Udtræk fra begrebsbasen pr. september 2020. Alle termer og definitioner
Term

planlagt beredskabstid

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 39
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 39
Generel definition:
Term

beredskabstid, der anvendes til ventetid eller øvrige opgaver

organisering

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 39
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 39
Term

organisering og planlægning

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 20
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 20
Generel definition:
kvalifikationstid, der anvendes til planlægning, administration og tillids- og
sikkerhedsrepræsentantarbejde
Term

møder

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 39
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 39
Generel definition:
kvalifikationstid, der anvendes til personalemøder, planlægningsmøder,
ledelsesmøder og dialog med ledelsen, øvrige møder samt frokost og pauser

Term

udvikling og uddannelse

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 39
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 39

Generel definition:
kvalifikationstid, der anvendes til undervisning/praktikvejledning,
projektdeltagelse og egen uddannelse

Term

vejtid

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 39
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 39
Generel definition:

indirekte brugertid, der anvendes til transport

Kommentar: Begrebet kan fx dække over transport til og fra brugere i private hjem eller mellem
forskellige arbejdspladser og kontorer.

Term

opgaver relateret til flere brugere

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 39
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 39
Term

fællesopgaver vedr. flere brugere

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 18
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 18
Generel definition:
indirekte brugertid, der benyttes til udfyldelse af plejeplaner eller
samarbejdsbøger, registrering af medarbejdernes tidsforbrug, dokumentation gennem journalskrivning og
faglig sparring med kollegaer pr. telefon

Term

praktisk hjælp

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 39
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 39

Generel definition:

direkte brugertid, der anvendes til rengøring, tøjvask og indkøb

Kommentar: Begrebet dækker over hjælp, der udmøntes efter Servicelovens § 83 og 84.

Term

personlig hjælp

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p.39
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p.39
Generel definition:
direkte brugertid, der anvendes til personlig pleje, psykisk pleje og omsorg,
målrettede pædagogiske opgaver, undersøgelser og behandlinger, ernæring, medicingivning og
administration, forebyggelse og sundhedsfremme samt anden hjælp til brugeren
Kommentar: Begrebet dækker over hjælp, der udmøntes efter Servicelovens § 83 og 84.

Term

fremmødetid

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - 10
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - 10
Generel definition:

tid, hvor personalet står til rådighed for arbejdspladsen

Kommentar: Begrebet dækker over direkte brugertid, indirekte brugertid, kvalifikationstid og
beredskabstid.

Term

beredskabstid

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 6
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 6
Generel definition:
fremmødetid, som, planlagt eller ikke planlagt, anvendes til at stå til rådighed
for brugerne på arbejdspladsen

Kommentar: Begrebet omfatter bl.a. den tid, hvor nattevagten står til rådighed i tilfælde af nødopkald,
den tid, som er til rådighed, fordi en bruger fx har aflyst et besøg i sidste øjeblik, samt den tid, hvor
medarbejderen går forgæves, fordi brugeren ikke er hjemme.

Term

kvalifikationstid

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 6
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 6
Generel definition:
fremmødetid, der omfatter opgaver, der er en nødvendig del af det udførende
personales arbejde, men som hverken direkte eller indirekte knytter sig til brugerne
Kommentar: Opgaverne er relateret til udvikling, uddannelse, organisering og planlægning.

Term

indirekte brugertid

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 6
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 6
Generel definition:
fremmødetid, der omfatter de ydelser, som relaterer sig til én eller flere
brugere, men som ikke finder sted i eller har udgangspunkt i brugerens hjem
Kommentar: Begrebet omfatter fx telefonsamtaler med brugeren.

Term

direkte brugertid

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 6
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 6
Generel definition:
fremmødetid, som medarbejderen anvender i brugerens hjem eller med
udgangspunkt i brugerens hjem
Kommentar: I begrebet indgår tid anvendt sammen med eller for brugeren, fx i forbindelse med tøjvask
eller indkøb. Begrebet rummer også samtaler ansigt til ansigt med brugeren, telefonsamtaler fra brugerens

hjem, fx med brugerens pårørende eller læge, samtaler ansigt til ansigt med fx brugerens pårørende eller
læge i brugerens hjem, samt dokumentation, som finder sted i brugerens hjem.

Term

ikke planlagt beredskabstid

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 39
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 39
Generel definition:
beredskabstid, der fx kan være begrundet i aflysninger fra brugerens side,
dødsfald, sygehusindlæggelser eller planlægningsproblemer

Term

kontakt

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 39
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 39
Generel definition:
indirekte brugertid, der anvendes til aktiviteter, der direkte retter sig mod
serviceringen af brugerne, men ikke foregår i brugerens hjem eller sammen med brugeren
Kommentar: Begrebet omfatter bl.a. den udførende medarbejders kontakt til læge, apotek, pårørende,
sygehus og andre offentlige instanser, samt telefonsamtaler med brugere og modtagelse af nødkald.

Term

undervisning/praktikvejledning

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 19
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 19
Note:

def. er tillempet, hwi

Generel definition:
kollegaer og elever

udvikling og uddannelse, hvor medarbejdere med specialviden underviser

Kommentar: Begrebet dækker tillige vejledning af nyansatte, elever og studerende.

Term

projektdeltagelse

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 19
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 19
Note:

Def. er tillempet, hwi

Generel definition:
eksterne projekter

Term

udvikling og uddannelse, hvor medarbejderen deltager i interne såvel som

egen uddannelse

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 19
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 19
Generel definition:

Term

udvikling og uddannelse, der modtages af medarbejdere på arbejdspladsen

personalemøder

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 19
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 19
Generel definition:
planlægning

møder, hvor personalet samles og drøfter andre emner end dag-til-dag

Kommentar: Begrebet omfatter bl.a. møder med specifikt fagligt indhold, som fx specifikke
problemstillinger for enkelte faggrupper eller tværfaglige drøftelser og faglig sparring.

Term

planlægningsmøder

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 19

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 19
Generel definition:

Term

møder, der finder sted dagligt, og hvor dagens arbejdsplan drøftes

ledelsesmøder og dialog med ledelsen

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p.19
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p.19
Generel definition:
arbejdets udførelse

møder, som anvendes til ledelsesopgaver, samt dialog med ledelsen om

Kommentar: Begrebet omfatter deltagelse i ansættelsesudvalg, dialog om ressourcestyring og -fordeling,
dialog om resultater, mål og værdier, dialog om organisationsudvikling, møder i samarbejdsudvalg, samt
egen medarbejderudviklingssamtale eller fx gruppeudviklingssamtale.

Term

øvrige møder

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 20
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 20
Generel definition:
møder, som ikke er hhv. personale- eller planlægningsmøder og heller ikke
relaterer sig til ledelsesopgaver eller dialog med ledelsen

Term

frokost og pauser

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 20
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 20
Note:
I modellen står begrebet anført som en type af 'møder'. Det virker dog uhensigtsmæssigt at
bruge møder som nærmeste overbegreb i definitionen, hwi

Generel definition:
pauser, under hvilke medarbejderen modtager løn og dermed har pligt til at
stå til rådighed for arbejdspladsen
Kommentar: Begrebet kan desuden omfatte kaffepauser mv.

Term

planlægning

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 20
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 20
Generel definition:
organisering og planlægning, der kan omfatte ruteplanlægning, udfyldelse af
arbejdsplaner, udarbejdelse af vagtplan, kørelister, skemalægning, vagtplaner og T-kort-tavler

Term

administration

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 20
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 20
Generel definition:
organisering og planlægning, der omfatter indkaldelse af vikarer, APV,
løbende registrering af sygemeldinger og afspadsering og eksempelvis registrering af tidsforbrug

Term

tillids- og sikkerhedsrepræsentantarbejde

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 20
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 20
Generel definition:
organisering og planlægning, hvor tilllidsrepræsentanter og
sikkerhedsrepræsentanter anvender tid til arbejdet som repræsentant

Term

ventetid

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 20
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 20
Generel definition:
eventuelle kald mv.

Term

planlagt beredskabstid, som alene anvendes til at stå til rådighed for

tid anvendt til øvrige opgaver

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 20
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 20
Generel definition:
planlagt beredskabstid, hvor medarbejderen først og fremmest står til
rådighed for kald, men samtidig varetager forefaldende opgaver
Kommentar: Begrebet omfatter fx beredskabstid anvendt til rengøring af mødelokaler.

Term

opgaver uden for opgørelsen

Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 39
Kilde til term: PUB: Model til opgørelse af brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen: : Model til opgørelse af
brugertidsprocenter (BTP) i ældreplejen - Socialministeriet, Styrelsen for Social Service, KL - p. 39
Generel definition:

direkte brugertid, der anvendes på ydelser, som ikke inddrages i opgørelsen

Kommentar: Begrebet kan fx dække over træningsydelser, ydelser leveret i et plejecenter eller
hjemmesygeplejeydelser.

Term

neuropædagogisk tilgang

Generel definition:
faglig tilgang, der har fokus på hjernens funktion med det formål at give en
person mulighed for at trække på sine stærke sider inden for områder som opmærksomhed,
kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion

Formidlingsversion:
En neuropædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på hjernens
funktion. Formålet er at give personen mulighed for at trække på sine stærke sider inden for områder som
opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion.

Term

empowerment-tilgang

Term

hjælp til selvhjælps-tilgang

Generel definition:
faglig tilgang, der har fokus på empowerment-understøttende tiltag med det
formål at modvirke afmagt og afhængighed hos den enkelte person og opnå selvstændighed og myndighed
Formidlingsversion:
En empowerment-tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på empowermentunderstøttende tiltag. Formålet er at modvirke afmagt og afhængighed hos den enkelte og opnå
selvstændighed og myndighed.

Term

strukturpædagogisk tilgang

Generel definition:
faglig tilgang, der har fokus på at skabe regelmæssighed og struktur i en
persons hverdag med det formål at gøre dagen overskuelig, forudsigelig og rolig
Formidlingsversion:
En strukturpædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på at skabe
regelmæssighed og struktur i en persons hverdag. Formålet er at gøre dagen overskuelig, forudsigelig og
rolig.

Term

kommunikationspædagogisk tilgang

Generel definition:
faglig tilgang, der har fokus på at anvende alle tilgængelige
kommunikationsformer i kommunikationen med den enkelte med det formål at denne forstår og bliver
forstået
Kommentar: Konkrete kommunikationspædagogiske metoder kan fx benytte sig af ord, lyde, kroppen,
tegn, billeder, konkreter eller tekniske hjælpemidler.
Formidlingsversion:
En kommunikationspædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på at
anvende alle tilgængelige kommunikationsformer i kommunikationen med den enkelte. Formålet er at den
enkelte forstår og bliver forstået.

Term

inklusionspædagogisk tilgang

Term

inkluderende tilgang

Generel definition:
faglig tilgang, der har fokus på inklusionsunderstøttende tiltag med det formål
at give alle lige mulighed for deltagelse i gensidigt udviklende fællesskaber
Formidlingsversion:
En inklusionspædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på
inklusionsunderstøttende tiltag. Formålet er at give alle lige mulighed for deltagelse i gensidigt udviklende
fællesskaber.

Term

relationspædagogisk tilgang

Generel definition:
faglig tilgang, der har fokus på samspillet mellem mennesker med det formål
at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid
Formidlingsversion:
En relationspædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på samspillet
mellem mennesker. Formålet er at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid.

Term

konsekvenspædagogisk tilgang

Generel definition:
faglig tilgang, der har fokus på løbende at reflektere over handlinger og
konsekvenserne af disse med det formål at påvirke adfærd
Formidlingsversion:
En konsekvenspædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på
løbende at reflektere over handlinger og konsekvenserne af disse. Formålet er at påvirke adfærd.

Term

sanseorienteret tilgang

Generel definition:
faglig tilgang, der har fokus på at stimulere en eller flere sanser med det
formål at fremme en persons funktionsevne
Formidlingsversion:
En sanseorienteret tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på at stimulere en
eller flere sanser. Formålet er at fremme en persons funktionsevne.

Term

Gentle Teaching

Generel definition:
faglig tilgang, der har fokus på en venlig, omsorgsfuld og kærlig omgang
mellem fagfolk og den enkelte person med det formål, at personen føler sig tryg og værdsat
Formidlingsversion:
Gentle Teaching er en faglig tilgang, der har fokus på en venlig, omsorgsfuld
og kærlig omgang mellem fagfolk og den enkelte person.

Formålet er at personen føler sig tryg og værdsat.

Term

Rudolf Steiner-pædagogisk tilgang

Generel definition:
faglig tilgang, der har fokus på praktiske, kunstneriske og musiske elementer
med det formål at hjælpe alle børn til at opfylde deres unikke skæbne, hvis eksistens antroposofien
postulerer
Kommentar: Rudolf Steiner-pædagogikken bygger på principper udarbejdet af den østrigske filosof og
esoteriker, Rudolf Steiner.
Formidlingsversion:
En Rudolf Steiner-pædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på
praktiske, kunstneriske og musiske elementer. Formålet er at hjælpe alle børn til at opfylde deres unikke
skæbne, hvis eksistens antroposofien postulerer.
Rudolf Steiner-pædagogikken bygger på principper udarbejdet af den østrigske filosof og esoteriker, Rudolf
Steiner.

Term

EDEN Alternative

Generel definition:
faglig tilgang, der har fokus på at omdanne pleje- og omsorgsmiljøer til
fællesskaber, hvor alle involverede deltager og trives i hverdagslivets aktiviteter med det formål at fjerne
ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed
Formidlingsversion:
EDEN Alternative er en faglig tilgang, der har fokus på at omdanne pleje- og
omsorgsmiljøer til fællesskaber, hvor alle involverede deltager og trives i hverdagslivets aktiviteter.
Formålet er at fjerne ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

Term

De Små Skridt

Generel definition:
faglig tilgang, hvor fokus er på mulighederne for udvikling i små skridt fremfor
mål om store skridt med det formål at hjælpe en person i sin udvikling
Formidlingsversion:
De Små Skridt er en faglig tilgang, der har fokus på mulighederne for udvikling
i små skridt frem for mål om store skridt.
Formålet er at hjælpe en person i sin udvikling.

Term

Fountain House

Generel definition:
faglig tilgang, der har fokus på arbejde som identitetsskabende faktor med det
formål at genoptræne en persons faglige og sociale færdigheder
Formidlingsversion:
identitetsskabende faktor.

Fountain House er en faglig tilgang, der har fokus på arbejde som

Formålet er at genoptræne en persons faglige og sociale færdigheder.

Term

rehabiliteringstilgang

Generel definition:
faglig tilgang, der har fokus på, at genvinde, udvikle eller vedligeholde
funktionsevne med det formål at opnå rehabilitering
Formidlingsversion:
En rehabiliteringstilgang er en faglig tilgang, der har fokus på at genvinde,
udvikle eller vedligeholde funktionsevne. Formålet er at opnå rehabilitering.

Term

recovery-understøttende tilgang

Generel definition:
faglig tilgang, der har fokus på recovery-understøttende tiltag med det formål
at hjælpe den enkelte til at komme sig helt eller delvist efter svær sindslidelse
Formidlingsversion:
En recovery-understøttende tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på
recovery-understøttende tiltag.
Formålet er at hjælpe den enkelte til at komme sig helt eller delvist efter svær sindslidelse.

Term

miljøterapeutisk tilgang

Generel definition:
faglig tilgang, der har fokus på aktiviteter i en persons miljø med det formål at
fremme personens udfoldelse af praktiske og sociale færdigheder
Kommentar: En persons miljø kan fx være i hjemmet eller på arbejdet.
Formidlingsversion:
En miljøterapeutisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på aktiviteter i en
persons miljø. Formålet er at fremme personens udfoldelse af praktiske og sociale færdigheder.
En persons miljø kan fx være i hjemmet eller på arbejdet.

Term

Housing First

Generel definition:
faglig tilgang, der har fokus på at give en hjemløs en bolig og bostøtte med det
formål at afhjælpe hjemløshed forud for eventuelle andre problemer
Kommentar: Housing First tilgangen står i modsætning til Housing Ready tilgangen, hvor den hjemløse
skal kvalificere sig til en bolig ud fra motivation og parathed, og hvor egen bolig er sidste trin på trappen.
Formidlingsversion:
og bostøtte.

Housing First er en faglig tilgang, der har fokus på at give en hjemløs en bolig

Formålet er at afhjælpe hjemløshed forud for eventuelle andre problemer.
Housing First tilgangen står i modsætning til Housing Ready-tilgangen, hvor den hjemløse skal kvalificere sig
til en bolig ud fra motivation og parathed, og hvor egen bolig er sidste trin på trappen.

Term

skadesreducerende tilgang

Generel definition:
faglig tilgang, der har fokus på at reducere følgeskader ved misbrug med det
formål at bedre hverdagslivet for den enkelte
Formidlingsversion:
følgeskader ved misbrug.

En skadesreducerende tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på at reducere

Formålet er at bedre hverdagslivet for den enkelte.

Term

tidlig indsats

Term

forebyggende indsats

Term

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.

Term

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:

Term

forebyggelse af kriminalitet; kriminalitetsforebyggelse

universel forebyggelse

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

Term

selektiv forebyggelse

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

Term

indikeret forebyggelse

Generel definition:
risikoadfærd

Term

forebyggelse, hvor målgruppen er individer med kendte risikofaktorer og

primær forebyggelse

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

Term

sekundær forebyggelse

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

Term

tertiær forebyggelse

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

Term

tidlig opsporing

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

Term

strukturel forebyggelse

Generel definition:

Term

forebyggelse, der sker igennem lovgivning, organisering, styring og regulering

risikoadfærd

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

Term

risikofaktor

Generel definition:
problemer eller ulykker

Term

faktor, der øger sandsynligheden for sygdom, funktionsnedsættelse, sociale

beskyttende faktor

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

Term

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.

Term

mestring

Foretrukken term
Term

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.

Term

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.

Term

sagsåbning

Foretrukken term
Term

sagsoprettelse

Term

sagsstart

Generel definition:
del af sagsbehandling, der består i at indlede en myndighedssag ud fra
indikation af en opgave, der kræver forvaltningsmyndighedens stillingtagen

Kommentar: Sagsåbning er ikke identisk med sagshenvendelse, underretning eller anmeldelse. Disse skal
imidlertid give anledning til overvejelser om en sagsåbning.

Term

sagsoplysning

Foretrukken term
Term

sagsbelysning

Term

sagsafklaring

Term

sagsundersøgelse

Generel definition:
del af sagsbehandling, der består i at indsamle sagsinformation i det omfang,
der er tilstrækkeligt til, at forvaltningsmyndigheden kan træffe en afgørelse
Relaterede søgeord:

Term

børneundersøgelse; §50-undersøgelse; børnefaglig undersøgelse;

planlægning af indsats

Generel definition:
planlægning, der er del af sagsbehandling, og som består i at fastlægge
indsatsformål, indhold og eventuelt fremgangsmåde for en indsats
Kommentar: I planlægningen af en indsats drager man de praktiske konsekvenser af sagsoplysningen og
sagsvurderingen, idet man fastlægger, hvad der eventuelt skal bevilliges eller iværksættes og med hvilket
sigte.
Det konkrete arbejde med indsatsformålet vil i nogle sager bestå i udarbejdelsen af en handleplan.
Ligeledes vil fastlæggelsen af indhold i nogle tilfælde udformes som en afgørelsesindstilling til et
afgørelsesudvalg.
Relaterede søgeord:

Term

planlægning af social indsats; indsatsplanlægning

afgørelse

Generel definition:
beslutning, der fastsætter, hvad der er eller skal være ret for en borger eller
en juridisk person i en given myndighedssag
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.

Relaterede søgeord:

Term

bevilling; afslag;

bestilling af indsats

Generel definition:
del af sagsbehandling, der består i at vælge leverandør og afklare forholdene
omkring levering af en indsats
Kommentar: Det kan variere en del, hvor mange forhold omkring leveringen af en indsats, der afklares hos
myndigheden, og hvor meget der lægges over til yderligere afklaring eller planlægning hos leverandøren.
Bestilling kan være helt eller delvist sammenfaldende med den sagsbehandlingsfase, der i andre
sammenhænge benævnes som leverandørvalg.
Det er oftest myndigheden, der forestår kontakten til leverandøren, men på visse områder er det borgeren,
der vælger hvilken leverandør, der skal bestilles hos, og i visse tilfælde har borgerne også selv kontakten til
leverandøren.
Foruden valg af leverandør og afklaring af de nærmere rammer for leveringen af en indsats, så rummer
bestilling af indsats også selve bestillingen og overførsel af de nødvendige informationer fra myndigheden
til leverandøren.
Relaterede søgeord:

Term

leverandørvalg; valg af leverandør;

sagsopfølgning

Generel definition:
opfølgning, der er del af sagsbehandling, og som består i at vurdere og sikre,
at den sociale indsats løbende er i overensstemmelse med indsatsmålet og indsatsformålet og at indsatsen
fortsat er den rette

Term

sagsafslutning

Generel definition:

Term

del af sagsbehandling, der består i at lukke en myndighedssag

samlesag

Generel definition:
emne eller et formål

myndighedssag, der indeholder enkeltsager i relation til en bestemt person, et

Term

enkeltsag

Generel definition:
én afgørelse

myndighedssag, der indeholder alle sagsinformationer, der ligger til grund for

Kommentar: Som en undertype af 'sag' er en enkeltsag en opgave eller situation indenfor en
forvaltningsenheds kompetenceområde, som er afgrænset i forhold til en afgørelse. Dette svarer til
enkeltsagsbegrebet i KLs journalplan og "Fælleskommunalt administrativt sprog".

