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Artikler
66 artikler.

Dansk:

borgerjournal

Generel definition: journal, der dokumenterer forhold omkring en borger og den sociale indsats, som en borger
modtager
Kommentar:

Borgerjournalen indeholder både informationer om en borger og om de sociale indsatser, som
borgeren modtager. Informationerne kan både handle om borgeren selv og om alle de forhold
omkring borgeren, som er relevante i forhold til leveringen af social indsats. Informationerne om den
sociale indsats kan både handle om indholdet i indsatsen og om alle relevante forhold omkring
leveringen af indsatsen.
En borgerjournal adskiller sig fra en myndighedssag, som er dokumentationen af en
forvaltningsmyndigheds afgørelse om sociale indsatser til en borger.

Dansk:

information om borger

Generel definition: information om en borger og forhold i relation til en borger

Dansk:

borgertilstand

Generel definition: tilstand vedrørende en borgers funktionsevne, der vurderes i forbindelse med en indsats
Kommentar:

En borgertilstand er en vurdering og beskrivelse af den eller de dele af en borgers funktionsevne,
som er relevante at afdække og forholde sig til i forbindelse med en indsats. Det kan både være
forud for, at en indsats iværksættes, mens indsatsen er i gang og i forbindelse med opfølgning på
indsatsen.
Når en borgertilstand afdækkes, fx i forbindelse med dokumentationen af 'kroppens funktion' samt
'aktivitet' og 'deltagelse', vil fokus ofte være problemorienteret. Dette skyldes, at indsatser primært
gives med det formål at afhjælpe eller kompensere for en funktionsevnenedsættelse.

Dansk:

tidligere borgertilstand

Generel definition: borgertilstand, som den blev vurderet på et tidligere tidspunkt

Dansk:

aktuel borgertilstand

Generel definition: borgertilstand, som den vurderes her og nu
Kommentar:

Den aktuelle borgertilstand er et øjebliksbillede. Dvs. en borgertilstand skal være opdateret og
afspejle de nutidige eller øjeblikkelige forhold, for at den kan kaldes aktuel.

Dansk:

forventet borgertilstand
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Generel definition: borgertilstand, der vurderes at indtræde eller at kunne opnås

Dansk:

opnået borgertilstand

Generel definition: borgertilstand, der viser forskellen mellem to borgertilstande på forskellige tidspunkter i en
indsatsperiode
Kommentar:

Opnået borgertilstand vil typisk være en sammenligning mellem en tidligere borgertilstand og en
aktuel borgertilstand. Det kan dog også være mellem andre borgertilstande, fx to tidligere
borgertilstande. Den opnåede borgertilstand skal altid ses i relation til en given indsats. Derfor skal
de borgertilstande, som sammenlignes, ligge inden for samme indsatsperiode. Det er ligeledes en
forudsætning, at de to borgertilstande afspejler de samme aspekter af borgerens tilstand.
Afdækningen af opnået borgertilstand vil typisk indgå som del af en planlagt leverandøropfølgning.

Dansk:

specifik borgertilstand

Generel definition: del af borgertilstand, der er ét enkelt aspekt af en borgertilstand
Kommentar:

Den specifikke borgertilstand har fokus på en enkelt del af borgerens funktionsevne.

Dansk:

sammenhængende specifikke borgertilstande

Generel definition: del af borgertilstand, der er to eller flere specifikke borgertilstande som er samlet eller gensidigt
afhængige
Kommentar:

Hvilke specifikke borgertilstande, der indgår i sammenhængende specifikke borgertilstande, kan
være bestemt af fx en problemstilling, et koordineringsbehov, en indsats, en opgavefordeling eller
andet.

Dansk:

stamdata

Dansk:

stamoplysning

Generel definition:

data, der identificerer og er grundlæggende information om en aktør

Kommentar:

Stamdata beskriver typisk forhold, der er centrale eller varige i en given sammenhæng.

Formidlingsversion: Stamoplysning er data, der identificerer og er grundlæggende informationer om en aktør, og som
ofte beskriver forhold, der er centrale eller varige i en given sammenhæng.

