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Artikler
6 artikler.

Dansk:

højt specialiseret social indsats

Generel definition:

social indsats, der er rettet mod målgrupper, der er meget små, og hvor der er meget begrænset
underlag for at opbygge specialiseret viden, eller hvor der er en målgruppekompleksitet til stede,
som skaber behov for faglig specialviden, herunder tværfaglig viden

Formidlingsversion: En højt specialiseret social indsats er en social indsats, der er rettet mod målgrupper, der er meget
små, og hvor der er meget begrænset underlag for at opbygge specialiseret viden, eller hvor der er
en målgruppekompleksitet til stede, som skaber behov for faglig specialviden, herunder tværfaglig
viden.

Dansk:

målgruppekompleksitet

Generel definition:

tilstand, hvor en særlig sværhedsgrad i den enkelte funktionsnedsættelse eller sociale
problemstilling, eller en flerhed af funktionsnedsættelser eller sociale problemstillinger, skaber
behov for en højt specialiseret social indsats

Formidlingsversion: Målgruppekompleksitet er en tilstand, hvor en særlig sværhedsgrad i den enkelte
funktionsnedsættelse eller sociale problemstilling, eller en flerhed af funktionsnedsættelser eller
sociale problemstillinger, skaber behov for en højt specialiseret socia l indsats.

Dansk:

vidensarbejde

Dansk:

vidensudvikling

Generel definition:

handling, hvor indsamling, udvikling og formidling af viden er målet

Kommentar:

Den viden, der arbejdes med, er aktuelt bedste viden i forhold til en given målgruppe, fx i form af
metodeudvikling eller udbygning af vidensgrundlaget i forhold til en given målgruppe og indsatser i
forhold hertil, herunder viden om metoder, implementering, effekt og økonomi.

Formidlingsversion: Vidensarbejde er handlinger, hvor indsamling, udvikling og formidling af viden er målet. Den viden,
der arbejdes med, er aktuelt bedste viden i forhold til en given målgruppe, fx i form af
metodeudvikling eller udbygning af vidensgrundlaget i forhold til en given målgruppe og indsatser i
forhold hertil, herunder viden om metoder, implementering, effekt og økonomi.

Dansk:

vidensmiljø

Generel definition:

fagligt miljø, hvis fagpersoner er forankret i en organisation eller institutionel ramme, der med
udgangspunkt i praksis arbejder med vidensudvikling og vidensdeling i forhold til en eller flere
konkrete målgrupper på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde

Kommentar:

Med fagligt miljø forstås mindst tre personer, der har samme eller beslægtet faglighed.
Med udgangspunkt i praksis forstås, at vidensudviklingen, der finder sted i det faglige miljø, tager
udgangspunkt i gentagne praksiserfaringer med en konkret målgruppe og indsatser i relation hertil.

Formidlingsversion: Vidensmiljø er et fagligt miljø, hvis fagpersoner er forankret i en organisation eller institutionel
ramme, der med udgangspunkt i praksis arbejder med vidensudvikling og vidensdeling i forhold til
en eller flere konkrete målgrupper på det mest specialiserede social- og
specialundervisningsområde. Med fagligt miljø eller netværk forstås mindst tre personer, der har
samme eller beslægtet faglighed. Med udgangspunkt i praksis forstås, at vidensudviklingen, der
finder sted i det faglige miljø, tager udgangspunkt i gentagne praksiserfaringer med en konkret
målgruppe og indsatser i relation hertil.
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Dansk:

rehabiliteringsforløb

Generel definition:

helhedsorienteret, koordineret, målrettet og tidsbestemt samarbejde mellem en person og
fagfolk, netværk og civilsamfund om en proces, der har rehabilitering af personen som mål

Kommentar:

Forløbet baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en
sammenhængende og vidensbaseret indsats, der typisk vil involvere flere ydelser og
fagpersoner på tværs af fagområder og sektorer. Rehabiliteringsforløbet kan være alt fra
simpelt til komplekst afhængigt af borgerens behov.
Rehabiliteringsforløbet kan udover personen og fagfolk omfatte aktiv deltagelse af en eller
flere af de nævnte samarbejdspartnere.
Med samarbejde forstås, at personen og de involverede aktører arbejder sammen med afsæt
i personens egne mål og ønsker.
At et rehabiliteringsforløb er tidsbestemt vil sige, at der løbende evalueres på mål og
resultater med henblik på at justere eller afslutte indsatsen.

Kommentar (ækvivalens): Rehabiliteringsforum Danmark, Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet, side 4:
"Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger,
pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige
begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt
og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger
[og] består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats."

Dansk:

rehabilitering

Generel definition: resultat, hvor en person har genvundet, udviklet eller vedligeholdt sin funktionsevne, i et omfang så
den svarer til personens egen opfattelse af et selvstændigt og meningsfyldt liv
Kommentar:

Funktionsevnen udvikles, så den så vidt muligt svarer til personens aktuelle behov, muligheder og
ønsker, og så personen opnår størst mulig grad af selvhjulpenhed.
Rehabilitering forudsætter ikke nødvendigvis et forudgående fald i eller faldende funktionsevne, men
omfatter også medfødt eller tidligt erhvervet funktionsevnenedsættelse.
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