Term

procesbeslutning

Generel definition:
en formel afgørelse

beslutning, der træffes som del af offentlig forvaltning, men som ikke udgør

Kommentar: At tage en sag under behandling, eller at videresende en sag til en anden
forvaltningsmyndighed er eksempler på procesbeslutninger.
Hvis en procesbeslutninger er af væsentlig og tilstrækkelig betydning for borgerne, får den karakter af en
afgørelse.
Procesbeslutninger udgør ofte afslutningen på en sagsbehandlingsfase og markerer dermed overgang til en
anden fase i sagsbehandlingsprocessen.

Term

borger

Generel definition:
person, der har pligter og rettigheder i forhold til en kommunalforvaltning,
regionsforvaltning eller centraladministration

Term

part

Term

sagspart

Generel definition:
myndighedssag

Term

person, der har en væsentlig, individuel, direkte og retslig interesse i en

sagsdokumentation

Generel definition:

dokumentation af en sag

Kommentar: Sagsdokumentation består af et kompleks af sagsinformationer.
Sagsdokumentationen bør i videst muligt omfang afspejle alle aspekter af sagen, som er relevant for sagens
afgørelse.

Term

sagshåndtering

Generel definition:
del af offentlig forvaltning, der omhandler en offentlig forvaltningsenheds
handlinger, regler og procedurer til at sikre overholdelse af frister, love, forskrifter og politikker i
behandlingen af en sag
Kommentar: Sagshåndtering handler om styring af den enkelte sag. Håndtering af en offentlig
forvaltningsenheds samlede sager benævnes 'sagsstyring'.

Term

sagsadministration

Generel definition:
del af offentlig forvaltning, der omhandler en offentlig forvaltningsenheds
produktion og behandling af sagsinformation i den offentlige forvaltning med henblik på at sikre
sagsdokumentation, vidensdeling og genfinding

Term

sagsvurdering

Generel definition:
del af sagsbehandling, der består i at overveje og bedømme sagsinformationer
med henblik på den videre sagsbehandling

Term

sagsbehandler

Term

myndighedssagsbehandler

Generel definition:
myndighedssag

Term

person, der repræsenterer en forvaltningsmyndighed, og som behandler en

sagsstyring

Generel definition:
del af offentlig forvaltning, der omhandler en offentlig forvaltningsenheds
behandling, kontrol og prioritering af sine sager

Kommentar: Sagsstyring handler om styring af en offentlig forvaltningsenheds samlede sager - fx tilgang,
fordeling og prioritering af sager m.v. Styring af den enkelte sag benævnes 'sagshåndtering'.

Term

sagsinformation

Generel definition:

Term

information om en sag

betalingskommune

Generel definition:
ved en indsats

kommunalforvaltning, der endeligt afholder den kommunale andel af udgiften

Kommentar: Opholdskommunen vil oftest også være betalingskommunen. Opholdskommunen er ikke
betalingskommune i de tilfælde, hvor opholdskommunen kan blive kompenseret efter reglerne om
mellemkommunal refusion.

Reglerne om mellemkommunal refusion omhandler:
- personlig og praktisk hjælp i en midlertidig opholdskommune,
- førtidspension fra den kommune der tilkendte pensionen i op til 6 år,
- tilfælde, hvor en person er flyttet til et botilbud i en anden kommune efter regler om frit valg,
- ophold, hvor en tidligere opholdskommune eller anden offentlig myndighed har medvirket til, at borgeren
opholder sig i kommunen (omfatter ophold på et botilbud eller på en institution under sundhedsvæsnet
eller kriminalforsorgen).

Term

handlekommune

Generel definition:

kommunalforvaltning, der har pligt til at yde hjælp

Kommentar: Handlekommunen er som udgangspunkt altid borgerens opholdskommune. Der er dog en
række undtagelser, hvor borgerens handlekommune ikke er identisk med borgernes opholdskommune. I
nedenstående beskrives tre eksempler på sådanne undtagelser:

Midlertidig opholdskommune er handlekommune: En borger, som modtager personlig eller praktisk hjælp,
kan under et midlertidigt ophold i en anden kommune, fx ved ferie i et sommerhus, få hjælpen fra den
midlertidige opholdskommune. I dette tilfælde er det den midlertidige opholdskommune, der er
handlekommune. Den midlertidige opholdskommune er til gengæld ikke betalingskommune.

Ophold efter medvirken fra tidligere opholdskommune: Når en tidligere opholdskommune eller anden
offentlig myndighed har medvirket til, at en borger opholder sig i en kommune, fx på et botilbud, så
forbliver den tidligere opholdskommune som udgangspunkt både handlekommune (for ydelser efter
serviceloven) og betalingskommune. Den tidligere opholdskommune kan dog efter aftale delegere hele
eller dele af handleforpligtelsen til opholdskommunen.

Efter aftale: Når en borger får ny opholdskommune uden medvirken fra tidligere opholdskommune eller
anden offentlig myndighed, så kan man - for de mest udsatte grupper eller når der foreligger særlige
grunde, fx et særligt behov for kontinuitet - med borgerens samtykke aftale, at en tidligere
opholdskommune forbliver handlekommune.

Term

myndighedssag

Generel definition:

Term

sag, hvori der træffes en afgørelse

sagsbehandler

Generel definition:
myndighedssag

aktør, der repræsenterer en offentlig forvaltningsenhed i varetagelsen af en

Term

klage

Term

administrativ rekurs

Generel definition:
efterprøvning, der behandles af en anden forvaltningsmyndighed end den, der
traf afgørelsen, som efterprøves

Term

tilsyn

Generel definition:
handling, hvor en forvaltningsmyndighed fører kontrol med at de fastsatte
regler på et fagområde eller de trufne afgørelser overholdes
Kommentar: Tilsyn kan føres af en forvaltningsmyndighed selv eller af en anden på vegne af
forvaltningsmyndigheden.
Både borgere, offentlige forvaltningsenheder og virksomheder kan være genstand for tilsyn.

Term

forvaltningsmyndighed

Term

myndighed

Generel definition:
offentlig forvaltningsenhed, der, efter delegation, har kompetence til at træffe
afgørelser, og derfor kan varetage myndighedssager
Kommentar: En forvaltningsmyndighed kan varetage sagsbehandling inden for sit kompetenceområde.
Både en kommunalforvaltning, en regionsforvaltning og en statsforvaltning kan være en
forvaltningsmyndighed. Fx er politiet en statslig forvaltningsmyndighed.
Delegationen kommer fra den instans, som har beføjelsen på området, fx får en kommunal
forvaltningsmyndighed sin kompetence fra kommunalbestyrelsen.

Term

forvaltning

Generel definition:

proces, der består i at administrere opgaver, midler, love eller rettigheder

Kommentar: Forvaltning er stort set synonymt med administration i dets betydning af, på andres vegne,
at styre, lede og fordele efter love og regler.

Term

offentlig forvaltningsenhed

Generel definition:
forvaltningsdomæne

Term

sagsbehandling

Generel definition:

Term

juridisk enhed, der har kompetence til at varetage sager inden for et

offentlig forvaltning, der behandler en myndighedssag

faktisk forvaltningsvirksomhed

Generel definition:

offentlig forvaltning, der behandler en forvaltningssag

Kommentar: Ombudsmanden definerer eksplicit faktisk forvaltningsvirksomhed som et rent
residualbegreb, dvs. hele restgruppen af alle de mangeartede forvaltningsmæssige aktiviteter, der ikke
handler om at træffe afgørelser eller er en del af det forberedende arbejde frem mod en afgørelse.

Term

kommunalforvaltning

Term

kommunal forvaltningsenhed

Generel definition:

offentlig forvaltningsenhed, hvis beføjelser gælder inden for en kommune

Kommentar: Kommunalforvaltningens hovedopgaver er folkeskoler, børnepasning, ældrepleje, sundhed,
social service, folkeregister, arbejdsmarked, miljø og teknik, redningsberedskab, museer, biblioteker og
mange steder også forsyning af el, vand og varme.
En del af den offentlige forvaltning, der foregår i kommunalforvaltningerne, involverer ikke
myndighedsudøvelse, fx skole- og biblioteksdrift.

Term

regionsforvaltning

Term

regional forvaltningsenhed

Generel definition:

offentlig forvaltningsenhed, hvis beføjelser gælder inden for en region

Kommentar: Regionsforvaltningens hovedopgave er sundhedsvæsenet, men varetager også opgaver
inden for socialområdet, psykiatriområdet, miljøområdet, specialundervisning, trafikselskaber og regional
udvikling.
Modsat de gamle amter har regionerne efter kommunalreformen i 2007 ikke retten til at udskrive skatter.
På socialområdet har regionsforvaltningen ikke et selvstændigt myndighedsansvar, og kan derfor heller ikke
udgøre en forvaltningsmyndighed.

Term

statsforvaltning

Generel definition:
forvaltningsdomæner

del af centraladministrationen, der behandler sager inden for udvalgte

Kommentar: Statsforvaltningen består af ni afdelinger fordelt i landet, og varetager opgaver inden for
tilsyns- og klagesagsbehandling, fri proces samt familie- og personsager (bl.a. sager om skilsmisse,
faderskab, adoption, værgemål og indfødsret).
Statsforvaltningen er ikke identisk med centraladministrationen, men er en del af den. Statsforvaltningen er
også adskilt fra den lokale statsforvaltning (kriminalforsorg, politi, arbejdstilsyn mv.).

Term

forvaltningsdomæne

Generel definition:

domæne inden for offentlig forvaltning

Kommentar: Den faglige inddeling, der afgrænser domænet, kan være bestemt af organisatoriske forhold,
en lovgivning, en opgavetype, en målgruppe eller andet.
Et forvaltningsdomæne kan fx være: miljøforvaltning, kulturforvaltning, socialforvaltning, børn og ungeforvaltning.

Term

juridisk person

Term

juridisk enhed

Generel definition:
person

objekt, der er juridisk bærer af rettigheder og pligter på samme måde som en

Kommentar: En juridiske person kan eksempelvis være forvaltningsenheder, selskaber, fonde, foreninger,
stiftelser samt dødsbo og konkursbo.

Term

klageinstans

Generel definition:
offentlig forvaltningsenhed eller domstol, der indgår i en formel niveaudeling i
forbindelse med klage- og appelsager
Kommentar: Klagesager behandles almindeligvis inden for etablerede klagesystemer bestående af
forskellige forvaltningsenheder.
Appelsager - dvs. anke af domme og kære af kendelser - behandles ved domstolene.

Term

offentlig forvaltning

Generel definition:
forvaltning, der er underlagt krav om legitimitet via retskilde, og som
behandler sager på offentligretligt grundlag
Kommentar: Offentlig forvaltning udøves af en offentlig forvaltningsenhed eller anden virksomhed på
offentligretligt grundlag.
Offentlig forvaltning udgør den udøvende magt i den traditionelle tredeling af magten i lovgivende,
dømmende og udøvende.

Retskilder dækker bredt, rækkende fra lovgivning over vedtægter og bekendtgørelser til vejledninger samt
uskrevne regler som retsgrundsætninger, sædvane og praksis (herunder fx kommunalfuldmagten).
Offentlig forvaltning omfatter både sagsbehandling og faktisk forvaltningsvirksomhed.

Term

sag

Generel definition:
situation eller opgave, som ligger inden for en offentlig forvaltningsenheds
kompetenceområde, og som den offentlige forvaltningsenhed forholder sig til
Kommentar: Ombudsmanden understreger, at det er den intellektuelle sag - altså den situation eller
opgave som forvaltningsenheden forholder sig til - der er den egentlige sag. Den fysiske sag - altså den
samling af dokumenter, som gerne skulle gengive sagen - er netop en afspejling og ikke selve sagen.

Term

klient

Generel definition:

person, der modtager hjælp eller rådgivning af en fagligt uddannet person

Term

kommune

Term

primærkommune

Generel definition:
forvaltning

geografisk område, der afgrænser den mindste lokale enhed for offentlig

Kommentar: I nogle kommuner har man inden for afgrænsede forvaltningsområder inddelt kommunen i
mindre geografisk enheder, der ofte benævnes distrikter.

Termen 'kommune' anvendes ofte synonymt med kommunalforvaltning.

Term

region

Generel definition:
består af flere kommuner

geografisk område, der afgrænser et område for offentlig forvaltning, og som

Kommentar: Termen "region" anvendes ofte synonymt med regionsforvaltning.

Term

stat

Generel definition:

geografisk område, der afgrænser den største enhed for offentlig forvaltning

Kommentar: Termen "stat" anvendes til tider synonymt med både centraladministrationen,
statsforvaltningen, folketinget eller landet.

I et internationalt perspektiv (folkeretten) er en stat defineret som et stabiliseret, selvstyrende samfund på
territorialt grundlag - altså en kombination af det forvaltningsmæssige og geografiske.

Term

kendelse

Generel definition:
myndighedssag

afgørelse, der træffes af en domstol, som en del af behandlingen af

Kommentar: Modsat en dom, afslutter en kendelse almindeligvis ikke en sag. Undtagelser til dette er fx
afvisninger i civil retspleje og afgørelser i fogedretten.
Kendelser angår typisk formaliteter i forbindelse med sagens gang.
Modsat en beslutning, skal en kendelse begrundes.

Term

genoptaget myndighedssag

Generel definition:
efterprøvning, der behandles af samme forvaltningsmyndighed som den, der
traf afgørelsen, der efterprøves

Term

remonstration

Generel definition:
efterprøves

Term

genoptaget myndighedssag, hvor en borger har et retskrav på at afgørelsen

efterprøvning

Generel definition:
myndighedssag

myndighedssag, der har til formål at vurdere afgørelsen i en forudgående

Kommentar: Efterprøvningen kan både angå korrektheden af afgørelsen procedurefejl.

Term

værge

Term

beskikket værge

Generel definition:

person, der varetager et værgemål

Kommentar: Værgen beskikkes i forbindelse med, at der træffes afgørelse om et værgemål.

Term

værgemål

Generel definition:
værgemål

juridisk tilstand, der består af et personligt værgemål og/eller et økonomisk

Kommentar: Værgemål iværksættes overfor personer med nedsat eller manglende handleevne.
Handleevne omhandler en persons evne til at varetage sine egne interesser og anliggender på en fornuftig
måde og til at udvise den fornødne dømmekraft i en given situation. Det vil i praksis sige, at man er i stand
til at overskue sin situation og kan vurdere sine valgmuligheder og konsekvenserne af sine valg.

Term

værgemål med frataget retlig handleevne

Term

handleevnefratagelse

Generel definition:
økonomisk værgemål, der omfatter både en persons økonomiske anliggender
og personens retlige handleevne
Kommentar: En person, der er underlagt et værgemål med frataget retlig handleevne, er umyndig.

Term

samværgemål

Generel definition:
økonomisk værgemål, der varetages i fællesskab mellem personen underlagt
værgemålet og en anden person, og som iværksættes efter personens eget ønske
Kommentar: En person, der er underlagt et samværgemål, er stadig myndig.

Term

handleplan

Generel definition:
normativ beskrivelse, der fastlægger indsatsformål, indsatsmål og forventet
varighed for en social indsats, og som er tilstrækkelig præcis og konkret formuleret til at muliggøre en
systematisk evaluering af målopfyldelsen
Kommentar: Handleplanen skal sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats og bidrage til en
fælles forståelse mellem borger og myndighed om indsatsen. Handleplaner skal i videst muligt omfang
laves i samarbejde med borgeren (herunder forældremyndighedsindehaveren og barnet/den unge).

Handleplaner må ikke forveksles med planer, som udarbejdes af leverandøren, fx borgerplan, leveringsplan,
pædagogisk plan, behandlingsplan, jobplan mv.

Term

sagshenvendelse

Generel definition:
kommunikation, hvor en person anmoder eller oplyser en offentlig
forvaltningsenhed om noget
Kommentar: Sagshenvendelse kan både komme fra en privatperson og fra en person, der henvender sig
på vegne af en myndighed, organisation el. lign.
En sagshenvendelse kan give anledning til en sagsåbning, men er ikke identisk med sagsåbning.
Sagshenvendelse er helt eller delvist sammenfaldende med begreber som 'ansøgning', 'kontakt',
'anmeldelse' og 'underretning'.

Term

individuelt tilsyn

Term

personrelateret tilsyn

Generel definition:
modtager

tilsyn, der retter sig imod en person og den sociale indsats, som personen

Kommentar: Individuelt tilsyn adskiller sig fra sagsopfølgning ved et bredere sigte, herunder et fokus på
borgerens trivsel.

Term

opholdskommune

Generel definition:

kommune, hvor en borger bor eller sædvanligvis opholder sig

Kommentar: En borgers opholdskommune er oftest identisk med borgerens bopælskommune.

I tvivlsspørgsmål er der flere faktorer, der er med til at afgøre hvilken kommune, der er opholdskommunen.
For hjemløse er fx det sted, hvor borgeren faktisk opholder sig og har mest lyst til at opholde sig, vigtigere
end en evt. folkeregisteradresse.

En kommune ophører ikke med at være opholdskommune for en borger, hvis borgeren midlertidigt
opholder sig i en anden kommune, fx i forbindelse med ferie, indlæggelse, strafafsoning eller midlertidige
ophold som led i en indsats.

Hvis en kvinde opholder sig på et krisecenter i en anden kommune end hendes bopælskommune, så
forbliver bopælskommunen med at være hendes opholdskommune. Men hvis hun under sit ophold på
krisecentret opgiver sin bolig og dermed tilknytningen til den tidligere opholdskommune, så bliver den
kommune, hvor krisecentret er beliggende, til hendes opholdskommune.

Børn og unge har samme opholdskommune som deres forældre, hos den af forældrene hvor de opholder
sig mest, eller, hvis de er lige meget hos begge forældre, i deres bopælskommune. Er barnet eller den unge
anbragt uden for hjemmet, har barnet selvstændig opholdskommune i den kommune, der traf afgørelse
om anbringelsen.

Term

bisidder

Generel definition:

person, der bistår en borger i forbindelse med en myndighedssag

Kommentar: En bisidder vil typisk hjælpe en borger i sagsbehandlingen med råd og vejledning og ved at
deltage i møder sammen med borgeren.
Forvaltningsmyndigheden har som udgangspunkt pligt til at respektere borgerens valg af bisidder.

Term

partsrepræsentant

Generel definition:
person, der efter samtykke med en borger repræsenterer borgeren i
forbindelse med en myndighedssag
Kommentar: En partsrepræsentant fungerer som en stedfortræder, der deltager i sagsbehandlingen på
vegne af borgeren.
Forvaltningsmyndigheden har som udgangspunkt pligt til at respektere borgerens valg af
partsrepræsentant.

Term

informationssamtykke

Generel definition:
samtykke, hvor en borger giver en forvaltningsmyndighed lov til at indhente
de sagsinformationer, der er nødvendige for en sagsoplysning
Kommentar: Det skal være tydeligt, hvad samtykket omfatter. Hvis forvaltningsmyndigheden fx ønsker at
videregive de indhentede informationer eller anvende dem i anden sammenhæng, så skal det eksplicit
fremgå af informationssamtykket.

Informationssamtykke omtales i sagsbehandlingen ofte bare som 'samtykke'.

Term

partshøring

Generel definition:
handling, hvorved en borger bliver gjort bekendt med alle de
sagsinformationer, som indgår i sagsoplysningen, og som det ikke kan forudsættes, at borgeren kender og
ved indgår i sagsoplysningen
Kommentar: Partshøring omfatter kun sagsinformation, som indgår i sagsoplysningen. Da sagsoplysningen
kun indsamler sagsinformation, som er af betydning for afgørelsen, gør det samme sig gældende for
partshøringen.

Term

bopælskommune

Generel definition:

kommune, hvor en borger har folkeregisteradresse

Term

afgørelsesudvalg

Term

visitationsudvalg

Generel definition:
del af forvaltningsmyndighed, der består af en gruppe af personer, som i
forlængelse af en forudgående sagsbehandling træffe afgørelse
Kommentar: Det varierer på tværs af kommunerne, om der er et afgørelsesudvalg og i givet fald hvor
meget af afgørelseskompetencen, der ligger hos hhv. sagsbehandleren og afgørelsesudvalget. I visse sager
på børn og unge-området er det kommunens børn og unge-udvalg, der har afgørelseskompetencen.

Term

indstilling til social indsats

Term

visitationsindstilling

Term

indstilling til afgørelse

Generel definition:
indstilling, der på baggrund af en sagsvurdering fremsætter forslag til
afgørelse om en social indsats

Term

samtykke

Generel definition:

handling, hvorved en person giver juridisk accept eller tilladelse til noget

Kommentar: Et samtykke gives typisk til et forslag, en anmodning, en behandling el. lign.