Dansk:

egen læge

Generel definition: alment praktiserende læge eller lægepraksis som en person i sikringsgruppe 1 er tilmeldt eller som
en person i sikringsgruppe 2 har valgt som sin læge

Dansk:

pårørende
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Generel definition: person, der tilhører den nærmeste familie eller på anden måde er nært knyttet til en borger

Dansk:

lægemiddel

Dansk:

medicin

Generel definition: produkt, der er sammensat af et eller flere lægemiddelstoffer i en bestemt lægemiddelform
Kommentar:

I lægemiddelloven, Lov nr. 1180 af 2005 om lægemidler står:
§ 2. Ved et lægemiddel forstås i denne lov enhver vare, der
1) præsenteres som et egnet middel til behandling eller forebyggelse af sygdomme hos mennesker
eller dyr eller
2) kan anvendes i eller gives til mennesker eller dyr enten for at genoprette, ændre eller påvirke
fysiologiske funktioner ved at udøve en farmakologisk, immunologisk eller metabolisk virkning eller
for at stille en medicinsk diagnose.

Dansk:

CAVE

Generel definition: information om forhold og produkter, som en borger ikke kan tåle
Kommentar:

CAVE dækker især over information om en borgers eventuelle lægemiddelallergi.

Dansk:

vurderingsresultat vedr. helbredstilstand

Generel definition: vurderingsresultat, der beskriver helbredstilstand

Dansk:

diagnose

Generel definition: vurderingsresultat vedr. helbredstilstand, der er formaliseret
Kommentar:

I kommunalt regi anvendes diagnose oftest specifikt om et vurderingsresultat, der er foretaget af en
læge. Formaliseringen vil typisk ske gennem anvendelsen af en klassifikation, fx SKS eller ICPC.

Dansk:

symptom

Generel definition: vurderingsresultat vedr. helbredstilstand, der anvendes til at sandsynliggøre diagnose

Dansk:

sygdomsprognose

Generel definition: vurderingsresultat vedr. helbredstilstand, der vedrører en sygdoms sandsynlige forløb

Dansk:
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Generel definition: information om aktører i en given sammenhæng

Dansk:

samarbejdspartner

Generel definition: person eller organisation, som indgår i en fælles opgaveløsning

Dansk:

intern leverandørsamarbejdspartner

Generel definition: samarbejdspartner, der er en leverandør inden for den pågældende kommune

Dansk:

ekstern leverandørsamarbejdspartner

Generel definition: samarbejdspartner, der er en leverandør uden for den pågældende kommune

Dansk:

intern myndighedssamarbejdspartner

Generel definition: samarbejdspartner, der er en forvaltningsmyndighed inden for den pågældende
kommunalforvaltning

Dansk:

ekstern myndighedssamarbejdspartner

Generel definition: samarbejdspartner, der er en forvaltningsmyndighed uden for den pågældende kommunalforvaltning

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:

indsatsansvarlig for specifik borgertilstand

Dansk:

tilstandsansvarlig
Term anvendt i Fælles sprog III

Generel definition: indsatsansvarlig i relation til en specifik borgertilstand
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Dansk:

indsatsansvarlig for sammenhængende specifikke borgertilstande

Dansk:

områdeansvarlig
Term anvendt i Fælles sprog III

Generel definition: indsatsansvarlig i relation til sammenhængende specifikke borgertilstande

Dansk:

indsatsansvarlig for samlet borgertilstand

Dansk:

helhedsansvarlig
Term anvendt i Fælles sprog III

Generel definition: indsatsansvarlig i relation til samlet borgertilstand
Kommentar:

Den indsatsansvarlige for samlet borgertilstand skal sikre sammenhæng og koordination i relation til
borgerens samlede funktionsevne, herunder koordinationen på tværs af specifikke borgertilstande og
sammenhængende specifikke borgertilstande.

Dansk:

information om indsats

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

Dansk:

tidsforbrug

Generel definition: periode, som anvendes til en opgave eller et formål

Dansk:

visiteret tidsforbrug

Generel definition: tidsforbrug, som en forvaltningsmyndighed i en afgørelse har afsat til levering af indsats
Kommentar:

De fleste indsatser kan leveres i større eller mindre omfang og stykvist eller i perioder. Derfor vil en
afgørelse ofte fastsætte enten et specifikt omfang, en periodelængde og en ydelsesfrekvens eller en
mere overordnet ramme for leveringen af den sociale indsats. Der kan eksempelvis være fastsat et
bestemt antal timer eller en maksimal tidsramme, som kan anvendes efter behov. Rammen kan
enten være knyttet til en samlet indsats eller til en eller flere specifikke ydelser.

