biologiske og
organisatoriske.

Dansk:

fysisk arbejdsmiljø

Generel definition: arbejdsmiljø, der angår materielle forhold

Dansk:

psykisk arbejdsmiljø

Generel definition: arbejdsmiljø, der angår mentale forhold

Dansk:

hygiejne

Generel definition: tilstand, der angår den renlighed, som bidrager til at bevare sundhed og trivsel
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Dansk:

bolighygiejne

Generel definition: hygiejne, der angår en bolig

Dansk:

personlig hygiejne

Generel definition: hygiejne, der angår en person
Kommentar:

Personlig hygiejne vil typisk handle om bad, tøjvask, tandpleje m.v.

Dansk:

information

Generel definition: tegn som giver mening
Kommentar:

Eksempel: Kileskriften blev skrevet som information. I lang tid kunne denne information ikke
afkodes og gav derfor ingen mening for nogen. Dermed var det blot tegn - ikke information. I dag
kan kileskriften læse og fortolkes. Den giver dermed information.

Dansk:

kommunikation

Kilde til term:

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

Generel definition:

proces, der består af en overførsel eller udveksling af information

Kommentar:

Begrebet rummer almindelige og særlige forhold i kommunikation med sprog, tegn og
symboler, inklusive modtagelse og fremstilling af meddelelser, føre en samtale og anvende
kommunikationshjælpemidler og -teknikker.

Kommentar (ækvivalens): Angående definitionskommentar:
ICF-term: Kommunikation
ICF-kommentar: "Dette kapitel klassificerer almindelige og særlige forhold i kommunikation
med sprog, tegn og symboler, inklusive modtagelse og fremstilling af meddelelser, føre en
samtale og anvende kommunikationshjælpemidler og -teknikker."
(ICF, s. 139)

Dansk:

kommunikation mellem medarbejder og borger

Generel definition: kommunikation, der foregår mellem medarbejder og borger

Dansk:

kommunikation mellem medarbejder og pårørende

Generel definition: kommunikation, der foregår mellem medarbejder og pårørende
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Dansk:

kommunikation mellem medarbejder og medarbejder

Generel definition: kommunikation, der foregår mellem medarbejder og medarbejder

Dansk:

kommunikation mellem medarbejder og informationssystem

Generel definition: kommunikation, der foregår mellem medarbejder og informationssystem

Dansk:

kommunikation mellem tilbud og myndighed

Generel definition: kommunikation, der foregår mellem tilbud og myndighed

Dansk:

kommunikation mellem tilbud og tilbud

Note:

kommunikation, der foregår mellem tilbud og tilbud

Generel definition: kommunikation, der foregår mellem tilbud og tilbud

Dansk:

kommunikation mellem tilbud og ekstern part

Generel definition: kommunikation, der foregår mellem tilbud og ekstern part

Dansk:

kommunikation mellem medarbejder og ledelse

Generel definition: kommunikation, der foregår mellem medarbejder og ledelse

Dansk:

oplæring

Generel definition: undervisning med henblik på at sætte en person i stand til at udøve et bestemt erhverv eller løse en
bestemt opgave

Dansk:

oplæring i rutineopgaver

Generel definition: oplæring, der retter sig imod opgaver, som foregår regelmæssigt eller i bestemte situationer og
udføres efter en fast fremgangsmåde
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Dansk:

oplæring i specialopgaver

Generel definition: oplæring, der retter sig imod opgaver, som afviger fra det normale eller dagligdags

Dansk:

oplæring i apparatur

Generel definition: oplæring, der retter sig imod brugen af apparatur

Dansk:

organisering

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

Dansk:

organisationsstruktur

Generel definition: organisering, der angår en organisation

Dansk:

opgavestruktur

Generel definition: organisering, der omhandler opgaver
Kommentar:

Opgavestruktur handler om tilrettelæggelse og varetagelse af både opgavefordeling, vagtplaner
samt deling og prioritering af ressourcer og kompetencer, m.v.

Dansk:

procedure

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

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
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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
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)
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Dansk:

apparaturinformation

Generel definition: information, der beskriver apparatur og dets betjening
Kommentar:

Apparaturinformation vil bl.a. omfatte specifikationer, vejledninger, manualer, instrukser og
advarsler.

Dansk:

informationskvalitet

Generel definition: egenskab ved information, der beskriver, hvor god eller dårlig information er i forhold til et formål
Kommentar:

Bedømmelsen af information som god eller dårlig kan dække over flere forskellige kvaliteter ved
information, fx om den er relevant, forståelig, anvendelig m.fl.

Dansk:

apparaturfunktion

Generel definition: egenskab, der beskriver apparaturs måde at virke på
Kommentar:

Apparaturfunktion dækker også over kvaliteten af apparaturets funktion, fx god/dårlig og
velfungerende/defekt

Dansk:

informationstilgængelighed

Generel definition: egenskab ved information, der beskriver, hvor let eller svært det er at finde information i en given
situation
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