Term

myndighedsudredning

Generel definition:
udredning, hvor en forvaltningsmyndighed afdækker en persons
funktionsevne, helbredsforhold og kontekstuelle faktorer i det omfang, det er nødvendigt for en
sagsoplysning
Kommentar: Da funktionsevnen er betinget af borgerens helbredsforhold og kontekstuelle faktorer, er
disse forhold også en del af udredningen.

En myndighedsudredning er oftest det væsentligste input til en sagsoplysning og dermed altid nært knyttet
til behandlingen af en myndighedssag. Myndighedsudredningen omhandler de forhold, der er direkte
knyttet til borgeren og dennes funktionsevne. Sagsoplysningen er bredere og inddrager også andre
relevante forhold af betydning for afgørelsen, fx allerede tilkendte ydelser.
Myndighedsudredningen kan i visse tilfælde foretages af andre på vegne af forvaltningsmyndigheden.

Term

personligt værgemål

Generel definition:
juridisk tilstand, hvor hele eller dele af en persons personlige anliggender
varetages af en anden person
Kommentar: Et personligt værgemål kan eksempelvis omfatte hjælp til kontakt med offentlige
myndigheder, hjælp i forbindelse med helbredsmæssige spørgsmål eller stillingtagen til flytning.

Term

økonomisk værgemål

Generel definition:
juridisk tilstand, hvor hele eller dele af en persons økonomiske anliggender
varetages af en anden person
Kommentar: Et økonomisk værgemål kan eksempelvis omfatte administration af indtægter og formue
eller varetagelse af hussalg.

Term

børneundersøgelse

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb sagsoplysning.

§50-undersøgelse

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb sagsoplysning.

børnefaglig undersøgelse

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb sagsoplysning.

bevilling

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb afgørelse.

afslag

Relateret søgeord
Generel definition:

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb afgørelse.

Term

foranstaltning

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb social indsats.

indstilling

Generel definition:

beskrivelse, der fremsætter et forslag eller en anbefaling

Kommentar: En indstilling gives typisk til en person eller instans, som har beslutningskompetencen i
forhold til det pågældende, med henblik på at denne træffer en beslutning.

Term

kommunal kvalitetsstandard

Generel definition:
standard, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen og skaber en
sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de ydelser, som leveres til borgerne
Kommentar: Kvalitetsstandarderne skal blandt andet beskrive det serviceniveau, kommunalbestyrelsen
har vedtaget for kommunen, og på den måde synliggøres den politiske prioritering overfor kommunens
borgere, leverandører og andre interesserede. Kvalitetsstandarderne er et redskab til at formidle de regler
og retningslinjer, kommunalpolitikerne fastlægger for et område, regler og retningslinjer, der fungerer som
den lokalpolitiske udfyldning af den rammelovgivning, Folketinget vedtager. Kvalitetsstandarderne skal
skabe sammenhæng mellem mål og midler og opstille rammer for tildeling af ydelser.
Kvalitetsstandarderne giver sagsbehandlerne et grundlag at træffe afgørelser efter, og de konkrete
afgørelser giver leverandøren klar rammer for levering af ydelser til de enkelte borgere.

Term

hjemmel

Term

lovhjemmel

Generel definition:

retlig bemyndigelse til at handle og træffe afgørelser

Kommentar: Hjemmel kan være indeholdt i lovgivning, retsgrundsætninger, myndighedsafgørelser eller
kontrakter. Hjemmel kan bemyndige både private personer og offentlige myndigheder til at handle, træffe
afgørelser, indgå aftaler og foretage retlige dispositioner.
Afgørelser i forvaltningsretslig forstand kan kun træffes af forvaltningsmyndigheder.

Term

informeret samtykke

Generel definition:

Term

udtrykkeligt samtykke

Generel definition:
at han/hun er indforstået

Term

udtrykkeligt samtykke, der er afgivet mundtligt af en borger

skriftligt samtykke

Generel definition:

Term

informeret samtykke, hvor en borgers signaler og opførsel må forstås således,

mundtligt samtykke

Generel definition:

Term

informeret samtykke, hvor en borger bevidst og tydeligt har givet udtryk for,

stiltiende samtykke

Generel definition:
at der foreligger en accept

Term

samtykke, der er givet af en borger på grundlag fyldestgørende information

udtrykkeligt samtykke, der er afgivet skriftligt af en borger

forvaltningsvirksomhed

Generel definition:
offentlig forvaltningsenhed, der ikke har kompetence til at træffe afgørelser,
og derfor kun kan varetage forvaltningssager

Term

forvaltningssag

Generel definition:
sag, der ikke involverer at træffe afgørelse i en myndighedssag og heller ikke
er en del af det forberedende arbejde frem mod en afgørelse

Kommentar: Forvaltningssager omfatter både behandlingen af personrelaterede sager (uden afgørelse),
som fx rådgivning, og behandlingen af sager, der berører borgerne som gruppe og ikke som juridisk enhed,
fx drifts- og forsyningsopgaver.

I forvaltningssager behandles typisk administrative opgaver, driftsopgaver og serviceydelser, som fx
rådgivning, undervisning, sygebehandling, transport og forsyningsopgaver.

Term

centraladministration

Term

centralforvaltning

Generel definition:

offentlig forvaltningsenhed, hvis beføjelser gælder inden for en stat

Kommentar: Centraladministrationen er den statslige forvaltning, der udføres under regeringens ledelse.
Organisatorisk rummer centraladministrationen ministerier med departementer, direktorater, styrelser
samt råd og nævn.
Til centraladministrationen hører også den lokale statsforvaltning, der består af fx politi, kriminalforsorg og
arbejdstilsyn samt institutioner som universiteter, landsarkiver og redningsvæsen. Hertil kommer
'Statsforvaltningen', der har ni afdelinger med særlige opgaver (se 'statsforvaltning').

Term

vejnavn

Generel definition:
adgang til et hjemsted

Term

husnummer

Generel definition:
terræn til et hjemsted

Term

autoritativ adressekomponent der angiver det færdselsareal, som fører til

autoritativ adressekomponent der angiver det sted, hvor der er adgang i

etagebetegnelse

Generel definition:
autoritativ adressekomponent der angiver det sted i en bygning, hvor der er
adgang til et hjemsted i forhold til terræn

Term

dørbetegnelse

Generel definition:
autoritativ adressekomponent der angiver det sted i en bygning, hvor der er
adgang til ét af flere hjemsteder på samme niveau i forhold til terræn

Term

supplerende bynavn

Generel definition:
ligger i

Term

postnummerbetegnelse

Generel definition:
hjemsted ligger i

Term

autoritativ adressekomponent der angiver det postnummerdistrikt, som et

postnummer

Generel definition:
postnummerdistrikt

Term

postbynavn

Term

bynavn

Generel definition:

Term

autoritativ adressekomponent der angiver et lokalområde, som et hjemsted

del af postnummerbetegnelse der er en firecifret talkode for et

del af postnummerbetegnelse der er et navn på et postnummerdistrikt

praktiske opgaver

Fælles Faglige Begreber
Term

husførelse synonym

Term anvendt i ICF
Generel definition:
relation til husførelse

aktivitet, der vedrører huslige og andre dagligdags handlinger og opgaver i

Formidlingsversion:
Praktiske opgaver er aktiviteter, der vedrører huslige og andre dagligdags
handlinger og opgaver i relation til husførelse.

Term

rengøring og tøjvask

Term

lave husligt arbejde synonym

Term anvendt i ICF
Generel definition:

handling, der består i at holde hjem og tøj rent

Formidlingsversion:

Rengøring og tøjvask er en handling, der består i at holde hjem og tøj rent.

Term

købe ind

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
dagligdagen

handling, der består i at købe varer og serviceydelser, som er nødvendige i

Kommentar: Begrebet inkluderer også at instruere og vejlede en anden person i at foretage indkøbene,
som fx at vælge madvarer, drikke, rengøringsmidler, husholdningsartikler i en forretning, på et marked eller
på nettet; sammenligne kvalitet og pris af varerne, forhandle og betale for de valgte varer eller ydelser og
transportere varerne.
Formidlingsversion:
nødvendige i dagligdagen.

At købe ind er en handling, der består i at købe varer og serviceydelser, som er

Begrebet inkluderer også at instruere og vejlede en anden person i at foretage indkøbene, som fx at vælge
madvarer, drikke, rengøringsmidler, husholdningsartikler i en forretning, på et marked eller på nettet;
sammenligne kvalitet og pris af varerne, forhandle og betale for de valgte varer eller ydelser og
transportere varerne.

Term

lave mad

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
sammensatte måltider

handling, der består i at planlægge, tilberede og servere enkle eller

Kommentar: Handlingen kan fx bestå i at sammensætte et måltid, udvælge appetitlig mad og drikke,
fremskaffe ingredienser til tilberedning af måltider; forberede mad og drikke til tilberedning, lave varm og
kold mad og drikke samt at servere maden til sig selv eller andre.

Formidlingsversion:
At lave mad er en handling, der består i at planlægge, tilberede og servere
enkle eller sammensatte måltider.
Handlingen kan fx bestå i at sammensætte et måltid, udvælge appetitlig mad og drikke, fremskaffe
ingredienser til tilberedning af måltider; forberede mad og drikke til tilberedning, lave varm og kold mad og
drikke samt at servere maden til sig selv eller andre.

Term

passe ejendele synonym

Fælles Faglige Begreber
Term

vedligeholde ejendele

Generel definition:

handling, der består i at vedligeholde og reparere personlige ejendele

Kommentar: Handlingen omfatter fx vedligehold og reparation af beklædning, bolig, indbo, køretøjer og
hjælpemidler som fx ved at male og tapetsere, reparere møbler og installationer, sikre at køretøjer virker,
passe og fodre kæledyr og husdyr; vande planter.
Formidlingsversion:
personlige ejendele.

Passe ejendele er en handling, der består i at vedligeholde og reparere

Handlingen omfatter fx vedligehold og reparation af beklædning, bolig, indbo, køretøjer og hjælpemidler
som fx ved at male og tapetsere, reparere møbler og installationer, sikre at køretøjer virker, passe og fodre
kæledyr og husdyr samt vande planter.

Term

udvise hjælp og omsorg for andre

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

handling, der består i at hjælpe medlemmer i husstanden og andre

Kommentar: Begrebet rummer også at hjælpe andre med indlæring, kommunikation, egenomsorg,
færden inde og ude samt at være opmærksom på andres velbefindende. Et eksempel på at hjælpe og drage
omsorg for andre er varetagelse af forældrerollen.
Formidlingsversion:
At udvise hjælp og omsorg for andre er en handling, der består i at hjælpe
medlemmer i husstanden og andre. Begrebet rummer også at hjælpe andre med indlæring,
kommunikation, egenomsorg, færden inde og ude samt at være opmærksom på andres velbefindende. Et
eksempel på at hjælpe og drage omsorg for andre er varetagelse af forældrerollen.

Term

egenomsorg

Fælles Faglige Begreber
Term

omsorg for sig selv synonym

Term anvendt i ICF
Generel definition:
personen selv

aktivitet, der vedrører praktiske og hygiejnemæssige handlinger i relation til

Kommentar: Handlingerne kan fx være vaske og tørre sig, pleje af kroppen og kropsdele, påklædning,
spise og drikke og tage vare på egen sundhed.
Formidlingsversion:
Egenomsorg er en aktivitet, der vedrører praktiske og hygiejnemæssige
handlinger i relation til personen selv.
Handlingerne kan fx være vaske og tørre sig, pleje af kroppen og kropsdele, påklædning, spise og drikke og
tage vare på egen sundhed.

Term

vaske sig

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
handling, der består i at vaske og tørre sig på kroppen og kropsdele med
anvendelse af vand og passende rensemidler
Kommentar: Eksempler på vask er bad, brusebad, vaske hænder og fødder, ansigt og hår og tørre sig med
håndklæde.
Formidlingsversion:
At vaske sig er en aktivitet, der der består i at vaske og tørre sig på kroppen og
kropsdele med anvendelse af vand og passende rensemidler.
Eksempler på vask er bad, brusebad, vaske hænder og fødder, ansigt og hår og tørre sig med håndklæde.

Term

pleje sin krop

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
end vask og tørring

handling, der består i at pleje de dele af kroppen, som behøver anden pleje

Kommentar: Begrebet rummer fx pleje af hud, ansigt, tænder, hår, negle og kønsdele.
Formidlingsversion:
At pleje sin krop er en aktivitet, der består i at pleje de dele af kroppen, som
behøver anden pleje end vask og tørring.
Begrebet rummer fx pleje af hud, ansigt, tænder, hår, negle og kønsdele.

Term

gå på toilettet

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
handling, der består i at planlægge og udføre toiletbesøg til udskillelse af
affaldsprodukter og efterfølgende rengøring
Formidlingsversion:
At gå på toilettet er en aktivitet, der består i at planlægge og udføre
toiletbesøg til udskillelse af affaldsprodukter og efterfølgende rengøring.

Term

klæde sig af og på

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
handling, der består i at tage tøj og sko af og på i rækkefølge og i
overensstemmelse med den sociale sammenhæng og de klimatiske forhold
Formidlingsversion:
At klæde sig af og på er en aktivitet, der består i at tage tøj og sko af og på i
rækkefølge og i overensstemmelse med den sociale sammenhæng og de klimatiske forhold.

Term

spise

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
handling af sammensat karakter i forbindelse med indtagelse af føde, som er
serveret for en, herunder at få maden op til munden og spise på en kulturelt accepteret måde
Kommentar: Begrebet rummer også at skære eller bryde maden i stykker, åbne flasker og dåser, anvende
spiseredskaber, deltage i måltider og i festligheder.
Formidlingsversion:
At spise er en aktivitet af sammensat karakter i forbindelse med indtagelse af
føde, som er serveret for en, herunder at få maden op til munden og spise på en kulturelt accepteret måde.
Begrebet rummer også at skære eller bryde maden i stykker, åbne flasker og dåser, anvende
spiseredskaber, deltage i måltider og i festligheder.

Term

drikke

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
handling, der består i at holde fast om en drik, tage drikken op til munden og
drikke på en kulturelt accepteret måde

Kommentar: Begrebet rummer også at blande, omrøre og skænke drikke op, åbne flasker og dåser og
bruge sugerør.
Formidlingsversion:
At drikke er en aktivitet, der består i at holde fast om en drik, tage drikken op
til munden og drikke på en kulturelt accepteret måde.
Begrebet rummer også at blande, omrøre og skænke drikke op, åbne flasker og dåser og bruge sugerør.

Term

personer i netværk

Fælles Faglige Begreber
Term

netværk synonym

Term

socialt netværk synonym

Generel definition:
en eller flere personer, der giver praktisk eller følelsesmæssig støtte, omsorg,
beskyttelse, hjælp og kontakt til andre mennesker
Kommentar: Begrebet har fokus på de personer, der udgør et netværk.
Et netværk kan være privat, professionelt eller bestå af frivilligt organiserede personer. Et professionelt
netværk kan fx bestå af skolelærere, sagsbehandlere, personlige hjælpere, sundhedspersonale og andre
professionelle.
Et privat netværk er familie, slægtninge, venner eller bekendtskaber.
Et netværk bestående af frivilligt organiserede personer kan fx udgøres af fodboldtrænere eller
spejderledere.
Støtte mv. gives i hjemmet, på arbejdspladsen, i skolen, under leg eller i andre forhold i en persons daglige
aktivitet.
Et velfungerende netværk er en ressource for en person, hvor i mod et netværk også kan være
uhensigtsmæssigt og dermed påvirke en person i negativ retning.
Formidlingsversion:
Netværk er en eller flere personer, der giver praktisk eller følelsesmæssig
støtte, omsorg, beskyttelse, hjælp og kontakt til andre mennesker. Begrebet har fokus på de personer, der
udgør et netværk.
Begrebet har fokus på de personer, der udgør et netværk.
Et netværk kan være privat, professionelt eller bestå af frivilligt organiserede personer. Et professionelt
netværk kan fx bestå af skolelærere, sagsbehandlere, personlige hjælpere, sundhedspersonale og andre
professionelle.
Et privat netværk er familie, slægtninge, venner eller bekendtskaber.
Et netværk bestående af frivilligt organiserede personer kan fx udgøres af fodboldtrænere eller
spejderledere.

Støtte mv. gives i hjemmet, på arbejdspladsen, i skolen, under leg eller i andre forhold i en persons daglige
aktivitet.
Et velfungerende netværk er en ressource for en person, hvor i mod et netværk også kan være
uhensigtsmæssigt og dermed påvirke en person i negativ retning.

Term

deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
handling, der består i at deltage i organiseret socialt liv uden for familien, i
lokalsamfundet, i det sociale liv og som medborger
Kommentar: Begrebet har fokus på en persons evne til og mulighed for at deltage i fællesskaber,
herunder fx rekreative aktiviteter, fritidsaktiviteter og frivilligt arbejde, religiøse eller åndelige fællesskaber
samt politisk liv.
Formidlingsversion:
At deltage i sociale fællesskaber og fritidsaktiviteter er en handling, der består
i at deltage i organiseret socialt liv uden for familien, i lokalsamfundet, i det sociale liv og som medborger.
Begrebet har fokus på en persons evne til og mulighed for at deltage i fællesskaber og frivilligt arbejde,
herunder fx rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter, religiøse eller åndelige fællesskaber samt politisk liv.

Term

kommunikation

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

aktivitet, 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.
Formidlingsversion:
information.

Kommunikation er en proces, der består af en overførsel eller udveksling af

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.

Term

forstå meddelelser

Fælles Faglige Begreber

Generel definition:
handling, der består i at forstå bogstavelige og underforståede meninger i
talesprog eller i meddelelser, som formidles med fagter, symboler og tegninger i formaliseret tegnsprog
eller på skrift
Kommentar: Med forstå menes fx at skelne om en udtalelse udtrykker en kendsgerning eller er et
billedligt udtryk, samt at kunne forstå betydningen af kropssprog, almindelige tegn, symboler og billeder.
Formidlingsversion:
At forstå meddelelser er en aktivitet, der består i at forstå bogstavelige og
underforståede meninger i talesprog eller i meddelelser, som formidles med fagter, symboler og tegninger i
formaliseret tegnsprog eller på skrift.
Med forstå menes fx at skelne om en udtalelse udtrykker en kendsgerning eller er et billedligt udtryk, samt
at kunne forstå betydningen af kropssprog, almindelige tegn, symboler og billeder.

Term

fremstille meddelelser

Fælles Faglige Begreber
Term

fremsætte meddelelser synonym

Term anvendt i ICS og Udredningsværktøj til B&U
Generel definition:
handling, der består i at fremsætte meddelelser med bogstavelige og
underforståede betydninger mundtligt eller ved at anvende fagter, tegn, tegninger eller formaliseret
tegnsprog eller skrift
Formidlingsversion:
At fremstille meddelelser er en aktivitet, der består i at fremsætte
meddelelser med bogstavelige og underforståede betydninger mundtligt eller ved at anvende fagter, tegn,
tegninger eller formaliseret tegnsprog eller skrift.

Term

samtale

Fælles Faglige Begreber
Term

evne til dialog synonym

Term anvendt i Udredningsværktøj til børn og unge
Generel definition:
handling, der består i at indlede, opretholde og afslutte udveksling af tanker
og ideer frembragt enten i talesprog, tegnsprog eller med andre sprog mellem en eller flere personer
Formidlingsversion:
At samtale er en aktivitet, der består i at indlede, opretholde og afslutte
udveksling af tanker og ideer frembragt enten i talesprog, tegnsprog eller med andre sprog mellem en eller
flere personer.

Term

anvende kommunikationsudstyr og -teknikker

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
kommunikationsformål

handling, der består i at anvende udstyr og teknikker med

Kommentar: Kommunikationsudstyr omfatter også kommunikationshjælpemidler.
Eksempler på udstyr er fx telefon og computer, et eksempel på teknik er Braille og mundaflæsning.
Formidlingsversion:
At anvende kommunikationsudstyr og -teknikker er en aktivitet, der består i at
anvende udstyr og teknikker med kommunikationsformål.
Kommunikationsudstyr omfatter også kommunikationshjælpemidler.
Eksempler på udstyr er fx telefon, sms og computer, et eksempel på teknik er Braille og mundaflæsning.

Term

samfundsliv

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
aktiviteter og handlinger i forbindelse med at varetage uddannelse, varetage
beskæftigelse, varetage økonomi, varetage bolig og at håndtere post, som er nødvendige for at deltage i
samfundslivet.
Formidlingsversion:
Samfundsliv er aktiviteter og handlinger i forbindelse med at varetage
uddannelse, varetage beskæftigelse, varetage økonomi, varetage bolig og at håndtere post, som er
nødvendige for at deltage i samfundslivet.

Term

varetage beskæftigelse

Fælles Faglige Begreber
Term

beskæftigelse

Term anvendt i ICS og Udredningsværktøj til B&U
Term

arbejde synonym

Generel definition:
handling, der består i at deltage i alle aspekter af et arbejde, erhverv eller
anden form for beskæftigelse som ansat på fuldtid eller deltid eller som selvstændig
Kommentar: Eksempler på aspekter er at søge et arbejde og få det, udføre de nødvendige opgaver i
jobbet, møde på arbejde til tiden, lede andre arbejdere eller selv blive ledet samt at udføre de nødvendige
opgaver alene eller i gruppe.