Dansk:

leveret tidsforbrug

Generel definition: tidsforbrug, som en leverandør har brugt på levering af indsats

Dansk:
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Generel definition: tidsforbrug, som en leverandør har afsat til levering af indsats
Kommentar:

Det disponerede tidsforbrug dækker over leverandørens tidsmæssige planlægning af de konkrete
indsatshandlinger. Den visiterede indsats indholder typisk en generel fastsættelse af ydelsernes
omfang, niveau, varighed, hyppighed eller anden overordnet ramme. I forbindelse med planlægning
af social indsats disponerer leverandøren et tidsforbrug til indsatshandlinger, som udfylder denne
ramme.

Dansk:

afvigelse

Generel definition: egenskab, der adskiller sig fra en plan, norm eller standard

Dansk:

handlingsafvigelse

Dansk:

indsatshandlingsafvigelse

Generel definition: afvigelse med hensyn til indsatshandling

Dansk:

kontaktafvigelse

Dansk:

leveringskontaktafvigelse

Generel definition: afvigelse med hensyn til leveringskontakt

Dansk:

tidsafvigelse

Dansk:

tidsforbrugsafvigelse

Generel definition: afvigelse med hensyn til tidsforbrug

Dansk:

aflyst aktivitet

Generel definition: aktivitet, der ikke gennemføres som planlagt

Dansk:

aflyst indsatshandling

Generel definition: aflyst aktivitet, hvor den aktivitet, der ikke blev gennemført, er en indsatshandling
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Dansk:

aflyst leveringskontakt

Generel definition: aflyst aktivitet, hvor den aktivitet, der ikke blev gennemført, er en leveringskontakt

Dansk:

erstatning

Generel definition: penge eller aktivitet, der gives for at opveje et tab, en ulempe eller et uopfyldt behov

Dansk:

erstatning af indsatshandling

Generel definition: erstatning, der gives i stedet for en indsatshandling

Dansk:

erstatning af leveringskontakt

Generel definition: erstatning, der gives i stedet for en leveringskontakt
Kommentar:

Behovet for en erstatning af leveringskontakt vil typisk være forårsaget af en tidligere aflysning af
leveringskontakt, og vil typisk tage form af en anden leveringskontakt, som gives i stedet.

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:

foreslået indsats

Generel definition:

social indsats, der er fremlagt som en ide eller plan til overvejelse

Kommentar (ækvivalens): G-epj v.2.2:
Foreslået: Aktiviteten er foreslået af en rekvirent til fremtidig udførelse. Forslaget har ikke
været rettet til en producent

Dansk:

besluttet indsats

Generel definition:

social indsats, der er afgjort af en person med beslutningskompetence

Kommentar:

Der kan træffes beslutninger om indsatser eller levering af indsatser i flere sammenhænge
og af personer med forskellig beslutningskompetence. Eksempelvis kan en besluttet indsats
være visiteret af en forvaltningsmyndighed eller være ordineret af en læge. Leverandøren
kan ligeledes træffe beslutninger omkring den konkrete levering af indsatser inden for de
rammer, som ligger i afgørelsen.

Kommentar (ækvivalens): G-epj v. 2.2:
Ordineret: Der er med autoritet taget stilling til, at aktiviteten skal udføres.

Dansk:

bestilt indsats

Dansk:

rekvireret indsats

Dansk:

delegeret indsats

Generel definition:

social indsats, hvor der er truffet aftale med en konkret leverandør om levering af indsats

Kommentar (ækvivalens): G-epj v. 2.2:
Rekvireret: Aktiviteten er overfor en konkret producent rekvireret til udførelse på et mere
eller mindre specificeret tidspunkt.
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Dansk:

planlagt indsats

Generel definition:

social indsats, der er tilrettelagt til udførelse

Kommentar:

Det er en forudsætning, at der foreligger en leveringsplan, for at indsatsen kan siges at være
planlagt.

Kommentar (ækvivalens): G-epj v. 2.2:
Aktiviteten er aftalt til udførelse på et veldefineret tidspunkt, og der foreligger i de fleste
tilfælde et kvalificeret skøn (fra producenten) over aktivitetens samlede varighed.

