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Artikler
16 artikler.

Dansk:

sagsbehandling

Generel definition: offentlig forvaltning, der består i at varetage en myndighedssag

Dansk:

helhedsvurdering

Generel definition: se myndighedsudredning
Kommentar:

I Fælles sprog II bruges betegnelsen 'helhedsvurdering' som en kort form af servicelovens
formulering 'individuel, konkret helhedsvurdering'. I Fælles sprog II omfatter helhedsvurderingen
den del af sagsoplysningen, som afdækker og vurderer borgerens situation og er derfor identisk med
en myndighedsudredning.

Dansk:

borgerens hverdagsliv

Generel definition:

del af helhedsvurdering, der består af en borgers oplevede begrænsninger, ønsker og
prioriteter i forhold til deltagelse

Kommentar (ækvivalens): "Deltagelsesperspektivet er i Fælles sprog II konkretiseret i Borgerens hverdagsliv (A), hvor
der fokuseres på borgerens oplevede begrænsninger, ønsker og prioriteter."
(KL: Fælles sprog II. Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre og
handicapområde. København, 2004. s. 8)
"Det er Borgerens hverdagsliv (A), der understøtter den direkte brugerinddragelse og sikrer,
at visitator afdækker, hvad der giver mening og er vigtigt for den enkelte borger. Data fra
Borgerens hverdagsliv (A) har ingen direkte sammenhæng til afgørelsen, eftersom borgerens
oplevede begrænsninger, ønsker og prioriteter kun er en del af visitators
beslutningsgrundlag." (KL: Fælles sprog II. Dokumentation af afgørelser på det kommunale
ældre og handicapområde. København, 2004. s. 15)

Dansk:

den faglige vurdering

Generel definition:

del af helhedsvurdering, der består af en forvaltningsmyndigheds vurdering af en borgers
begrænsninger i forhold til aktivitet

Kommentar (ækvivalens): "Konkret er aktivitetsperspektivet omsat til Den faglige vurdering (B1), der svarer til
funktionsvurderingen i Fælles sprog I." (KL: Fælles sprog II. Dokumentation af afgørelser på
det kommunale ældre og handicapområde. København, 2004. s. 7)
"Den faglige vurdering (B1) er kernen i den kommunale afgørelse, eftersom det er her
væsentlige elementer af borgerens funktionsevne dokumenteres. Det er her konsekvenserne
af svækkelse, sygdom og/eller handicap synliggøres. [...] I den faglige vurdering (B1)
registreres, hvad borgeren udfører eller kan udføre på det tidspunkt, hvor vurderingen
foretages." (KL: Fælles sprog II. Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre og
handicapområde. København, 2004. s. 19)

Dansk:

personlig faktor

Generel definition:

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

mestring
Foretrukken term

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:

personrolle

Generel definition: adfærd, plads eller funktion, som en person har eller forventes at have inden for en given
sammenhæng

Dansk:

personlig vane

Generel definition: regelmæssig adfærd, som en person har tillært gennem stadig gentagelse og udfører helt eller
delvist ubevidst

Dansk:

personlig holdning

Generel definition: opfattelse eller vurdering, som en person har til et emne

Dansk:

livshistorie

Generel definition: en persons levemåde og tilværelse forstået som et handlingsforløb af væsentlige begivenheder og
gøremål
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Dansk:

boligens indretning

Generel definition:

omgivelsesfaktor, der omfatter de fysiske rammer og indhold i en borgers hjem

Kommentar:

Boligens indretning omfatter bl.a. boligens udformning og placering samt møbler, belysning
og andet udstyr til bolig.

Kommentar (ækvivalens): "Omgivelserne er i Fælles sprog II begrænset til at omfatte borgerens bolig. Boligens
indretning (C1) kan eksempelvis betyde, at borgeren til trods for svækkelse, sygdom og/eller
handicap ikke har aktivitetsbegrænsninger. Boligens indretning er en forklarende faktor og
dokumenteres derfor helt overordnet." (KL: Fælles sprog II. Dokumentation af afgørelser på
det kommunale ældre og handicapområde. København, 2004. s. 8)
"Omgivelserne påvirker borgerens evne til at udføre aktiviteter [...] Boligens indretning kan
enten fremme eller hæmme borgerens muligheder for at udføre aktiviteter." (KL: Fælles
sprog II. Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre og handicapområde.
København, 2004. s. 31)

Dansk:

mål

Generel definition: tilstand, der tilstræbes som resultat
Kommentar:

Mål siger 'hvad', formål siger 'hvorfor'.

Dansk:

det retningsgivende formål

Generel definition:

formål, der fastsætter den overordnede intention med den sociale indsats ud fra borgerens
funktionsevne og udviklingspotentiale

Kommentar (ækvivalens): "Konklusionen på hvad der er muligt og nødvendigt, dokumenteres i Det retningsgivende mål
(D). Det retningsgivende mål udtrykker en faglig ambition for, hvad der skal være
toneangivende i leveringen af indsats til borgeren."
"For at kunne fastlægge det retningsgivende mål er visitator nødt til at vurdere, borgerens
udviklingspotentiale. Ved udviklingspotentiale forstås et fagligt skøn af, hvorvidt borgeren
ved en målrettet indsats vil kunne forbedre sin funktionsevne eller funktionsniveau."
"I Fælles sprog II skelnes mellem følgende fire retningsgivende mål: udrede, udvikle,
fastholde, lindre/understøtte"
(KL: "Fælles sprog II. Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre og
handicapområde". København, 2004. hhv. side 11, 33 og 34)

Dansk:

afgørelse

Generel definition:

beslutning, der fastsætter, hvad der er eller skal være ret for en borger eller en juridisk
person i en given sag

Kommentar:

En afgørelse kan både omhandle én eller flere ydelser og omhandle omfanget af den eller de
tilkendte ydelser. En afgørelse kan også have karakter af et afslag.
Afgørelse omtales i visse sammenhænge også som 'bevilling', dvs. som det at en eller flere
ydelser er bevilliget.

Kommentar (ækvivalens): Definitionen stammer fra Ankestyrelsens publikation "At skrive en afgørelse", s. 7
Formuleringen 'fastsættelse af ret' præciserer ombudsmanden som "en offentlig myndigheds
ensidige og for borgeren bindende tilkendegivelse om forhold af væsentlig betydning for de
berørte". (Hans Gammeltoft-Hansen: Kapitlet 'Sag - afgørelse - part' i "Forvaltningsret", s.
33)
Relaterede søgeord:

bevilling; afslag;

Dansk:

beskrivelse af funktionsniveau
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Generel definition:

beskrivelse eller talværdi, der angiver i hvilket omfang en borger er i stand til at udføre en
aktivitet

Kommentar:

Funktionsniveau i Fælles sprog II har samme funktion som gradient i ICF. Funktionsniveauet
dækker dog kun borgerens aktivitet, hvorimod gradienten i ICF angår hele borgerens
funktionsevnenedsættelse.

Kommentar (ækvivalens): "Funktionsniveau beskriver, hvad borgeren kan/ikke kan i relation til en specifik aktivitet. I
Fælles sprog II fokuseres på borgerens egen indsats og eventuelle behov for
personassistance for at kunne udføre den samlede aktivitet." (KL: Fælles sprog II.
Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre og handicapområde. København,
2004. s. 44)

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
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

15-01-2015 13:46

i-Term

5 af 5

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

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).
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