Formidlingsversion:
Varetage beskæftigelse er en handling, der består i at deltage i alle aspekter af
et arbejde, erhverv eller anden for for beskæftigelse som ansat på fuldtid eller deltid eller som selvstændig.
Eksempler på aspekter er at søge et arbejde og få det, udføre de nødvendige opgaver i jobbet, møde på
arbejde til tiden, lede andre arbejdere eller selv blive ledet samt at udføre de nødvendige opgaver alene
eller i gruppe.

Term

mobilitet

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

aktivitet, der vedrører bevægelse og færden

Kommentar: Bevægelse og færden kan fx være ændring eller opretholdelse af kropsstilling eller -placering
eller bevægelse fra ét sted til et andet, flytning og håndtering af genstande, færden ved gang, løb eller
klatring og ved anvendelse af forskellige transportmidler.
Formidlingsversion:
Mobilitet er en aktivitet, der vedrører bevægelse og færden. Det kan fx være
ændring eller opretholdelse af kropsstilling eller -placering eller bevægelse fra ét sted til et andet, flytning
og håndtering af genstande, færden ved gang, løb eller klatring og ved anvendelse af forskellige
transportmidler.

Term

ændre og opretholde kropsstilling

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
efter behov

handling, der består i at skifte kropsstilling eller holde kroppen i samme stilling

Kommentar: Begrebet rummer også at flytte sig fra et sted til et andet og skifte eller bevare kropsstilling
undervejs.
Formidlingsversion:
At ændre og opretholde kropsstilling er en aktivitet, der består i at skifte
kropsstilling eller holde kroppen i samme stilling efter behov.
Begrebet rummer også at flytte sig fra et sted til et andet og skifte eller bevare kropsstilling undervejs.

Term

bære, flytte og håndtere genstande

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
handling, der består i at løfte en genstand op og flytte noget fra et sted til et
andet ved hjælp af hænder, arme eller ben

Formidlingsversion:
At bære, flytte og håndtere genstande er en aktivitet, der består i at løfte en
genstand op og flytte noget fra ét sted til et andet ved hjælp af hænder, arme eller ben.

Term

gå og bevæge sig

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
omgivelser

handling, der består i at bevæge sig fra et sted til et andet i forskellige

Kommentar: Begrebet rummer også færden med brug af udstyr, fx kørestol eller gangstativ.
Formidlingsversion:
At gå og bevæge sig er en aktivitet, der består i at bevæge sig fra et sted til et
andet i forskellige omgivelser.
Begrebet rummer også færden med brug af udstyr, fx kørestol eller gangstativ.

Term

færdes med transportmidler

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
at komme omkring

handling, der består i at bruge transportmidler som passager eller chauffør til

Formidlingsversion:
At færdes med transportmidler en en aktivitet, der består i at bruge
transportmidler som passager eller chauffør til at komme omkring.

Term

økonomi

Kilde til term: PUB: ICF: : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - WHO
Term

privatøkonomi

Generel definition:
opgaver relateret hertil

forhold, der vedrører en persons finansielle situation og varetagelse af

Kommentar: Eksempler på forhold, der påvirker en persons finansielle situation, er evnen til at varetage
enkle økonomiske transaktioner som at købe ind eller spare op, komplekse økonomiske transaktioner som
fx styring af bankkonto, hvorvidt en person har økonomisk selvforvaltning og private økonomiske
ressourcer eller overførselsindkomst.
Formidlingsversion:
Økonomi er forhold, der vedrører en persons finansielle situation. Eksempler
på forhold, der påvirker en persons finansielle situation, er evnen til at varetage enkle økonomiske

transaktioner som at købe ind eller spare op, komplekse økonomiske transaktioner som fx styring af
bankkonto, hvorvidt en person har økonomisk selvforvaltning og private økonomiske ressourcer eller
overførselsindkomst.

Term

holdninger i omgivelserne

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
ideologier, værdier, normer, faktuelle og religiøse overbevisninger i en
persons omgivelser, der afføder vaner, praksisser og andre synlige konsekvenser, som kan påvirke den
enkeltes adfærd og sociale liv på alle planer
Kommentar: En persons omgivelser er fx familie, slægtninge, venner, bekendte, omsorgsgivere, personlige
hjælpere, fremmede, sundhedspersonale, andre professionelle, samfundet og sociale normer,
konventioner og ideologier.
Formidlingsversion:
Holdninger i omgivelserne er ideologier, værdier, normer, faktuelle og
religiøse overbevisninger i en persons omgivelser, der afføder vaner, praksisser og andre synlige
konsekvenser, som kan påvirke den enkeltes adfærd og sociale liv på alle planer.
En persons omgivelser er fx familie, slægtninge, venner, bekendte, omsorgsgivere, personlige hjælpere,
fremmede, sundhedspersonale, andre professionelle, samfundet og sociale normer, konventioner og
ideologier.

Term

bolig

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

ramme, der udgør en persons indendørs og tilhørende udendørs omgivelser

Kommentar: En bolig er planlagt, designet og bygget til private formål og kan være særligt tilpasset eller
særligt fremstillet.
Problematikker i forhold til bolig kan være uhensigtsmæssig indretning i forhold til beboerens behov eller
uhensigtsmæssig brug af boligen.
Formidlingsversion:
En bolig er en ramme, der udgør en persons indendørs og tilhørende
udendørs omgivelser. En bolig er planlagt, designet og bygget til private formål og kan være særligt
tilpasset eller særligt fremstillet.
Problematikker i forhold til bolig kan være uhensigtsmæssig indretning i forhold til beboerens behov eller
uhensigtsmæssig brug af boligen.

Term

kostvaner og livsførelse

Generel definition:
en persons indtagelse af fødemidler og deres sammensætning samt øvrige
livsstilsbetingede forhold, der påvirker den enkeltes sundhed
Kommentar: Øvrige livsstilsbetingede forhold kan være motion, søvn og brug af stimulanser som fx
rygning.
Formidlingsversion:
Kostvaner og livsførelse er en persons indtagelse af fødemidler og deres
sammensætning samt øvrige livsstilsbetingede forhold, der påvirker den enkeltes sundhed.
Øvrige livsstilsbetingede forhold kan være motion, søvn og brug af stimulanser som fx rygning.

Term

indgå i samspil og kontakt

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
handling, som består i at indgå i enkle eller komplekse relationer med
mennesker på en måde, der er kontekstuelt og socialt passende
Kommentar: Begrebet har fokus på evnen til at indgå i relationer. Det vil fx sige at kunne vise hensyn og
respekt, når det er passende eller reagere på andres følelser og indgå i samspil med andre mennesker
(fremmede, venner, slægtninge, familiemedlemmer og kærester) fx ved at kunne give og modtage kritik,
reagere på sociale signaler, anvende passende fysisk kontakt i sammenhængen, styre følelser og impulser,
styre verbale og fysiske aggressioner og handle i overensstemmelse med sociale regler og konventioner.
Formidlingsversion:
At indgå i samspil og kontakt er en aktivitet, som består i at indgå i enkle eller
komplekse relationer med mennesker på en måde, der er kontekstuelt og socialt passende.
Begrebet har fokus på evnen til at indgå i relationer. Det vil fx sige at kunne vise hensyn og respekt, når det
er passende eller reagere på andres følelser og indgå i samspil med andre mennesker (fremmede, venner,
slægtninge, familiemedlemmer og kærester) fx ved at kunne give og modtage kritik, reagere på sociale
signaler, anvende passende fysisk kontakt i sammenhængen, styre følelser og impulser, styre verbale og
fysiske aggressioner og handle i overensstemmelse med sociale regler og konventioner.

Term

relationer

Fælles Faglige Begreber
Term

socialt liv synonym

Term anvendt i Udredningsværktøj til børn og unge
Generel definition:
mennesker

aktivitet, der vedrører en persons relationer til og interaktion med andre

Kommentar: Relationer til andre dækker både over evnen til at indgå og bevare relationer til andre
mennesker, såvel som deltagelse i organiseret socialt liv uden for familien, i lokalsamfundet i det sociale liv
og som medborger.
Formidlingsversion:
mennesker.

Relationer vedrører en persons relationer til og interaktion med andre

Relationer til andre dækker både over evnen til at indgå og bevare relationer til andre mennesker, såvel
som deltagelse i organiseret socialt liv uden for familien, i lokalsamfundet i det sociale liv og som
medborger.

Term

medicinsk behandling

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

behandling, hvor en person indtager ordineret medicin

Formidlingsversion:
medicin.

Medicinsk behandling er behandling, hvor en person indtager ordineret

Term

boligområde

Fælles Faglige Begreber
Term

sociale omgivelser synonym

Generel definition:
ramme, der udgør en persons nærmiljø, herunder art og betydning af
socialgrupper, bebyggelse og infrastruktur i samme geografiske område
Formidlingsversion:
Et boligområde er en ramme, der udgør en persons nærmiljø, herunder art og
betydning af socialgrupper, bebyggelse og infrastruktur i samme geografiske område.

Term

kommunikationsmiddel

Generel definition:

redskab, der anvendes til at sende eller modtage information

Kommentar: Et kommunikationsmiddel kan fx være telefon, mobiltelefon, brev eller e-mail.
Formidlingsversion:
modtage information.

Et kommunikationsmiddel er et redskab, der anvendes til at sende eller

Et kommunikationsmiddel kan fx være telefon, mobiltelefon, brev eller e-mail.

Term

læring og anvendelse af viden

Kilde til term: PUB: ICF: : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - WHO
Generel definition:

aktivitet, der vedrører læring og anvendelse af indlært viden

Kommentar: Med anvendelse af viden forstås fx tænkning, problemløsning og beslutningstagning.
Formidlingsversion:
Læring og anvendelse af viden er en aktivitet, der vedrører læring og
anvendelse af indlært viden. Med anvendelse af viden forstås fx tænkning, problemløsning og
beslutningstagning.

Term

grundlæggende læring

Kilde til term: PUB: ICF: : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - WHO
Generel definition:

aktivitet, der består i at tilegne sig viden eller færdigheder

Kommentar: Begrebet rummer fx at lære ved at kopiere, lege eller håndtere genstande og øve, at tilegne
sig information og færdigheder, herunder sprogfærdigheder, begrebsforståelse samt læse-, skrive- og
regnefærdigheder.
Formidlingsversion:
færdigheder.

Grundlæggende læring er en aktivitet, der består i at tilegne sig viden eller

Begrebet rummer fx at lære ved at kopiere, lege eller håndtere genstande og øve, at tilegne sig information
og færdigheder, herunder sprogfærdigheder, begrebsforståelse samt læse-, skrive- og regnefærdigheder.

Term

anvendelse af viden

Kilde til term: PUB: ICF: : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - WHO
Generel definition:

aktivitet, der består i at anvende tillært viden

Kommentar: Begrebet rummer fx at kunne fokusere og fastholde opmærksomhed, tænke, læse, skrive og
regne, løse problemer og tage beslutninger.
Formidlingsversion:

Anvendelse af viden er en aktivitet, der består i at anvende tillært viden.

Begrebet rummer fx at kunne fokusere og fastholde opmærksomhed, tænke, læse, skrive og regne, løse
problemer og tage beslutninger.

Term

almindelige opgaver og krav

Kilde til term: PUB: ICF: : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - WHO
Generel definition:
sammensatte opgaver

aktivitet, der vedrører almene aspekter af udførelse af enkelte eller

Kommentar: Udførelse af enkelte eller sammensatte opgaver indbefatter også organisering af rutiner og
håndtering af stress.
Formidlingsversion:
Almindelige opgaver og krav er aktiviteter, der vedrører almene aspekter af
udførelse af enkelte eller sammensatte opgaver. Udførelse af enkelte eller sammensatte opgaver
indbefatter også organisering af rutiner og håndtering af stress.

Term

påtage sig en enkelt opgave

Kilde til term: PUB: ICF: : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - WHO
Generel definition:
aktivitet, der består i at udføre enkle, komplekse og sammenhængende
handlinger relaterede til de mentale og fysiske komponenter i en enkelt opgave
Kommentar: Blandt komponenterne i en opgave er fx at igangsætte en opgave, planlægge tid, plads og
materialer til en opgave, fastsætte tempoet for en opgaves udførelse og udføre, gennemføre og fastholde
en opgave.
Formidlingsversion:
At påtage sig en enkelt opgave er en aktivitet, der består i at udføre enkle,
komplekse og sammenhængende handlinger relaterede til de mentale og fysiske komponenter i en enkelt
opgave.
Blandt komponenterne i en opgave er fx at igangsætte en opgave, planlægge tid, plads og materialer til en
opgave, fastsætte tempoet for en opgaves udførelse og udføre, gennemføre og fastholde en opgave.

Term

påtage sig flere opgaver

Kilde til term: PUB: ICF: : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - WHO
Generel definition:
aktivitet, der består i at udføre enkle eller komplekse og sammenhængende
handlinger som komponenter af sammensatte, integrerede og komplekse opgaver
Kommentar: Handlingerne kan udføres enten samtidigt eller efter hinanden alt efter arten af opgaven.

Formidlingsversion:
At påtage sig flere opgaver er en aktivitet, der består i at udføre enkle eller
komplekse og sammenhængende handlinger som komponenter af sammensatte, integrerede og
komplekse opgaver.
Handlingerne kan udføres enten samtidigt eller efter hinanden alt efter arten af opgaven.

Term

udføre daglige rutiner

Kilde til term: PUB: ICF: : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - WHO
Generel definition:
aktivitet, der består i at udføre simple, komplekse og sammensatte handlinger
til planlægning, styring og gennemførelse af dagligt tilbagevendende rutiner eller pligter
Kommentar: Begrebet omfatter fx at overholde tider og lægge planer for særlige aktiviteter i løbet af
dagen.
Formidlingsversion:
At udføre daglige rutiner er en aktivitet, der der består i at udføre simple,
komplekse og sammensatte handlinger til planlægning, styring og gennemførelse af dagligt
tilbagevendende rutiner eller pligter.
Begrebet omfatter fx at overholde tider og lægge planer for særlige aktiviteter i løbet af dagen.

Term

håndtere stress og andre psykologiske krav

Kilde til term: PUB: ICF: : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - WHO
Generel definition:
aktivitet, der består i at gennemføre enkle, komplekse og sammensatte
handlinger til styring af og kontrol over de psykologiske krav, der stilles til udførelse af opgaver, som kræver
særligt ansvar, og som involverer stress, distraktion eller kriser
Kommentar: Begrebet rummer fx at gå til eksamen, køre bil i tæt trafik, klæde sig på når forældre skynder
på én, færdiggøre en opgave inden for aftalt tid eller passe en stor gruppe børn.
Formidlingsversion:
At håndtere stress og andre psykologiske krav er en aktivitet, der består i at
gennemføre enkle, komplekse og sammensatte handlinger til styring af og kontrol over de psykologiske
krav, der stilles til udførelse af opgaver, som kræver særligt ansvar, og som involverer stress, distraktion
eller kriser.
Begrebet rummer fx at gå til eksamen, køre bil i tæt trafik, klæde sig på når forældre skynder på én,
færdiggøre en opgave inden for aftalt tid eller passe en stor gruppe børn.

Term

styring af egen adfærd

Kilde til term: PUB: ICF: : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - WHO
Generel definition:
aktivitet, der består i at udføre enkle eller komplekse og koordinerede
handlinger på en sammenhængende måde som reaktion på nye situationer, personer eller oplevelser
Kommentar: Begrebet rummer fx at være stille på et bibliotek.
Formidlingsversion:
Styring af egen adfærd er en aktivitet, der består i at udføre enkle eller
komplekse og koordinerede handlinger på en sammenhængende måde som reaktion på nye situationer,
personer eller oplevelser. Begrebet rummer fx at være stille på et bibliotek.

Term

engagement i leg

Kilde til term: PUB: ICF: : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - WHO
Generel definition:
aktivitet, der består i formålsbestemt og vedholdende engagement i
aktiviteter med genstande, legetøj, materialer eller spil til beskæftigelse alene eller sammen med andre
Formidlingsversion:
Engagement i leg er en aktivitet, der består i formålsbestemt og vedholdende
engagement i aktiviteter med genstande, legetøj, materialer eller spil til beskæftigelse alene eller sammen
med andre.

Term

deltagelse i fritidsaktiviteter

Term anvendt i ICS og Udredningsværktøj til B&U
Term

deltage i rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter

Kilde til term: PUB: ICF: : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - WHO
Generel definition:
fritidsaktivitet

aktivitet, der består i at deltage i enhver form for leg, forlystelses- eller

Kommentar: Eksempler på rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter er uformelle eller organiserede lege
og spil og idræt, motionsprogrammer, afslapning, fornøjelse eller adspredelse, besøge kunstgallerier,
museer, biografer og teatre; deltagelse i kunsthåndværk og hobbyaktiviteter, underholdningslæsning, spille
et musikinstrument; sightseeing, turistture og fritidsrejser.
Formidlingsversion:
Deltagelse i fritidsaktiviteter er en aktivitet, der består i at deltage i enhver
form for leg, forlystelses- eller fritidsaktivitet. Eksempler på rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter er
uformelle eller organiserede lege og spil og idræt motionsprogrammer, afslapning, fornøjelse eller

adspredelse, besøge kunstgallerier, museer, biografer og teatre; deltagelse i kunsthåndværk og
hobbyaktiviteter, underholdningslæsning, spille et musikinstrument; sightseeing, turistture og fritidsrejser.

Term

varetage sin seksualitet

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

handling, der vedrører udlevelsen af en persons seksualitet

Kommentar: At varetage sin seksualitet handler om, hvorvidt en persons funktionsnedsættelse eller
sociale problemer giver begrænsninger i forhold til at udleve ens seksualitet.
Formidlingsversion:

At varetage sin seksualitet er udlevelsen af en persons seksualitet.

At varetage sin seksualitet handler om, hvorvidt en persons funktionsnedsættelse eller sociale problemer
giver begrænsninger i forhold til at udleve ens seksualitet.

Term

fysiske funktioner (formidlingsterm)

Fælles Faglige Begreber
Term

fysisk funktion synonym

Generel definition:

kroppens funktioner, eksklusiv mentale funktioner

Formidlingsversion:

Fysiske funktioner er kroppens funktioner eksklusiv de mentale funktioner.

Term

mentale funktioner (formidlingsterm)

Fælles Faglige Begreber
Term

mental funktion synonym

Term

psykisk funktion synonym

Term

psykiske funktioner synonym

Generel definition:
hjernens funktioner, både overordnede mentale funktioner og specifikke
mentale funktioner inklusiv psykologiske funktioner
Kommentar: Eksempler på overordnede mentale funktioner er bevidsthed, energi og handlekraft og
eksempler på specifikke mentale funktioner er hukommelse, sprog og regning.

Formidlingsversion:
Mentale funktioner er hjernens funktioner - både overordnede mentale
funktioner som bevidsthed, energi og handlekraft og specifikke mentale funktioner som hukommelse,
sprog og regning.

Term

tobak

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

tobak omfatter både cigaretter, pibe, vandpibe, e-cigaretter, snus mv.

Formidlingsversion:

Tobak omfatter både cigaretter, pibe, vandpibe, e-cigaretter, snus mv.

Term

motion

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
handling, hvor en person udfører regelmæssige, fysiske aktiviteter med
henblik på at bevare et godt helbred og holde kroppen i form
Formidlingsversion:
Motion er en handling, hvor en person udfører regelmæssige, fysiske
aktiviteter med henblik på at bevare et godt helbred og holde kroppen i form.

Term

døgnrytme

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

struktur, som en person inddeler døgnets forskellige aktiviteter i

Kommentar: Døgnrytmen opstår fx ved at spise, arbejde og sove på mere eller mindre fastlagte
tidspunkter.
Formidlingsversion:
aktiviteter i.

Døgnrytme er den struktur, som en person inddeler døgnets forskellige

Døgnrytmen opstår fx ved at spise, arbejde og sove på mere eller mindre fastlagte tidspunkter.

Term

kost

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

en persons indtagelse af fødemidler og deres sammensætning

Kommentar: Et relevant aspekt af kost er også, hvorvidt en person spiser og drikker tilstrækkeligt eller for
lidt eller for meget.
Formidlingsversion:

Kost er en persons indtagelse af fødemidler og deres sammensætning.

Et relevant aspekt af kost er også, hvorvidt en person spiser og drikker tilstrækkeligt eller for lidt eller for
meget.

Term

igangsætning og motivation

Fælles Faglige Begreber
Term

energi og handlekraft synonym

Term anvendt i ICF
Generel definition:
mental funktion, som får en person til at opnå tilfredsstillelse af specifikke
behov og overordnede mål på en vedholdende måde
Kommentar: Igangsætning og motivation er fx en persons energiniveau, motivation, appetit og trang samt
impulskontrol.
Begrebet omfatter dermed en persons evne til at omsætte en tanke eller følelse i handling, hvor man tager
initiativ til at igangsætte en aktivitet og afslutte den. Det at opnå eller bevare håb som vigtig
motivationsfaktor er også omfattet af begrebet.
Formidlingsversion:
Igangsætning og motivation er en mental funktion, som får en person til at
opnå tilfredsstillelse af specifikke behov og overordnede mål på en vedholdende måde.
Igangsætning og motivation er fx en persons energiniveau, motivation, appetit og trang samt
impulskontrol.
Begrebet omfatter dermed en persons evne til at omsætte en tanke eller følelse i handling, hvor man tager
initiativ til at igangsætte en aktivitet og afslutte den. Det at opnå eller bevare håb som vigtig
motivationsfaktor er også omfattet af begrebet.