Dansk:

igangværende indsats

Generel definition:

social indsats, der er under levering

Kommentar:

En indsats betragtes som værende under levering i perioden fra 'faktisk startdato for indsats'
til 'faktisk slutdato for indsats' eller 'forventet slutdato for indsats'. Det betyder, at ydelser
som fx 'psykologbehandling' eller 'praktisk hjælp', der eksempelvis kan leveres i en time to
gang om ugen, ikke kun er under levering i den time, hvor indsatshandlingen faktisk foregår,
men i hele den periode, som indsatsen varer - også selvom der ikke er fastsat en slutdato.

Kommentar (ækvivalens): G-epj v. 2.2:
Igang: Aktiviteten er under udførelse. Det ligger fast, hvem der udfører aktiviteten, hvornår
den startede, og hvornår den forventes afsluttet.

Dansk:

udsat indsats

Generel definition:

social indsats, der er henlagt til levering på et senere tidspunkt

Kommentar (ækvivalens): G-epj v. 2.2:
Udsat: Den rekvirerede aktivitet er afvist af producenten eller rekvirenten.
Omstændighederne tillader ikke at aktiviteten gennemføres.

Dansk:

pauset indsats

Generel definition:

social indsats, der i en periode ikke leveres

Kommentar:

En pauset indsats forudsætter at indsatsen har været i gang, og at der er udsigt til, at den
bliver genoptaget. Har indsatsen ikke været i gang, er der tale om en udsat indsats (hvis den
forventes at blive igangsat) eller en annulleret indsats (hvis den ikke forventes at blive
igangsat). Har indsatsen været igang, men ikke kan genoptages, er der tale om en afbrudt
indsats.

Kommentar (ækvivalens): G-epj v. 2.2:
Pause: Aktiviteten er midlertidigt suspenderet. Producent eller rekvirent skal genoptage
(med igang eller med rekvireret) eller afbryde aktiviteten.
Hvis aktiviteten ikke kan genoptages umiddelbart (med igang), kan den genoptages ved at
rekvirenten på ny fremsætter forslag (status rekvireret) – evt. til en ny producent.

Dansk:

gennemført indsats

Generel definition:

social indsats, der er realiseret og afsluttet

Kommentar (ækvivalens): G-epj v. 2.2:
Gennemført: Aktiviteten er gennemført og færdig. Den kan ikke genoptages.
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Dansk:

annulleret indsats

Generel definition:

social indsats, der ikke er påbegyndt og ikke længere skal leveres

Kommentar (ækvivalens): G-epj v. 2.2:
Annulleret: Aktiviteten har aldrig været påbegyndt og er nu ikke længere intenderet. Den
kan ikke genoptages.

Dansk:

afbrudt indsats

Generel definition:

social indsats, der er ophørt under levering af indsats

Kommentar (ækvivalens): G-epj v. 2.2:
Afbrudt: Aktiviteten har været påbegyndt og er nu permanent afbrudt inden den blev
gennemført. Den kan ikke genoptages.

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:

alment praktiserende læge

Generel definition: læge der har tilladelse til at betegne sig som speciallæge i almen medicin og som arbejder i almen
praksis

Dansk:

diagnosekode

Generel definition: identifikationskode, der identificerer en post i en diagnoseklassifikation
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Dansk:

testresultat

Generel definition: information, der er udfaldet af en test

Dansk:

test

Generel definition: handling, der undersøger eller afprøver en egenskab ved noget
Kommentar:

En test foretages ikke nødvendigvis kvantitativt. En test kan eksempelvis afdække personlighed,
kompetencer, præferencer, samarbejdsprofiler etc.

Dansk:

standardiseret test

Generel definition: test, der anvender en fastlagt metode
Kommentar:

En standardiseret test kan fx anvende en fast spørgeskema, en kontrolleret fremgangsmåde eller
faste procedurer, kvantificerbare iagttagelser eller vurderinger, validerede metoder m.v.

Dansk:

måleresultat

Generel definition: information, der er udfaldet af en måling

Dansk:

måling

Generel definition: handling, der ved hjælp af et måleinstrument finder den præcise størrelse på noget udtrykt i tal og
en anden måleenhed

Dansk:

vurderingsresultat

Generel definition: information, der er udfaldet af en vurdering

Dansk:

vurdering

Generel definition: handling, der foretager et skøn eller en bedømmelse af noget

Dansk:

observationsresultat

Generel definition: information, der er udfaldet af en observation
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Kommentar:

Et observationsresultat vil typisk udspringe af flere observationer eller en serie af observationer.

Dansk:

observation

Generel definition: handling, hvor noget iagttages opmærksomt
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