Term

hukommelse

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
information efter behov

mental funktion bestemmende for registrering, lagring og genkaldelse af

Kommentar: Hukommelse er fx korttidshukommelse og langtidshukommelse, herunder genkaldelse af
information, der er gemt i langtidshukommelsen og bringes frem i bevidstheden.

Eksempler på hukommelse kan være evnen til at huske aftaler, steder og personer, ligesom der kan skelnes
mellem fx auditiv, visuel, taktil eller følelsesmæssig hukommelse.
Formidlingsversion:
Hukommelse er en mental funktion, der er bestemmende for registrering,
lagring og genkaldelse af information efter behov.
Hukommelse er fx korttidshukommelse og langtidshukommelse, herunder genkaldelse af information, der
er gemt i langtidshukommelsen og bringes frem i bevidstheden.
Eksempler på hukommelse kan være evnen til at huske aftaler, steder og personer, ligesom der kan skelnes
mellem fx auditiv, visuel, taktil eller følelsesmæssig hukommelse.

Term

opmærksomhed og koncentrationsevne

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
mental funktion bestemmende for fokusering på eksterne stimuli eller indre
oplevelser så længe som nødvendigt
Kommentar: Begrebet omfatter fx en persons evne til at fastholde opmærksomhed, skift i
opmærksomhed, opdeling af opmærksomhed, hvor der fokuseres på to eller flere stimuli på samme tid,
samt deltagende opmærksomhed, hvor to eller flere personer fokuserer på det samme.
Formidlingsversion:
Opmærksomhed og koncentrationsevne er en mental funktion, der er
bestemmende for fokusering på eksterne stimuli eller indre oplevelser så længe som nødvendigt.
Begrebet omfatter fx en persons evne til at fastholde opmærksomhed, skift i opmærksomhed, opdeling af
opmærksomhed, hvor der fokuseres på to eller flere stimuli på samme tid, samt deltagende
opmærksomhed, hvor to eller flere personer fokuserer på det samme.

Term

problemløsning

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
mental funktion bestemmende for identifikation, analyse og integrering af
uoverensstemmende eller modstridende informationer til en løsning
Kommentar: Problemløsning er dermed en persons evne til at løse problemer, herunder at identificere, at
der er et problem, analysere det og fremkomme med en løsning.
Formidlingsversion:
Problemløsning er en mental funktion, der er bestemmende for identifikation,
analyse og integrering af uoverensstemmende eller modstridende informationer til en løsning.
Problemløsning er dermed en persons evne til at løse problemer, herunder at identificere, at der er et
problem, analysere det og fremkomme med en løsning.

Term

organisering og planlægning

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
mental funktion vedrørende helhedsdannelse, systematisering og udvikling af
metode til fremgangsmåde eller handling
Formidlingsversion:
Organisering og planlægning er en mental funktion, der vedrører
helhedsdannelse, systematisering og udvikling af metode til fremgangsmåde eller handling.

Term

orienteringsevne

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
mental funktion bestemmende for kendskab til og konstatering af
relationerne til en selv, til andre, til tid, sted og andre omgivelser
Kommentar: Orienteringsevne er fx en persons evne til at orientere sig i tid og sted, rum og retning og
forstå egen identitet og identiteten af personer i personens umiddelbare nærhed.
Formidlingsversion:
Orienteringsevne en en mental funktion, der er bestemmende for kendskab til
og konstatering af relationerne til en selv, til andre, til tid, sted og andre omgivelser.
Orienteringsevne er fx en persons evne til at orientere sig i tid og sted, rum og retning og forstå egen
identitet og identiteten af personer i personens umiddelbare nærhed.

Term

følelser og adfærd (formidlingsterm)

Fælles Faglige Begreber
Term

følelsesfunktion synonym

Generel definition:
mental funktion forbundet med følelser og en persons tilbøjelighed til at
reagere på bestemte måder i forskellige situationer
Kommentar: Følelser og adfærd er fx, hvorvidt en person har følelser, der er afstemt eller passer til den
situation, personen er i, og kan regulere sine følelser. Begrebet vedrører også personens følelsesmæssige
spændvidde.
Følelser kan komme til udtryk gennem adfærd. Eksempler på adfærd er ind- og udadreagerende adfærd,
seksuelt krænkende adfærd, selvskadende adfærd eller selvmordsforsøg.
Formidlingsversion:
Følelser og adfærd er en mental funktion, der er forbundet med følelser og en
persons tilbøjelighed til at reagere på bestemte måder i forskellige situationer.

Følelser og adfærd er fx, hvorvidt en person har følelser, der er afstemt eller passer til den situation,
personen er i, og kan regulere sine følelser. Begrebet vedrører også personens følelsesmæssige
spændvidde.
Følelser kan komme til udtryk gennem adfærd. Eksempler på adfærd er ind- og udadreagerende adfærd,
seksuelt krænkende adfærd, selvskadende adfærd eller selvmordsforsøg.

Term

indsigt i egen situation (formidlingsterm)

Fælles Faglige Begreber
Term

indsigt synonym

Term anvendt i ICF
Generel definition:
adfærd

mental funktion, der vedrører bevidsthed om og forståelse af en selv og egen

Kommentar: Indsigt i egen situation er fx en persons indsigt i en eventuel funktionsnedsættelse eller
socialt problem og konsekvenserne heraf.
Formidlingsversion:
Indsigt i egen situation er en mental funktion, der vedrører bevidsthed om og
forståelse af en selv og egen adfærd.
Indsigt i egen situation er fx en persons indsigt i en eventuel funktionsnedsættelse eller socialt problem og
konsekvenserne heraf.

Term

intellektuelle funktioner

Fælles Faglige Begreber
Term

intellektuel funktion synonym

Generel definition:
mental funktion, som kræves til forståelse og integrering af forskellige
mentale funktioner og deres udvikling over et livsløb
Kommentar: Begrebet har betydning i forhold til fx indlæringsevne og intellektuel formåen, herunder en
persons skolefærdigheder.
Begrebet omfatter ikke de eksekutive funktioner, så som organisering og planlægning, problemløsning og
indsigt i egen situation.
Formidlingsversion:
Den intellektuelle funktion er en overordnet mental funktion, som kræves til
forståelse og integrering af forskellige mentale funktioner og deres udvikling over et livsløb.
Begrebet har betydning i forhold til fx indlæringsevne og intellektuel formåen, herunder en persons
skolefærdigheder.

Begrebet omfatter ikke de eksekutive funktioner, så som organisering og planlægning, problemløsning og
indsigt i egen situation.

Term

psykosociale funktioner

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
mental funktion, som udvikles gennem livet, og som er nødvendig for at
danne, indgå i og fastholde relationer med andre mennesker
Kommentar: De psykosociale funktioner danner dermed baggrund for en persons sociale og
mellemmenneskelige færdigheder. De omfatter fx evnen til at aflæse andres følelser eller sociale normer.
De omfatter også psykologiske funktioner, som er en forudsætning for at indgå i relationer, fx selvværd og
identitetsdannelse.
Formidlingsversion:
De psykosociale funktioner er en mental funktion, som udvikles gennem livet,
og som er nødvendig for at danne, indgå i og fastholde relationer med andre mennesker.
De psykosociale funktioner danner dermed baggrund for en persons sociale og mellemmenneskelige
færdigheder. De omfatter fx evnen til at aflæse andres følelser eller sociale normer. De omfatter også
psykologiske funktioner, som er en forudsætning for at indgå i relationer, fx selvværd og
identitetsdannelse.

Term

hørelse

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
styrke og kvalitet af lyde

fysisk funktion, der vedrører opfattelse af lyde og skelnen af lokalisation, tone,

Formidlingsversion:
Hørelse er en fysisk funktion, der vedrører opfattelse af lyde og skelnen af
lokalisation, tone, styrke og kvalitet af lyde.

Term

syn

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
visuelle stimuli

fysisk funktion, der vedrører opfattelse af lys og af form, størrelse og farve af

Formidlingsversion:
farve af visuelle stimuli.

Syn er en fysisk funktion, der vedrører opfattelse af lys og af form, størrelse og

Term

stemme og tale

Generel definition:

fysisk funktion, der vedrører frembringelse af lyd og tale

Formidlingsversion:
tale.

Stemme og tale er en fysisk funktion, der vedrører frembringelse af lyd og

Term

bevægelse

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

fysisk funktion, der vedrører bevægelse af kroppen

Kommentar: Bevægelse spænder bredt fra en persons reflekser, ufrivillige og viljebestemte bevægelser til
gang, løb eller andre bevægelser, som inddrager hele kroppen.
Formidlingsversion:

Bevægelse er en fysisk funktion, der vedrører bevægelse af kroppen.

Bevægelse spænder bredt fra en persons reflekser, ufrivillige og viljebestemte bevægelser til gang, løb eller
andre bevægelser, som inddrager hele kroppen.

Term

smerte og sansefunktioner

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
fysisk funktion, der vedrører opfattelsen af sanseindtryk samt ubehagelige
fornemmelser som tegn på potentiel eller aktuel skade eller tilstand på dele af kroppen
Kommentar: Sanseindtryk omfatter fx berøringssans, temperatursans, lugt- og smagssans samt
opfattelsen af kropsdeles position i forhold til hinanden.
Smerter omfatter også fantomsmerter.
Formidlingsversion:
Smerte og sansefunktioner er en fysisk funktion, der vedrører opfattelsen af
sanseindtryk samt ubehagelige fornemmelser som tegn på potentiel eller aktuel skade eller tilstand på dele
af kroppen.
Sanseindtryk omfatter fx berøringssans, temperatursans, lugt- og smagssans samt opfattelsen af kropsdeles
position i forhold til hinanden.
Smerter omfatter også fantomsmerter.

Term

bevidsthedstilstand

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

mental funktion bestemmende for vågenhed

Kommentar: Eksempler på bevidsthedstilstand kan være, at en person er vågen i perioder, men i andre
perioder er i en vegetativ tilstand. Relevante aspekter af bevidsthedstilstand er fx hyppigheden eller
varigheden af vågenhed, hvorvidt personen er i koma eller trance eller taber bevidstheden.
Begrebet omfatter ikke, hvorvidt en person handler bevidst eller intentionelt og skal heller ikke forveksles
med begrebet 'virkelighedsopfattelse' eller 'indsigt i egen situation'.
Formidlingsversion:

Bevidsthedstilstand er en mental funktion, der er bestemmende for vågenhed.

Eksempler på bevidsthedstilstand kan være, at en person er vågen i perioder, men i andre perioder er i en
vegetativ tilstand. Relevante aspekter af bevidsthedstilstand er fx hyppigheden eller varigheden af
vågenhed, hvorvidt personen er i koma eller trance eller taber bevidstheden.
Begrebet omfatter ikke, hvorvidt en person handler bevidst eller intentionelt og skal heller ikke forveksles
med begrebet 'virkelighedsopfattelse' eller 'indsigt i egen situation'.

Term

sundhedsforhold

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

forhold, der påvirker en persons sundhed

Formidlingsversion:

Sundhedsforhold er forhold, der påvirker en persons sundhed.

Term

virkelighedsopfattelse

Fælles Faglige Begreber
Term

opfattelse synonym

Term anvendt i ICF
Generel definition:
sanseindtryk

mental funktion, der er bestemmende for genkendelse og fortolkning af

Kommentar: Virkelighedspfattelse adskiller sig fra de fysiske funktioner vedrørende sanserne ved at have
fokus på, hvordan en person genkender og fortolker sanseindtrykkene og ikke, hvorvidt de sanses eller ej.
Begrebet omfatter fx hallucinationer og vrangforestillinger.
Formidlingsversion:
Virkelighedsopfattelse er den mentale funktion, der er bestemmende for
genkendelse og fortolkning af sanseindtryk.

Virkelighedsopfattelse adskiller sig fra de fysiske funktioner vedrørende sanserne ved at have fokus på,
hvordan en person genkender og fortolker sanseindtrykkene og ikke, hvorvidt de sanses eller ej.
Begrebet omfatter fx hallucinationer og vrangforestillinger.

Term

sociale forhold (formidlingsterm)

Fælles Faglige Begreber
Term

socialt forhold synonym

Generel definition:
tilstand, vilkår, hændelse eller anden personlig faktor, som relaterer til en
persons baggrund og historie, er af social karakter og har betydning for en persons funktionsevne
Kommentar: Sociale forhold kan enten beskytte mod eller føre til, at et socialt problem opstår.
Formidlingsversion:
Sociale forhold er tilstande, vilkår, hændelser eller andre personlige faktorer,
som relaterer til en persons baggrund og historie, er af social karakter og har betydning for en persons
funktionsevne.
Sociale forhold kan enten beskytte mod eller føre til, at et socialt problem opstår.

Term

familiesituation

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
hensyn til familie

samlet mængde af forhold, der bestemmer, hvordan en person er stillet med

Kommentar: Et eksempel på familiesituation kan være, at man er gift eller samlevende, lever alene eller
sammen med andre eller har børn.
Problematikker vedrørende familiesituation kan fx være skilsmisse, uønsket social isolation, ufrivillig
barnløshed eller en syg partner.
Ressourcer vedrørende familiesituation kan være, at ens familiesituation er i overensstemmelse med ens
egne ønsker og behov.
Formidlingsversion:
En persons familiesituation er den samlede mængde af forhold, der
bestemmer, hvordan en person er stillet med hensyn til familie.
Et eksempel på familiesituation kan være, at man er gift eller samlevende, lever alene eller sammen med
andre eller har børn.
Problematikker vedrørende familiesituation kan fx være skilsmisse, uønsket social isolation, ufrivillig
barnløshed eller en syg partner.

Ressourcer vedrørende familiesituation kan være, at ens familiesituation er i overensstemmelse med ens
egne ønsker og behov.

Term

boligsituation

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
hensyn til bolig

samlet mængde af forhold, der bestemmer, hvordan en person er stillet med

Kommentar: Et eksempel på boligsituation kan fx være, at man bor til leje eller er opsagt, bor ude eller
hjemme, mangler egen bolig og pt. bor hos personer i netværket osv.
Problematikker i forhold til boligsituationen kan være uhensigtsmæssig indretning i forhold til beboerens
behov, uhensigtsmæssig brug af boligen eller hjemløshed, hvor en person ikke har eller ikke kan opholde
sig i egen bolig.
Ressourcer i forhold til boligsituationen kan være, at ens bolig er indrettet hensigtsmæssigt i forhold til ens
funktionsnedsættelse, eller at man kan blive boende i sin bolig, selvom en funktionsnedsættelse eller et
socialt problem har betydet ændringer i ens indtægtsforhold.
Formidlingsversion:
En persons boligsituation er den samlede mængde af forhold, der bestemmer,
hvordan en person er stillet med hensyn til bolig.
Et eksempel på boligsituation kan fx være, at man bor til leje eller er opsagt, bor ude eller hjemme, mangler
egen bolig og pt. bor hos personer i netværket osv.
Problematikker i forhold til boligsituationen kan være uhensigtsmæssig indretning i forhold til beboerens
behov, uhensigtsmæssig brug af boligen eller hjemløshed, hvor en person ikke har eller ikke kan opholde
sig i egen bolig.
Ressourcer i forhold til boligsituationen kan være, at ens bolig er indrettet hensigtsmæssigt i forhold til ens
funktionsnedsættelse, eller at man kan blive boende i sin bolig, selvom en funktionsnedsættelse eller et
socialt problem har betydet ændringer i ens indtægtsforhold.

Term

økonomisk situation

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
finansielt

samlet mængde af forhold, der bestemmer, hvordan en person er stillet

Kommentar: Et eksempel på økonomisk situation kan være, at man er på kontanthjælp eller har fast
indtægt, lever af opsparing, har mistet sin indtægt eller låner penge af sit netværk.

Problematikker omkring den økonomiske situation kan fx omfatte utilstrækkelige økonomiske ressourcer
eller gæld.
Ressourcer i forhold til den økonomiske situation kan fx være, at man er trygt stillet økonomisk.
Formidlingsversion:
En persons økonomiske situation er den samlede mængde af forhold, der
bestemmer, hvordan en person er stillet finansielt.
Et eksempel på økonomisk situation kan være, at man er på kontanthjælp eller har fast indtægt, lever af
opsparing, har mistet sin indtægt eller låner penge af sit netværk.
Problematikker omkring den økonomiske situation kan fx omfatte utilstrækkelige økonomiske ressourcer
eller gæld.
Ressourcer i forhold til den økonomiske situation kan fx være, at man er trygt stillet økonomisk.

Term

rusmidler (formidlingsterm)

Fælles Faglige Begreber
Term

situation vedrørende rusmidler synonym

Generel definition:
af rusmidler

samlet mængde af forhold, der har at gøre med en persons brug eller misbrug

Kommentar: Et eksempel på en situation vedrørende rusmidler kan være en bekymrende hyppig brug af
rusmidler eller selvmedicinering med hash.
Eksempler på problematikker vedrørende rusmidler kan være alkohol- og stofmisbrug eller misbrug af
lægemidler.
Et eksempel på ressourcer vedrørende rusmidler kan være et gennemført behandlingsforløb.
Formidlingsversion:
En persons situation vedrørende rusmidler er den samlede mængde af
forhold, der har at gøre med en persons brug af rusmidler.
Et eksempel på en situation vedrørende rusmidler kan være en bekymrende hyppig brug af rusmidler eller
selvmedicinering med hash.
Eksempler på problematikker vedrørende rusmidler kan være alkohol- og stofmisbrug eller misbrug af
lægemidler.
Et eksempel på ressourcer vedrørende rusmidler kan være et gennemført behandlingsforløb.

Term

uddannelse og job

Fælles Faglige Begreber

Term

uddannelses- og jobsituation synonym

Generel definition:
samlet mængde af forhold, der bestemmer, hvordan en person er stillet med
hensyn til uddannelsesniveau og arbejde
Kommentar: Arbejde dækker bredt, fx både ordinært arbejde, frivilligt arbejde eller beskæftigelsestilbud.
Et eksempel på uddannelses- og jobsituation kan være en gennemført ungdomsuddannelse, igangværende
enkeltfagskurser, ledighed, fast arbejde eller frivilligt arbejde.
Problematikker i relation til uddannelse og job kan være ledighed eller højt fravær fra studierne.
Ressourcer i relation til uddannelse og job kan fx være, at man har en uddannelse eller gode erfaringer med
job og beskæftigelse.
Formidlingsversion:
En persons uddannelses og job er den samlede mængde af forhold, der
bestemmer, hvordan en person er stillet med hensyn til uddannelsesniveau og arbejde.
Arbejde dækker bredt, fx både ordinært arbejde, frivilligt arbejde eller beskæftigelsestilbud.
Et eksempel på uddannelses- og jobsituation kan være en gennemført ungdomsuddannelse, igangværende
enkeltfagskurser, ledighed, fast arbejde eller frivilligt arbejde.
Problematikker i relation til uddannelse og job kan være ledighed eller højt fravær fra studierne.
Ressourcer i relation til uddannelse og job kan fx være, at man har en uddannelse eller gode erfaringer med
job og beskæftigelse.

Term

interesser (formidlingsterm)

Fælles Faglige Begreber
Term

interesse synonym

Term

fritidsinteresse synonym

Term

hobby synonym

Generel definition:
optaget af

aktivitet eller objekt, som en person beskæftiger sig indgående med og er

Kommentar: Interesser kan spænde over alle tænkelige forhold.
Eksempler på problematikker vedrørende interesser kan være, at interessen tager overhånd og bliver for
tidskrævende eller på anden vis er uhensigtsmæssig.
Eksempler på ressourcer vedrørende interesser kan være, at interessen virker afstressende eller
motiverende eller på anden vis bidrager positivt til livskvaliteten.
Formidlingsversion:
Interesser er de aktiviteter eller objekter, som en person beskæftiger sig
indgående med og er optaget af.

Interesser kan spænde over alle tænkelige forhold.
Eksempler på problematikker vedrørende interesser kan være, at interessen tager overhånd og bliver for
tidskrævende eller på anden vis er uhensigtsmæssig.
Eksempler på ressourcer vedrørende interesser kan være, at interessen virker afstressende eller
motiverende eller på anden vis bidrager positivt til livskvaliteten.

Term

søvn

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
tilstand, hvis kvalitet afgøres af søvnmængden og forhold omkring indsovning
og gennemsovning, og hvorvidt der er tale om en naturlig søvn med optimal fysisk og psykisk hvile og
afslapning
Formidlingsversion:
Søvn er en tilstand, hvis kvalitet afgøres af søvnmængden og forhold omkring
indsovning og gennemsovning, og hvorvidt der er tale om en naturlig søvn med optimal fysisk og psykisk
hvile og afslapning.

Term

varetage økonomi

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

handling, der består i at varetage opgaver i relation til ens økonomi

Kommentar: Begrebet omfatter varetagelse af basale økonomiske transaktioner som fx at betale for varer
eller have overblik over faste udgifter, spare op eller benytte netbank.
Formidlingsversion:
til ens økonomi.

At varetage økonomi er en handling, der består i at varetage opgaver i relation

Begrebet omfatter varetagelse af basale økonomiske transaktioner som fx at betale for varer eller have
overblik over faste udgifter, spare op eller benytte netbank.

Term

gøre rent

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

handling, der består i at holde ens nære fysiske omgivelser rene og hygiejniske

Kommentar: Rengøring kan fx ske ved at støvsuge, vaske gulv og støve af og omfatter typisk oprydning.

Formidlingsversion:
rene og hygiejniske.

At gøre rent er en handling, der består i at holde ens nære fysiske omgivelser

Rengøring kan fx ske ved at støvsuge, vaske gulv og støve af og omfatter typisk oprydning.

Term

vaske tøj

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

handling, der består i at holde ens tøj rent ved at vaske det, når det trænger

Kommentar: At vaske tøj omfatter fx at sortere vasketøj, sætte en vask over, tørre tøj og lægge det rene
tøj sammen og på plads.
Formidlingsversion:
når det trænger.

At vaske tøj er en handling, der består i at holde ens tøj rent ved at vaske det,

At vaske tøj omfatter fx at sortere vasketøj, sætte en vask over, tørre tøj og lægge det rene tøj sammen og
på plads.

Term

traumatiske oplevelser

Fælles Faglige Begreber
Term

traumatisk oplevelse

Generel definition:

konkret oplevelse, der har belastende følger for en person

Kommentar: Eksempler på traumatiske oplevelser er omsorgssvigt, ulykker og overgreb.
Formidlingsversion:
en person.

Traumatiske oplevelser er konkrete oplevelser, der har belastende følger for

Eksempler på traumatiske oplevelser er omsorgssvigt, ulykker og overgreb.

Term

varetage relationer til netværk

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

handling, der består i at skabe og opretholde et netværk

Kommentar: Relationerne til de enkelte personer i netværket kan både være af formel og uformel
karakter, fx relationer til professionelle fagpersoner og relationer til venner, naboer, bekendte og
ligesindede.

Formidlingsversion:
opretholde et netværk.

At varetage relationer til netværk er en handling, der består i at skabe og

Relationerne til de enkelte personer i netværket kan både være af formel og uformel karakter, fx relationer
til professionelle fagpersoner og relationer til venner, naboer, bekendte og ligesindede.

Term

varetage egen sundhed

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
velbefindende.

handling, der består i at sikre sit velvære, helbred og fysiske og psykiske

Kommentar: At varetage egen sundhed omfatter at være opmærksom på, at man har brug for og skal
gøre det, der er nødvendigt for at varetage egen sundhed. Det omfatter både at følge lægelige og andre råd
om sundhed, eksempelvis i forhold til kost, søvn, motion, rygning og rusmidler, og at reagere på
risikofaktorer og forebygge sygdom ved fx at opsøge professionel hjælp, følge medicinsk behandling og
undgå risikofaktorer som fysiske skader, smitsomme sygdomme, misbrug og seksuelt overførbare
sygdomme.
Formidlingsversion:
At varetage egen sundhed er en handling, der består i at sikre sit velvære,
helbred og fysiske og psykiske velbefindende.
At varetage egen sundhed omfatter at være opmærksom på, at man har brug for og skal gøre det, der er
nødvendigt for at varetage egen sundhed. Det omfatter både at følge lægelige og andre råd om sundhed,
eksempelvis i forhold til kost, søvn, motion, rygning og rusmidler, og at reagere på risikofaktorer og
forebygge sygdom ved fx at opsøge professionel hjælp, følge medicinsk behandling og undgå risikofaktorer
som fysiske skader, smitsomme sygdomme, misbrug og seksuelt overførbare sygdomme.

Term

sundhedsfaglig behandling og træning

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
sundhedsloven

forhold vedrørende behandling og træning, som er bevilget efter

Kommentar: Begrebet omfatter tidligere og nuværende behandling og træning, der er bevilget efter
sundhedsloven, herunder medicinsk behandling.
Begrebet omfatter ikke bevillinger efter serviceloven eller alternativ, uautoriseret behandling.
Formidlingsversion:
Sundhedsfaglig behandling og træning er forhold vedrørende behandling og
træning, som er bevilget efter sundhedsloven.
Begrebet omfatter tidligere og nuværende behandling og træning, der er bevilget efter sundhedsloven,
herunder medicinsk behandling.

Begrebet omfatter ikke bevillinger efter serviceloven eller alternativ, uautoriseret behandling.

Term

mestringsevne

Generel definition:
personlig faktor, der udgøres af indre træk ved en person, som har betydning
for, hvordan personen begriber, håndterer og handler i forskellige situationer, og som har betydning for en
persons funktionsevne
Kommentar: En persons mestringsevne er dels medfødt, dels påvirket af personens livserfaringer,
kulturelle normer mv.
Begrebet omfatter fx strategier og fremgangsmåder, som en person bruger for at klare eller håndtere nye,
svære eller truende situationer.
Formidlingsversion:
Mestringsevne er en personlig faktor, der udgøres af indre træk ved en
person, som har betydning for, hvordan personen begriber, håndterer og handler i forskellige situationer,
og som har betydning for en persons funktionsevne. En persons mestringsevne er dels medfødt, dels
påvirket af personens livserfaringer, kulturelle normer mv.
Begrebet omfatter fx strategier og fremgangsmåder, som en person bruger for at klare eller håndtere nye,
svære eller truende situationer.

Term

varetage bolig

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
handling, der består i at leje eller købe, møblere, indrette og fastholde et hus,
en lejlighed eller anden bolig
Kommentar: Fastholdelse af bolig kan eksempelvis være at efterleve en eventuel husorden eller deltage i
fællesopgaver. At varetage bolig inkluderer også at flytte ud af en bolig igen.
Formidlingsversion:
At varetage bolig er en handling, der består i at leje eller købe, møblere,
indrette og fastholde et hus, en lejlighed eller anden bolig. Fastholdelse af bolig kan eksempelvis være at
efterleve en eventuel husorden eller deltage i fællesopgaver. At varetage bolig inkluderer også at flytte ud
af en bolig igen.

Term

dyrke interesse

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
som man er optaget af

handling, der består i at bruge tid og energi på en bestemt aktivitet eller ting,

Kommentar: Det kan fx være at samle på bestemte ting, spille computerspil eller lave håndarbejde.
Formidlingsversion:
At dyrke en interesse er en handling, der består i at bruge tid og energi på en
bestemt aktivitet eller ting, som man er optaget af. Det kan fx være at samle på bestemte ting, spille
computerspil eller lave håndarbejde.

Term

håndtere post

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
på post og følge op herpå

handling, der omfatter at tjekke, om der er fysisk eller digital post, at reagere

Formidlingsversion:
At håndtere post er en handling, der omfatter at tjekke, om der er fysisk eller
digital post og at reagere på modtaget post og følge op herpå.

Term

støttebehov

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
omfanget af en persons behov for udefrakommende støtte vurderet på
baggrund af personens funktionsevne inden for forskellige livsområder
Kommentar: Omfanget vurderes ud fra, hvor ofte og hvor megen støtte personen skal have for at kunne
overskue og udføre de aktiviteter, der er relevante for personen. Støttebehovet siger ikke noget om,
hvilken specifik indsats personen har brug for, men det siger noget om omfanget af indsatsen, fordi den
skal modsvare behovets omfang.
Formidlingsversion:
Støttebehov er omfanget af en persons behov for udefrakommende støtte
vurderet på baggrund af personens funktionsevne inden for forskellige livsområder. Omfanget vurderes ud
fra, hvor ofte og hvor megen støtte personen skal have for at kunne overskue og udføre de aktiviteter, der
er relevante for personen. Støttebehovet siger ikke noget om, hvilken specifik indsats personen har brug
for, men det siger noget om omfanget af indsatsen, fordi den skal modsvare behovets omfang.

Term

persontilstand

Generel definition:

tilstand hos en person, der vurderes i forbindelse med en indsats

Kommentar: Persontilstanden vurderes og beskrives ud fra den eller de dele af en persons funktionsevne
og helbredsforhold, 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 en indsats er i gang og i forbindelse med opfølgning
på en indsats.

Når en persontilstand afdækkes, vil fokus ofte være problemer og begrænsninger. Dette skyldes, at
indsatser primært gives med det formål at afhjælpe eller kompensere for en forstyrrelse, mangel eller
nedsættelse af personens funktionsevne eller helbredsforhold.

Term

forventet persontilstand

Generel definition:

persontilstand, der vurderes at indtræde eller at kunne opnås

Kommentar: Den forventede persontilstand kan være en forbedret, en forværret eller en uændret
tilstand, set i forhold til den aktuelle tilstand.
Ændringen i den forventede persontilstand kan være et resultat af en naturlig udvikling, fx aldring, af en
kronisk eller progredierende lidelse eller af en målrettet indsats.
Når fastlæggelsen af en forventet persontilstand indgår i en helhedsvurdering, er den forventede
persontilstand et mål for indsatsen, dvs. den tilstand, borgeren forventes at kunne bringes i som et resultat
af den samlede indsats.

Term

information om borger

Term

borgerinformation

Generel definition:
information om en borger og forhold i relation til en borger, der indsamles
som del af en myndighedssag

Term

det retningsgivende formål

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

Term

helhedsvurdering

Generel definition:
sagsvurdering, der sammenholder resultaterne af en myndighedsudredning og
den øvrige sagsoplysning med henblik på at træffe en afgørelse
Kommentar: Helhedsvurderingen sammenholder og vurderer alle de oplysninger, der er indsamlet i en
sag, for at kunne træffe en afgørelse.

Det kan være oplysninger fra den socialfaglige udredning og den sundhedsfaglige udredning, det kan være
generelle oplysninger om borgeren og borgerens situation, og det kan være oplysninger om borgerens egne
mål. Oplysningerne samles og vurderes for, at myndigheden kan opstille forventede tilstande for hver af de
udredte persontilstande, og for at myndigheden kan træffe en afgørelse om, hvilke socialfaglige eller
sundhedsfaglige indsatser der kan realisere målene.

Term

borgerens hverdagsliv

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

Term

den faglige vurdering

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

Term

boligens indretning

Generel definition:
hjem

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

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

Term

funktionsevneniveau

Generel definition:
beskrivelse, talværdi eller gradient, der angiver omfanget af en
funktionsevnenedsættelse for en person
Kommentar: Funktionsevneniveau er nært beslægtet med gradient i ICF. Hvor gradienten altid angiver et
niveau i en kode, kan funktionsevneniveauet også angives på anden vis, fx gennem en beskrivelse. Et
eksempel på funktionsevneniveau er Fælles sprog III, der anvender følgende intervaller: Ingen/ubetydelig
begrænsninger, lette begrænsninger, moderate begrænsninger, svære begrænsninger og totale
begrænsninger.

Funktionsevneniveau angiver omfanget af en funktionsevnenedsættelse, og siger dermed også noget om
funktionsevnen. Funktionsevneniveauet berører altså ikke kun funktionsnedsættelse (kroppens funktion og
anatomi), men også aktivitets- og deltagelsesbegrænsning.

Funktionsevneniveauet angiver omfanget af en funktionsevnenedsættelse, og relaterer sig dermed til
funktionsevnetilstanden, som er genstand for en social indsats. Funktionsevneniveauet siger derimod ikke
noget om omfanget af en helbredsstilstand, som er genstand for en sundhedsfaglig indsats.

Term

personlig vane

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

Term

personrolle

Generel definition:
for en given sammenhæng

Term

personlig holdning

Generel definition:

Term

adfærd, plads eller funktion, som en person har eller forventes at have inden

opfattelse eller vurdering, som en person har til et emne

livshistorie

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

Term

funktionsevnetilstand

Generel definition:
social indsats

persontilstand, der er en funktionsevnenedsættelse, som er genstand for en

Term

køreliste

Term anvendt i Fælles sprog III
Term

plan for indsatshandlinger

Generel definition:
del af leveringsplan, hvor en leverandør har fastlagt den konkrete rækkefølge
af indsatshandlinger, som en bestemt medarbejder skal udføre på en given dag

Term

tilstandsårsag

Generel definition:

årsag til en persontilstand

Kommentar: Årsager til en persontilstand kan identificeres ud fra eksempelvis diagnoser, symptomer,
observationsresultater, måleresultater eller en anden persontilstand.

Term

tilstandspræcisering

Generel definition:

vurdering eller uddybning af en persontilstand

Kommentar: Kommentar til Fælles sprog III:
I Fælles Sprog III tilføjer en tilstandspræcisering information om en persontilstand, som rækker ud over
områdebestemmelsen og klassifikationen af persontilstanden. Det kan eksempelvis være en uddybende
beskrivelse af persontilstanden, en vurdering af et niveau for persontilstanden eller en beskrivelse af
årsager.

Term

borgermål

Generel definition:

Term

fagligt mål

Generel definition:

Term

mål, der formuleres af en borger

mål, der fastsættes af leverandør i forbindelse med planlægning af indsats

tilstandsområde

Generel definition:

område, som en persontilstand kan placeres indenfor

Kommentar: Et eksempel på tilstandsområder kan være de 12 sygeplejefaglige problemområder, der er
fastlagt i "Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser".

Term

tilstandsklassifikation

Generel definition:

klassifikation, som en persontilstand kan placeres indenfor

Kommentar: Et eksempel er Fælles sprog III, hvor funktionsevnetilstande klassificeres vha. ICF og
helbredstilstande klassificeres vha. SNOMED CT.

Term

tilstandsinformation

Generel definition:

Term

information, der formidler et aspekt af en persontilstand

tilstandsbeskrivelse

Generel definition:

beskrivelse af en persontilstand

Kommentar: Tilstandsbeskrivelsen vil typisk være i form af en prosatekst.

Term

sundhedsfaglig udredning

Generel definition:
myndighedsudredning, hvor en sundhedsfaglig medarbejder afdækker en
persons helbredstilstand med henblik på tildeling af en sundhedsfaglig indsats

Term

socialfaglig udredning

Generel definition:
myndighedsudredning, hvor en socialfaglig medarbejder afdækker en persons
funktionsevnetilstand med henblik på tildeling af en social indsats

Term

løbende opfølgning

Generel definition:

opfølgning, der foretages kontinuerligt eller i faste intervaller

Kommentar: Et eksempel på løbende opfølgning findes i Fælles sprog III. Her udføres 'løbende opfølgning'
typisk af en leverandør, og den foretages i forlængelse af den almindelige dokumentation af levering af
indsats, dokumentation af indsatsens resultater eller dokumentation af afvigelser.
Eftersom den løbende opfølgning oftest foretages af leverandøren og i nær tilknytning til leveringen af
indsatsen, vil den løbende opfølgning også primært være en 'opfølgning på indsatsmål'. Den løbende
opfølgning begrænser sig dog ikke udelukkende til 'opfølgning på indsatsmål', men kan også inddrage
'opfølgning på persontilstand', der typisk udføres af myndigheden og har et mere overordnet sigte.

Term

planlagt opfølgning

Generel definition:

opfølgning, der foretages på et tidspunkt, der blev fastlagt tidligere

Kommentar: Et eksempel på planlagt opfølgning findes i Fælles sprog III. Her udføres 'planlagt opfølgning'
typisk af en myndighed, og den planlagte opfølgning har et overordnet eller helhedsorienteret perspektiv
på borgeren og indsatsens resultater.
Eftersom den planlagte opfølgning oftest foretages af myndigheden og har et overordnet fokus, vil den
planlagte opfølgning også primært være en 'opfølgning på persontilstand'. Den planlagt opfølgning
begrænser sig dog ikke udelukkende til 'opfølgning på persontilstand', men kan også inddrage 'opfølgning
på indsatsmål', der typisk udføres af leverandøren og har et mere specifikt sigte.

Term

opfølgning på indsats

Term

indsatsopfølgning

Generel definition:

opfølgning, der angår en indsats

Kommentar: Opfølgning på indsats vil typisk bestå i, at man sammenholder et aktuelt resultat, som man
har opnået med en given indsats, med udgangspunktet eller med det indsatsmål, man har formuleret for
indsatsen.

I Fælles sprog III vil en opfølgning altid skulle forholde sig til, om indsatsen skal: 1) fortsætte, 2) ændres
inden for rammen, 3) revisiteres eller 4) afsluttes.

Term

uddannelse og job

Term

uddannelse og beskæftigelse

Generel definition:

klasse, der samler varetage uddannelse og varetage beskæftigelse

Term

velfærd

Generel definition:
gruppe af personer

gunstig eller ønskelig tilstand af trivsel og sundhed for en person eller en

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

Term

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.

Term

data

Generel definition:

Term

tegn, der er formaliseret

egenskab

Generel definition:

entitet, der er konstituerende for en entitet

Kommentar: Egenskab er noget der kendetegner en entitet. Karakteristiske træk beskriver egenskaber. En
entitet udgøres af summen af sine egenskaber.

En egenskab er altid knyttet til en entitet, mens et træk er knyttet til et begreb.

Term

tilstand

Generel definition:
egenskaber

egenskab ved en entitet, der bestemmes af værdierne for et sæt af entitetens

Kommentar: Tilstanden for vand kan fx være:
egenskab: konsistens - tilstand: flydende, fast, luftformig
egenskab: temperatur - tilstand: varm, kold.

Term

mål

Generel definition:

tilstand, der tilstræbes som resultat

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

Term

kvalitet

Generel definition:

egenskab, der er defineret med henblik på vurdering i en given sammenhæng

Kommentar: I kvalitetsarbejde er den givne sammenhæng ydelsens eller produktets evne til at opfylde
behov eller forventninger.

I almindelig sprogbrug opfattes 'kvalitet' som et positivt begreb. Her er tilstræbt at lade begrebet være
værdineutralt.

Et produkts bestanddele og forarbejdning som bestemmende for dets egenskaber, udseende og
anvendelighed kaldes også for kvalitet. Som synonym til dette kunne anvendes beskaffenhed.

Term

relation

Generel definition:

entitet, der forbinder entiteter

Kommentar: En relation er forholdet mellem to eller flere entiteter.

Term

beskrivelse

Generel definition:

mundtlig eller skriftlig formidling af de væsentligste egenskaber ved en entitet

Term

normativ beskrivelse

Generel definition:

Term

standard

Generel definition:
fællesskab

Term

afgørelse, som træffes af en domstol og afslutter en myndighedssag

beslutning

Generel definition:

Term

informativ beskrivelse hvis formål er at beskrive en mulig fremgangsmåde

dom

Generel definition:

Term

beskrivelse, hvis formål er at oplyse om noget

vejledning

Generel definition:

Term

normativ beskrivelse, der fastsætter bindende regler for handling

informativ beskrivelse

Generel definition:

Term

normativ beskrivelse af et sæt af kriterier, der er accepteret som reference i et

instruks

Generel definition:

Term

beskrivelse, hvis formål er at være retningsgivende

persondata

handling, hvor der træffes et bevidst valg

Term

personoplysning

Generel definition:

Term

stamdata, der angår en person

nationalitet

Generel definition:

tilhørsforhold til en bestemt nation

Kommentar: For en person betegner nationalitet et juridisk forhold til en stat, hvorved staten har
jurisdiktion over personen og personen får beskyttelse af staten. Dette adskiller sig fra statsborgerskab, der
giver personen rettigheder og pligter, fx til at deltage i politik (stemmeret og valgbarhed). Statsborgerskab
er derfor bredere og inkluderer ofte nationalitet.

Term

dokument

Generel definition:
kendt medie

Term

arkiv

Generel definition:

Term

en afgrænset samling af informationer, i en kendt struktur og gemt på et

samling af arkivalier, der opbevares som dokumentation

arkivalier

Generel definition:
dokumenter og andre medier, der indeholder informationer, som er samlet i
forbindelse med offentlig forvaltning
Kommentar: Arkivalier kan også være information, der er lagret i elektronisk form.
Andre eksempler på arkivalier kan være: papir, kort, tegninger, planer, fotografier, mikrofilm samt lyd- og
videobånd.

Term

geografisk område

Generel definition:

område, der er afgrænset fysisk

Term

vilkår

Term

forudsætning

Term

betingelse

Generel definition:

Term

faktor, der skal være til stede for at aktivitet eller objekt kan forekomme

tjeneste

Generel definition:

handling, der løser en arbejdsopgave

Kommentar: En tjeneste er en handling, der løser en arbejdsopgave - enten i sig selv eller som del af en
større opgave. En tjeneste vil typisk være udført som del af et ansættelsesforhold, og det vil typisk være en
handling, der ikke resultere i et konkret produkt, men kan prisfastsættes som en vare.

Term

rolle

Generel definition:
funktion, adfærd eller rettighed, som en person, gruppe af personer eller
organisation har i en bestemt sammenhæng

Term

genstand

Generel definition:

objekt, der er materiel

Kommentar: En genstand er et fysisk objekt. En genstand behøver ikke være virkelig, men kan også være
noget ikke-eksisterende (som fx en historisk genstand eller en forestillet genstand). En genstand kan
imidlertid ikke være noget immaterielt (som fx en inflationsrate eller en historisk periode).

Term

status

Generel definition:

Term

organisering

tilstand, der er bestemt i forhold til et system, en gruppe eller en rangfølge

Generel definition:
virker efter hensigten

Term

struktur, der fastlægger et forløb eller en sammensætning af noget, så det

lokation

Generel definition:

område, der er et fysisk sted, hvor noget sker eller er beliggende

Kommentar: Lokation er et sted, hvis fysisk afgrænsning er relateret til det, der sker eller er beliggende på
stedet. Dermed adskiller lokation sig fra 'geografisk område', der alene er "et sted på landkortet", dvs. en
ren (todimensional) fysisk afgrænsning. Der kan altså godt være flere lokaliteter, på samme geografisk sted,
fx forskellige etager i samme ejendom.

Term

ydelse

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages

Kommentar: En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af en sanktion, 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 en sanktion, som fx forældrepålæg.

Term

psykisk funktionsnedsættelse

Term

mental funktionsnedsættelse synonym

Generel definition:

funktionsnedsættelse i de mentale funktioner

Kommentar: Psykisk funktionsnedsættelse svarer til Servicelovens 'nedsat psykisk funktionsevne' og udgør
sammen med nedsat fysisk funktionsevne og socialt problem de tre overordnede målgrupper, som kan
modtage ydelser efter Serviceloven.
Relaterede søgeord:

psykisk handicap; mentalt handicap; nedsat psykisk funktionsevne;

Formidlingsversion:
funktioner.

En psykisk funktionsnedsættelse er en funktionsnedsættelse i de mentale

Psykisk funktionsnedsættelse svarer til Servicelovens 'nedsat psykisk funktionsevne' og udgør sammen med
nedsat fysisk funktionsevne og socialt problem de tre overordnede målgrupper, som kan modtage ydelser
efter Serviceloven.

Term

fysisk funktionsnedsættelse

Generel definition:
de mentale funktioner

funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv

Kommentar: Fysisk funktionsnedsættelse svarer til Servicelovens 'nedsat fysisk funktionsevne' og udgør
sammen med nedsat psykisk funktionsevne og socialt problem de tre overordnede målgrupper, som kan
modtage ydelser efter Serviceloven.
Relaterede søgeord:

fysisk handicap;

Formidlingsversion:
En fysisk funktionsnedsættelse er en funktionsnedsættelse i kroppens anatomi
eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner.
Fysisk funktionsnedsættelse svarer til Servicelovens 'nedsat fysisk funktionsevne' og udgør sammen med
nedsat psykisk funktionsevne og socialt problem de tre overordnede målgrupper, som kan modtage ydelser
efter Serviceloven.

Term

udredning

Generel definition:
handling, der, gennem en undersøgelse af en sammensat helheds bestanddele
og deres indbyrdes relationer, klarlægger et forhold eller en sammenhæng

Term

pris

Generel definition:

Term

beløb, som noget koster

dato

Generel definition:

bestemt dag i en bestemt måned og et bestemt år

Kommentar: Dato kan angives ved tal og ord eller tal alene, fx 27. december 1968 eller 27.12.1968

Term

periode

Generel definition:
afgrænset tidsrum, der strækker sig mellem to tidspunkter eller er
karakteriseret ved bestemte træk

Kommentar: En periode kan fx være en måned, et kvartal, et år eller tiden mellem to bestemt datoer, eller
det tidsrum, hvori en begivenhed forløber, fx Romantikken eller Anden Verdenskrig.

Term

planlægning

Generel definition:

Term

afvigelse

Generel definition:

Term

handling, der har til formål at udarbejde en plan

egenskab, der adskiller sig fra en plan, norm eller standard

kontakt

Generel definition:
samvær

handling mellem to eller flere personer, der indebærer kommunikation eller

Kommentar: Kontakt kan strække sig fra det meget korte og enkle, fx en telefonbesked, hvor en enkelt
information overføres fra en person til en anden, til det mere længerevarende og sammensatte, fx fysisk
samvær mellem flere personer med et personlig eller forretningsmæssigt formål.

Term

erstatning

Generel definition:
behov

Term

beløb eller aktivitet, der gives for at opveje et tab, en ulempe eller et uopfyldt

opfølgning

Generel definition:
handling, der undersøger, om noget fungerer efter hensigten, fortsætter som
planlagt, har opfyldt sit mål eller er gennemført
Kommentar: Det, som opfølgningen undersøger, er typisk en indsats. En opfølgning på en indsats vil
almindeligvis involvere, at man sammenligner et opnået resultat med enten udgangspunktet for indsatsen
eller med et mål, der er opstillet for indsatsen.
Sammenligningen foretages med henblik på at handle, fx at træffe beslutning om hvorvidt indsatsen skal
fortsætte, ændres eller afsluttes, eller at beslutte, hvorvidt der er behov for at revidere målsætningen.

Term

plan

Generel definition:
information, der giver anvisninger til, hvordan en handling eller et forløb
gennemføres eller et resultat opnås

Term

test

Generel definition:

handling, der undersøger eller afprøver en egenskab ved noget

Kommentar: En test kan eksempelvis afdække om noget er til stede eller ej, fx et givet stof i blodet, eller
kvaliteten af noget, fx kompetencer eller præferencer.

Term

levering

Generel definition:

handling, der forsyner en modtager med en ydelse, som er aftalt eller købt

Kommentar: Den leverede ydelse kan både være en service, et produkt eller et kontantbeløb.
Leveringsaktiviteten kan enten være en handling, hvis ydelsen leveres på en gang, eller et forløb, hvis
ydelsen leveres flere gange eller periodisk.

Term

samarbejdspartner

Generel definition:

Term

pårørende

Generel definition:
knyttet til en borger

Term

person eller organisation, som indgår i en fælles opgaveløsning

person, der tilhører den nærmeste familie eller på anden måde er nært

klassifikation

Generel definition:
egenskaber

struktur, der inddeler entiteter i klasser og underklasser på baggrund af deres

Term

observation

Generel definition:

Term

handling, hvor noget iagttages opmærksomt

måling

Generel definition:
handling, der ved hjælp af et måleinstrument finder det præcise omfang eller
den præcise mængde på noget udtrykt i et tal og en måleenhed

Term

testresultat

Generel definition:

Term

information, der er udfaldet af en test

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.

Term

måleresultat

Generel definition:

Term

information, der er udfaldet af en måling

observationsresultat

Generel definition:

information, der er udfaldet af en observation

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

Term

vurdering

Generel definition:

Term

vurderingsresultat

Generel definition:

Term

handling, der foretager et skøn eller en bedømmelse af noget

information, der er udfaldet af en vurdering

konflikt

Generel definition:
som problematisk

tilstand, hvor to personer eller to parter ikke vil det samme og dette opleves

Kommentar: En konflikt kan optrappes eller nedtrappes og beskrives inden for et kontinuum mellem
uoverensstemmelse, personificering, udvidelse af problemfeltet, opgivet samtale, etablering af
fjendebilleder, åben fjentlighed og polarisering.

Term

omkostning

Generel definition:

Term

pris, der er forbundet med en handling

kompetence

Generel definition:

viden eller færdighed, som en person anvender i handlinger indenfor et fag

Kommentar: Kompetencer er den del af en persons samlede kvalifikationer og er afgrænset ved at være
en persons evner og færdigheder inden for et givet fagområde.

Term

metodebeskrivelse

Generel definition:

Term

organisation

beskrivelse, der omhandler en metode

Generel definition:
system, hvis objekter er samlet med henblik på at opnå et mål, varetage en
interesse eller løse en opgave

Term

inklusion

Generel definition:

Term

eksklusion

Generel definition:

Term

person, der er ansat på eller lønnet af et tilbud, og som leverer en

årsag

Generel definition:

Term

tilstand, hvor et objekt er udelukket fra et fællesskab eller en sammenhæng

udfører

Generel definition:
indsatshandling

Term

tilstand, hvor et objekt er inddraget i et fællesskab eller en sammenhæng

entitet, der skaber en effekt

godkendelse

Generel definition:

normativ beskrivelse af, at noget opfylder de nødvendige krav

Kommentar: De nødvendige krav vil typisk være nogle formelle regler, fx lovgivning. Oftest foretages
godkendelsen af en instans, der har en særlig bemyndigelse på det pågældende område.

Term

personressource

Foretrukken term
Generel definition:
rådighed og kan udnytte

fysiske eller mentale kræfter, som en personen i et vist omfang har til

Kommentar: Fysiske kræfter kan eksempelvis være i form af fysisk sundhed og styrke. Mentale kræfter
kan eksempelvis være i form af psykisk sundhed og styrke, herunder tanker og måder at forholde sig til
situationer og andre mennesker på.

Term

beløb

Generel definition:

Term

bestemt mængde penge

praksis

Generel definition:

måde at udføre en handling på

Kommentar: For at der er tale om en praksis, skal den typisk have eksisteret over en vis periode og
anvendes af mere end én person.
Formidlingsversion:
Praksis er en måde at udføre en handling på, som har eksisteret over en vis
periode, og som anvendes af mere end én person.

Term

domæne

Generel definition:

område, der har en faglig afgrænsning

Kommentar: Et eksempel er sundhedsdomænet. Udtrykket 'domæne' bruges ofte som synonym for
'område' eller 'territorium', som er termer for andre begreber.

Term

viden

Generel definition:
sandsynliggjort sand

Term

overbevisning, der gennem en eksplicit eller implicit begrundelse er

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.

Term

indsats

Generel definition:

handling, der er koncentreret og rettet mod et resultat

Kommentar: En indsats indebærer, at der over et afgrænset tidsrum anvendes (ekstra) ressourcer med
henblik på at opnå et resultat.

Term

objekt

Generel definition:

entitet, der ikke er forandring

Kommentar: Udgangspunktet for definitionen er, at objekt er 'noget der er' og aktivitet er 'noget der sker'
.

Objekt er defineret med inspiration fra begrebet 'endurant' i DOLCE (A Descriptive Ontology for Linguistic
and Cognitive Engineering).

Definition af endurant i DOLCE:
Also known as continuant, or in some cases 'substance'. Endurants are those entities that can be observedperceived as a complete concept, at no matter which given snapshot of time. Were we to freeze time we
would still be able to perceive/conceive the entire endurant. Examples are material objects, such as an
apple or a human, and abstract 'fiat' objects, such as an organisation or the border of a country.

Kilde: http://www.loa-cnr.it/DOLCE.html

Term

system

Generel definition:
disse

objekt, der udgøres af en afgrænset samling af entiteter og relationer mellem

Kommentar: 'System' kan opfattes som et overordnet begreb for en afgrænset del af universet, mens
'struktur' er en indre orden.

Term

individ

Generel definition:

objekt, der er levende

Kommentar: Fx dyr, menneske.

Term

samfund

Generel definition:
måde

større gruppe af individer, der lever sammen på en indbyrdes organiseret

Kommentar: Et samfund kan udgøres af en gruppe af mennesker eller andre levende væsner fx myrer
(myresamfund).

Term

samfundssektor

Generel definition:
område

del af samfund, der løser samfundsmæssige opgaver inden for et bestemt

Kommentar: Fx: Socialsektoren, transportsektoren, miljøsektoren, uddannelsessektoren,
landbrugssektoren etc.

Term

struktur

Generel definition:

objekt, der består af mindst to entiteter med en indbyrdes ordning

Kommentar: 'System' kan opfattes som et overordnet begreb for 'en afgrænset del af universet', mens
'struktur' er et 'objekt' med en indre orden.

Et eksempel på en struktur er den alfabetiske ordning i en ordbog, dvs. ordbogen har en alfabetisk ordning.

Et mønster er et eksempel på en struktur, der ikke nødvendigvis er afgrænset, men kan udstrækkes
endeløst.

Term

område

Generel definition:

struktur, der har en ramme

Kommentar: Fx geografisk område, interesseområde, etisk område.

Hvis fx sundhed ses i et økonomisk perspektiv, taler man om 'sundhedsområdet'. Ses det i et fagligt
perspektiv, er der tale om 'sundhedsdomænet'.

Term

ramme

Generel definition:

Term

struktur, der udgør en afgrænsning

aktør

Generel definition:

objekt, der deltager i en aktivitet

Kommentar: Der er ikke alle objekter, der kan være en aktør, fordi ikke alle objekter kan siges at deltage.
Nogle objekter vil fx i stedet indgå som redskaber i en aktivitet.

Term

aktivitet

Generel definition:

entitet, der er forandring

Kommentar: Udgangspunktet for definitionen er, at aktivitet er 'noget der sker' og objekt er 'noget der er'
.

Aktivitet er defineret med inspiration fra begrebet 'perdurant' i DOLCE (A Descriptive Ontology for
Linguistic and Cognitive Engineering).

Definition af perdurant i DOLCE:
Also known as occurrent, accident or happening. Perdurants are those entities for which only a part exists if
we look at them at any given snapshot in time. When we freeze time we can only see a part of the
perdurant. Perdurants are often what we know as processes, for example 'running'. If we freeze time then
we only see a part of the running, without any previous knowledge one might not even be able to
determine the actual process as being a process of running. Other examples include an activation, a kiss, or
a procedure.

Kilde:
http://www.loa-cnr.it/DOLCE.html

Term

konsekvens

Generel definition:

entitet, der følger af en aktivitet

Kommentar: Eksempel: Politiet gør en indsats for at fange en tyv. Resultatet er at tyven bliver fanget, men
samtidig forstuver en betjent foden under jagt på tyven. Dette er en konsekvens, men ikke et resultat.

Term

begivenhed

Generel definition:

aktivitet, der er en enkeltstående helhed

Kommentar: En begivenhed foregår på en bestemt tidspunkt og på et bestemt sted.

Term

handling

Generel definition:

Term

begivenhed, der er hensigtsstyret

metode

Generel definition:

struktureret måde at udføre en handling på

Formidlingsversion:
En metode er en struktureret måde at udføre en handling på, som er italesat
og tilstrækkelig tydelig og konkret til at handlingen kan reproduceres.

Term

redskab

Generel definition:

Term

objekt, der bruges til at udføre en handling

hændelse

Generel definition:

begivenhed, der ikke er hensigtsstyret

Kommentar: En hændelse finder sted, uden at nogen bevidst har gjort noget for at den skal finde sted.

Term

forløb

Generel definition:

aktivitet, der består af faser

Kommentar: Et forløb kan være ordnet, men er det ikke nødvendigvis. Fx kan faserne i nogle
uddannelsesforløb følge en bestemt rækkefølge og andre vælges frit.

Term

proces

Generel definition:

Term

forløb, hvor hver fase er en følge af den foregående

formål

Generel definition:

hensigt med en aktivitet

Kommentar: 'Formål' kan fx være at forebygge, at helbrede, at foretage en begrebsafklaring, at formidle
eller at opnå viden.

'Formål' siger hvorfor, 'mål' siger hvad.

Term

tegn

Generel definition:

entitet, der tolkes som henvisende til noget andet

Kommentar: Eksempel: Slipømhed er et tegn på blindtarmsbetændelse.

Term

model

Generel definition:
dennes egenskaber

objekt, der repræsenterer en entitet ved at besidde en ægte delmængde af

Kommentar: En model kan ligne originalen til forveksling, men den er ikke originalen. En model af Vor
Frue Kirke kan have samme form som originalen, men afviger i fx materiale og størrelse.

Til forskel har en kopi samme egenskaber som originalen.

Term

faktor

Generel definition:

entitet, der påvirker en aktivitet og dens eventuelle konsekvens

Kommentar: Eksempel: Faktorer der kan påvirke aktiviteten fodboldkamp og dens resultat:
træningstilstand, vejrlig, publikum.

Term

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.

Term

dokumentation

Generel definition:
bevisførelse

information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller

Kommentar: Dokumentation af en sag, et projekt el. lign. kan foretages med forskellige formål, fx styring,
vidensproduktion, bevisførelse, læring m.m.

Term

entitet

Generel definition:

hvad der kan erkendes

Kommentar: Entiteter kan være:
- eksisterende (fx en reol, rengøring), tidligere eksisterende (fx en dinosaur, et afladsbrev), eller endnu ikke
eksisterende (fx en marsraket, teleportering)
- materielle (fx en maskine, et stykke papir) eller immaterielle (fx en konversionsrate, en projektplan)
- og virkelige (fx en væltepeter, en rumraket, rød) eller forestillede (fx en enhjørning, en trold).

Term

målgruppe

Generel definition:

gruppe, hvis medlemmer en indsats er rettet imod

Formidlingsversion:

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

Term

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.

Term

gruppe

Generel definition:

Term

gruppe af individer

Generel definition:

Term

handling, der har til formål at ændre en tilstand eller hindre en igangværende

resultat

Generel definition:

Term

gruppe, hvis medlemmer er individer

intervention

Generel definition:
udvikling

Term

system, hvis entiteter har fælles egenskaber

tilbudsindsats

konsekvens, der er en følge af en indsats

Term

leverandørindsats

Generel definition:

Term

social indsats, der leveres af ét tilbud

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.

Der vil typisk være en eller flere bestemte faglige tilgange til leveringen af den sociale indsats, der kan
leveres efter en eller flere metoder.

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 kan leveres uvisiteret (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 der 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.

Der vil typisk være en eller flere bestemte faglige tilgange til leveringen af den sociale indsats, der kan
leveres efter en eller flere metoder.

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 kan leveres uvisiteret (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).

Term

samlet indsats

Generel definition:

social indsats, der omfatter alle indsatser i relation til én borger

Term

enkeltindsats

Generel definition:

social indsats, der tilkendes i én afgørelse

Kommentar: Eftersom en afgørelse fastsætter, hvad der skal være ret for en borger, så er enkeltindsatser,
via afgørelsen, også altid afgrænset til en borger. En enkeltindsats omfatter altså en afgørelse for en borger.

Term

visiteret indsats

Term

tilkendt indsats

Term

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.

Term

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.

Term

indsatsmål

Generel definition:

mål, der er fastsat for en indsats

Kommentar: Indsatsmål beskriver de konkrete resultater, som skal opnås, for at man kan realisere
formålet med en indsats.
For at sikre at indsatsmålene er konkrete og operationelle, bliver målene ofte formuleret og bedømt ud fra
nogle faste kriterier. Det kan fx være som SMART-mål (Specifik, Målbar, Attraktiv/Accepteret, Realistisk og
Tidsbestemt).

Et konkret eksempel er Fælles sprog III. Her er det oftest leverandøren, der formulerer indsatsmål som
konkrete og målbare resultater, der følger direkte af den enkelte indsats. Indsatsmålene kan suppleres med
konkrete anvisninger for udførelsen af indsatshandlinger.
Indsatsmålenes udformning skal gøre det muligt for leverandøren, i forbindelse med opfølgningen, at tage
stilling til borgerens udvikling, og om der er sammenhæng mellem indsatsmålene og de sociale eller
sundhedsfaglige indsatser, der leveres.

Term

indsatsformål

Generel definition:

formål, der beskriver den overordnede intention med en social indsats

Kommentar: Hvor indsatsmålet beskriver, hvad der skal komme ud af de konkrete aktiviteter i en social
indsats, så fastlægger indsatsformålet, hvorfor man gerne vil opnå disse resultater.

Term

faktisk startdato for indsats

Generel definition:

Term

forventet startdato for indsats

Generel definition:

Term

dato, der angiver, hvornår en indsats afsluttes

forventet slutdato for indsats

Generel definition:

Term

dato, der angiver, hvornår en indsats forventeligt påbegyndes

faktisk slutdato for indsats

Generel definition:

Term

dato, der angiver, hvornår en indsats påbegyndes

dato, der angiver, hvornår en indsats forventeligt afsluttes

indsatsperiode

Generel definition:

periode, hvori der leveres en indsats

Kommentar: En indsatsperiode kan ligge i intervallet mellem to tidspunkter, fx mellem startdato for
indsats og slutdato for indsats eller mellem forventet startdato for indsats og forventet slutdato for indsats.
En indsatsperiode kan fx også være den første måned af en behandling eller det andet år af et
længerevarende ophold.

Term

samlet indsatsperiode

Generel definition:
indsats

indsatsperiode, der går fra faktisk startdato for indsats til faktisk slutdato for

Kommentar: Samlet indsatsperiode kan også gå fra forventet startdato for indsats til forventet slutdato
for indsats

Term

sundhedsfaglig indsats

Generel definition:

indsats, der skal forebygge, behandle eller lindre sygdom

Kommentar: En sundhedsfaglig indsats leveres almindeligvis inden for sundhedssektoren. En
sundhedsfaglig indsats vil typisk være hjemlet i sundhedsloven og givet efter henvisning fra en
henvisningsinstans (dvs. en læge eller anden instans med henvisningsret). En sundhedsfaglig indsats kan
dog også leveres i fx borgerens eget hjem som en del af den kommunale sygepleje.

En ydelse til en borger inden for sundhedsområdet kaldes en sundhedsaktivitet, og defineres som
"sundhedsrelateret aktivitet der er rettet mod én patient".

Term

basisindsats

Term

enkeltstående indsats

Generel definition:

social indsats, der består af én ydelse

Kommentar: En basisindsats er en minimal indsats i den forstand, at den kun omfatter én ydelse. De
øvrige typer af sociale indsatser vil altid rumme en eller flere basisindsatser.
Basisindsatser anvendes fx som de grundlæggende "byggeklodser" i it-systemer, der dokumenterer
afgørelser eller håndterer økonomi. I sådanne systemer er det nødvendig at koble hver enkelt ydelse
sammen med oplysninger om mængde og varighed, betalingsoplysninger, tilbudstype og det konkrete
tilbud, der leverer ydelsen, mv.

Term

beskæftigelsesindsats

Generel definition:

indsats, hvor fokus er på at få eller bevare tilknytning til arbejdsmarkedet

Kommentar: En beskæftigelsesindsats vil typisk være hjemlet i beskæftigelseslovgivningen.
Eksempler på indhold i en beskæftigelsesindsats er fx delvis raskmelding, virksomhedspraktik, fleksjob,
hjælpemidler, mentor, job med løntilskud mv.

Term

uddannelsesindsats

Generel definition:

indsats, hvor fokus er på undervisning og uddannelse

Kommentar: Eksempler på indhold i en uddannelsesindsats kan være specialundervisning,
kompenserende specialundervisning mv.
En uddannelsesindsats vil typisk være hjemlet i undervisningslovgivningen.

Term

udredningsklassifikation

Generel definition:
for en social indsats

klassifikation, der anvendes med henblik på udredning af en persons behov

Formidlingsversion:
En udredningsklassifikation er en klassifikation, der anvendes med henblik på
udredning af en persons behov for en social indsats.

Term

kompensering

Generel definition:

resultat, hvor et behov hos en person er midlertidigt udlignet af en ydelse

Kommentar: Kompensering er formål med indsatser, som ikke har et forebyggende eller rehabiliterende
sigte. Der er tale om de få ydelser, hvor det ikke er relevant at tage udgangspunkt i et udviklende
perspektiv. Det kan eksempelvis være midlertidig praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje til en ellers
selvhjulpen ældre borger med en brækket arm.

Term

kompenserende indsats

Generel definition:

social indsats, hvor det primære mål er kompensering

Term

enkelt udviklende indsats

Term

separat udviklende indsats

Generel definition:
social indsats, der har rehabilitering som mål og er så afgrænset, at den ikke
indgår i et rehabiliteringsforløb

Term

social inklusion

Term

inklusion (formidlingsterm)

Foretrukken term
Generel definition:
inklusion, hvor en person eller en gruppe af personer deltager aktivt og
ligeværdigt i gensidigt udviklende fællesskaber uanset forskelle i forudsætninger og funktionsevne,
herunder kontekstuelle faktorer
Kommentar: Med ligeværdigt menes gensidig accept af forskellighed.
Med fællesskaber forstås de almindelige samfundsmæssige institutioner, hvor mennesker interagerer og
påvirker hinanden, som fx arbejde, uddannelse og foreningsliv og
lokalsamfundet.
Formidlingsversion:
Inklusion er, når en person eller en gruppe af personer deltager aktivt og
ligeværdigt i gensidigt udviklende fællesskaber uanset forskelle i forudsætninger og funktionsevne,
herunder kontekstuelle faktorer.
Med ligeværdigt menes gensidig accept af forskellighed.
Med fællesskaber forstås de almindelige samfundsmæssige institutioner, hvor mennesker interagerer og
påvirker hinanden, som fx arbejde, uddannelse og foreningsliv og lokalsamfundet.

Term

social eksklusion

Term

eksklusion (formidlingsterm)

Foretrukken term
Generel definition:
eksklusion, hvor en person eller en gruppe af personer er udelukket fra aktiv
og ligeværdig deltagelse i gensidigt udviklende fællesskaber på grund af forskelle i forudsætninger og
funktionsevne, herunder på grund af kontekstuelle faktorer

Formidlingsversion:
Eksklusion er, når en person eller en gruppe af personer er udelukket fra aktiv
og ligeværdig deltagelse i fællesskaber på grund af forskelle i forudsætninger og funktionsevne, herunder
på grund af kontekstuelle faktorer

Term

inklusionsunderstøttende tiltag

Generel definition:

handling, der har inklusion som mål

Kommentar: At have inklusion som mål dækker både at opnå inklusion og undgå eksklusion.
Inklusionsunderstøttende tiltag sigter mod, at såvel individets som fællesskabets interesser imødekommes.
Herunder hører blandt andet at sikre, at der ikke er kontekstuelle faktorer, der hæmmer deltagelsen, så
som sociale, fysiske, læringsmæssige, samfundsmæssige eller kulturelle barrierer eller fordomsfulde
holdninger eller handlinger. En forudsætning for vellykket inklusion er derfor, at der er gensidig accept af
forskellighed i fællesskabet, så alle kan anerkendes som og opleve sig som bidrager til fællesskabet.
En anden forudsætning er, at der iværksættes de nødvendige indsatser, fx i forhold til den personlige
trivsel, sociale udvikling og læring, på det optimale tidspunkt ud fra viden og kompetencer og ud fra respekt
for forskellighed.
Formidlingsversion:

Inklusionsunderstøttende tiltag er handlinger, der har inklusion som mål.

At have inklusion som mål dækker både at opnå inklusion og undgå eksklusion.
Inklusionsunderstøttende tiltag sigter mod, at såvel individets som fællesskabets interesser imødekommes.
Herunder hører blandt andet at sikre, at der ikke er kontekstuelle faktorer, der hæmmer deltagelsen, så
som sociale, fysiske, læringsmæssige, samfundsmæssige eller kulturelle barrierer eller fordomsfulde
holdninger eller handlinger. En forudsætning for vellykket inklusion er derfor, at der er gensidig accept af
forskellighed i fællesskabet, så alle kan anerkendes som og opleve sig som bidrager til fællesskabet.
En anden forudsætning er, at der iværksættes de nødvendige indsatser, fx i forhold til den personlige
trivsel, sociale udvikling og læring, på det optimale tidspunkt ud fra viden og kompetencer og ud fra respekt
for forskellighed.

Term

vidensarbejde

Term

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:
er målet.

Vidensarbejde er handlinger, hvor indsamling, udvikling og formidling af viden

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.

Term

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 relevant praktisk og teoretisk viden og
kompetencer i forhold til målgruppen.
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 forstås mindst tre personer, der har relevant praktisk og teoretisk viden og kompetencer i
forhold til målgruppen.
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.

Term

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.

Term

målgruppekompleksitet

Generel definition:
tilstand, hvor kompleksitet i dybden, forstået som en særlig sværhedsgrad i
den enkelte funktionsnedsættelse eller sociale problemstilling, eller kompleksitet i bredden, forstået som

en flerhed af funktionsnedsættelser eller sociale problemstillinger, skaber behov for en højt specialiseret
social indsats
Formidlingsversion:
Målgruppekompleksitet er en tilstand, hvor kompleksitet i dybden, forstået
som en særlig sværhedsgrad i den enkelte funktionsnedsættelse eller sociale problemstilling, eller
kompleksitet i bredden, forstået som en flerhed af funktionsnedsættelser eller sociale problemstillinger,
skaber behov for en højt specialiseret social indsats.

Term

socialfaglig medarbejder

Generel definition:

person, hvis arbejdsfunktion primært består i at bidrage til sociale indsatser

Kommentar: Sociale indsatser gives typisk efter Serviceloven og tilkendes typisk én borger efter afgørelse
af en kommunal forvaltningsmyndighed.
En socialfaglig medarbejder arbejder inden for socialområdet. Det betyder, at medarbejdere med en
socialfaglig uddannelse, der ikke arbejder inden for socialområdet, ikke beragtes som socialfaglige
medarbejdere. Tilsvarende vil medarbejdere med anden baggrund, der arbejder inden for området,
betragtes som socialfaglige.

Term

social praksis

Generel definition:

praksis, der knytter sig til en social indsats

Kommentar: Social praksis er dermed et bredere begreb end indsats, da det dækker alt det, der sker i
relation til og påvirker indsatsen, fx faglig sparring og -refleksion, monitorering, opfølgning og tilpasning af
indsatsen, det relationelle samarbejde, personalets relationskompetencer og tilrettelæggelse af indsatsen.
Formidlingsversion:
Social praksis er den praksis, der knytter sig til leveringen af sociale indsatser.
Social praksis er dermed et bredere begreb end indsats, da det dækker alt det, der sker i relation til og
påvirker indsatsen, fx faglig sparring og -refleksion, monitorering, opfølgning og tilpasning af indsatsen, det
relationelle samarbejde, personalets relationskompetencer og tilrettelæggelse af indsatsen.

Term

lovende praksis (formidlingsterm)

Term

lovende social praksis

Generel definition:
social praksis, der har særligt stor sandsynlighed for at skabe positive
forandringer for en målgruppe
Kommentar: En lovende praksis er kendetegnet ved en række elementer inden for følgende kategorier:

Vidensgrundlag: Praksis er forankret i veldefineret teori og aktuelt bedste viden. Der er empiri, som peget i
retning af, at praksis er positivt virksom i forhold til en eller flere af de målsætninger, som er formuleret for
praksis.

Koncept: Praksis er velbeskrevet med angivelse af konkret redskaber og adfærd. Praksis indeholder klare og
relevante (individbaserede og/eller aggregerede) målsætninger for målgruppens progression og/eller
velfærd. Praksis er overførbar på tværs af tilbud, der er målrettet tilsvarende målgrupper. Praksis er
forbundet med en vis grad af økonomisk rentabilitet.

Udfoldelse: Praksis understøtter en fælles professionel faglig refleksion. Praksis understøtter, at
medarbejderne har de professionelle relationskompetencer, der skal til for at indgå i et konstruktivt samspil
med borgerne, kollegerne samt andre fagprofessionelle i eller på tværs af praksis.

Tilpasning: Praksis omfatter en systematisk monitorering af målgruppens progression og/eller velfærd i
forhold til de målsætninger (individbaserede og/eller aggregerede), som er opstillet for praksis. Praksis
omfatter løbende opfølgning og tilpasning af praksis.
Formidlingsversion:
Lovende praksis er en social praksis, der har særligt stor sandsynlighed for at
skabe positive forandringer for en målgruppe.
En lovende praksis er kendetegnet ved en række elementer inden for følgende kategorier:

Vidensgrundlag: Praksis er forankret i veldefineret teori og aktuelt bedste viden. Der er empiri, som peget i
retning af, at praksis er positivt virksom i forhold til en eller flere af de målsætninger, som er formuleret for
praksis.

Koncept: Praksis er velbeskrevet med angivelse af konkret redskaber og adfærd. Praksis indeholder klare og
relevante (individbaserede og/eller aggregerede) målsætninger for målgruppens progression og/eller
velfærd. Praksis er overførbar på tværs af tilbud, der er målrettet tilsvarende målgrupper. Praksis er
forbundet med en vis grad af økonomisk rentabilitet.

Udfoldelse: Praksis understøtter en fælles professionel faglig refleksion. Praksis understøtter, at
medarbejderne har de professionelle relationskompetencer, der skal til for at indgå i et konstruktivt samspil
med borgerne, kollegerne samt andre fagprofessionelle i eller på tværs af praksis.

Tilpasning: Praksis omfatter en systematisk monitorering af målgruppens progression og/eller velfærd i
forhold til de målsætninger (individbaserede og/eller aggregerede), som er opstillet for praksis. Praksis
omfatter løbende opfølgning og tilpasning af praksis.

Term

sikker praksis

Generel definition:
given målgruppe

social praksis, hvor der er dokumentation for, at praksis har en effekt for en

Kommentar: Effekten kan fx være påvist på baggrund af resultaterne af en eller flere forskningsmæssigt
robuste effektmålinger.

Term

kontekstuel faktor

Generel definition:
og levevilkår

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

Kommentar: Kontekstuelle faktorer er de sociale, fysiske, samfundsmæssige og kulturelle
omstændigheder, som påvirker en persons aktivitet og deltagelse samt sundhed og trivsel.
Formidlingsversion:
Kontekstuel faktor er en faktor, der omfatter den samlede baggrund og
betingelserne for en persons liv og levevilkår.
Kontekstuelle faktorer er de sociale, fysiske, samfundsmæssige og kulturelle omstændigheder, som
påvirker en persons aktivitet og deltagelse samt sundhed og trivsel.

Term

omgivelsesfaktor

Fælles Faglige Begreber
Term

omgivelser synonym

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.
Formidlingsversion:
Omgivelser er en kontekstuel faktor, der omfatter de fysiske, sociale og
holdningsmæssige omgivelser, som en person bor og lever i.

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.

Term

personlig faktor

Generel definition:
og historie

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

Kommentar: Personlige faktorer omfatter alle de forhold, som relaterer til personen selv, og som kan
påvirke personens funktionsevne, men som ikke er en del af helbred eller helbredsrelaterede tilstande.
Personlige faktorer kan fx omfatte køn og alder, livsstil og vaner, opdragelse og social baggrund,
mestringsevne, uddannelse og erhverv, erfaringer og generelle adfærdsmønstre, individuelle personlige
ressourceer samt karaktertræk og personlighed.
Formidlingsversion:
Personlige faktorer er de kontekstuelle faktorer, der omfatter træk ved en
person og personens baggrund og historie.
Personlige faktorer omfatter alle de forhold, som relaterer til personen selv, og som kan påvirke personens
funktionsevne, men som ikke er en del af helbred eller helbredsrelaterede tilstande. Personlige faktorer
kan fx omfatte køn og alder, livsstil og vaner, opdragelse og social baggrund, mestringsevne, uddannelse og
erhverv, erfaringer og generelle adfærdsmønstre, individuelle personlige ressourcer samt karaktertræk og
personlighed.

Term

deltagelsesbegrænsning

Generel definition:
dagliglivet

del af funktionsevnenedsættelse, der vedrører en persons involvering i

Kommentar: Deltagelsesbegrænsninger relaterer sig til de vanskeligheder, som en person kan have i
forhold til at involvere sig i dagliglivet. Deltagelsesbegrænsninger er relative til personen selv og til det
omkringliggende samfund. Om der er tale om en deltagelsesbegrænsning eller ej, afhænger af, hvad der
almindeligvis forventes af en person i det pågældende samfund uden en funktionsevnenedsættelse.
Relaterede søgeord:

manglende deltagelse;

Formidlingsversion:

del af nedsat funktionevne, der vedrører en persons involvering i dagliglivet

Term

funktionsevnenedsættelse

Term anvendt i ICF
Term

nedsat funktionsevne

Generel definition:

begrænsning af funktionsevne

Kommentar: Nedsættelsen kan berøre hver af komponenterne kroppens funktion og anatomi samt
aktivitet og deltagelse.
Eftersom funktionsevnen er betinget af de kontekstuelle faktorer (omgivelsesmæssige og personlige
faktorer), påvirker disse faktorer på samme måde graden af funktionsevnenedsættelse. En tilstand eller
mangel, som en person selv eller omgivelserne ikke opfatter som en begrænsning, er ikke en
funktionsevnenedsættelse.
Funktionsevnenedsættelse omfatter også sociale problemer.
Relaterede søgeord:

nedsættelse af funktionsevne;

Formidlingsversion:

Funktionsevnenedsættelse er begrænsning af en persons funktionsevne.

Nedsættelsen kan berøre hver af komponenterne kroppens funktion og anatomi samt aktivitet og
deltagelse.
Eftersom funktionsevnen er betinget af de kontekstuelle faktorer (omgivelsesmæssige og personlige
faktorer), påvirker disse faktorer på samme måde graden af funktionsevnenedsættelse. En tilstand eller
mangel, som en person selv eller omgivelserne ikke opfatter som en begrænsning, er ikke en
funktionsevnenedsættelse.
Funktionsevnenedsættelse omfatter også sociale problemer.

Term

funktionsnedsættelse

Generel definition:
kroppens funktion

del af funktionsevnenedsættelse, der vedrører kroppens anatomi eller

Kommentar: Funktionsnedsættelse relaterer sig til kropslige begrænsninger, både begrænsninger i
kroppens anatomi og begrænsninger i kroppens funktioner. Til sidstnævnte hører også begrænsninger i
mentale funktioner.
Relaterede søgeord:

funktionshandicap; indgribende lidelse; kronisk lidelse; handicap

Formidlingsversion:
En funktionsnedsættelse er en funktionsevnenedsættelse, der vedrører
kroppens anatomi eller kroppens funktion, herunder også mentale funktioner.
Funktionsnedsættelse relaterer sig til kropslige begrænsninger, både begrænsninger i kroppens anatomi og
begrænsninger i kroppens funktioner. Til sidstnævnte hører også begrænsninger i mentale funktioner.

Term

personaktivitet

Foretrukken term
Term

aktivitet

Term anvendt i ICF
Generel definition:

aktivitet, der vedrører en persons udførelse af en opgave eller en handling

Kommentar: Aktivitet er det, en person kan gøre eller udføre. Aktivitet er både mentale aktiviteter, som fx
at tænke, regne, problemløse, læse, planlægge, træffe beslutninger m.v., og fysiske aktiviteter, som fx at
gå, løfte og bære, af- og påklædning, spise og drikke, samt kombinerede aktiviteter, som fx at
kommunikere, skrive, forstå og bruge kropssprog, bruge transportmidler, købe ind og lave mad mv.
Grænsen mellem hvad, der er aktivitet, og hvad, der er deltagelse, er svær at opretholde i praksis. Aktivitet
og deltagelse er derfor også klassificeret samlet i ICF.
Formidlingsversion:
eller en handling.

Personaktivitet er en aktivitet, der vedrører en persons udførelse af en opgave

Aktivitet er det, en person kan gøre eller udføre. Aktivitet er både mentale aktiviteter, som fx at tænke,
regne, problemløse, læse, planlægge, træffe beslutninger m.v., og fysiske aktiviteter, som fx at gå, løfte og
bære, af- og påklædning, spise og drikke, samt kombinerede aktiviteter, som fx at kommunikere, skrive,
forstå og bruge kropssprog, bruge transportmidler, købe ind og lave mad mv.
Grænsen mellem hvad, der er aktivitet, og hvad, der er deltagelse, er svær at opretholde i praksis. Aktivitet
og deltagelse er derfor også klassificeret samlet i ICF.

Term

deltagelse

Generel definition:

aktivitet, der vedrører en persons involvering i dagliglivet

Kommentar: Deltagelse er en persons involvering i dagliglivet. Deltagelse er en persons aktiviteter i en
social- og samfundsmæssig kontekst. Deltagelse repræsenterer funktionsevne på samfundsniveau.
Deltagelse kan fx være at skabe og vedligeholde formelle og uformelle sociale kontakter, skaffe sig en bolig,
varetage en uddannelse, have lønnet eller selvstændig beskæftigelse, deltage i fællesskaber mv.
Grænsen mellem hvad, der er aktivitet, og hvad, der er deltagelse, er svær at opretholde i praksis. Aktivitet
og deltagelse er derfor også klassificeret samlet i ICF.
Relaterede søgeord:

inddragelse

Formidlingsversion:

Deltagelse er en aktivitet, der vedrører en persons involvering i dagliglivet.

Deltagelse er en persons involvering i dagliglivet. Deltagelse er en persons aktiviteter i en social- og
samfundsmæssig kontekst. Deltagelse repræsenterer funktionsevne på samfundsniveau. Deltagelse kan fx

være at skabe og vedligeholde formelle og uformelle sociale kontakter, skaffe sig en bolig, varetage en
uddannelse, have lønnet eller selvstændig beskæftigelse, deltage i fællesskaber mv.
Grænsen mellem hvad, der er aktivitet, og hvad, der er deltagelse, er svær at opretholde i praksis. Aktivitet
og deltagelse er derfor også klassificeret samlet i ICF.

Term

funktionsevne

Generel definition:
kvalitet, der udgøres af kroppens funktion, kroppens anatomi, aktivitet og
deltagelse og betinges både af de kontekstuelle faktorer og individets helbredstilstand
Kommentar: Funktionsevne betegner samspillet mellem et individ, individets helbredstilstand og de
sammenhænge individet indgår i. Det er afgørende at bemærke, at funktionsevne ikke er en objektiv
tilstand, men derimod er relativ til de kontekstuelle faktorer - både de personlige og omgivelsesmæssige
faktorer. Til de omgivelsesmæssige faktorer hører eksempelvis den fysiske og menneskeskabte omverden
og samfundets holdninger, værdier, regler og love. Til de personlige faktorer hører eksempelvis personens
alder, køn, erfaring, holdninger, forventninger og værdier.
Formidlingsversion:
Funktionsevne er en kvalitet, der udgøres af kroppens funktion, kroppens
anatomi, aktivitet og deltagelse og betinges både af de kontekstuelle faktorer og individets
helbredstilstand.
Funktionsevne betegner samspillet mellem et individ, individets helbredstilstand og de sammenhænge
individet indgår i. Det er afgørende at bemærke, at funktionsevne ikke er en objektiv tilstand, men derimod
er relativ til de kontekstuelle faktorer - både de personlige og omgivelsesmæssige faktorer. Til de
omgivelsesmæssige faktorer hører eksempelvis den fysiske og menneskeskabte omverden og samfundets
holdninger, værdier, regler og love. Til de personlige faktorer hører eksempelvis personens alder, køn,
erfaring, holdninger, forventninger og værdier.

Term

kroppens funktion

Generel definition:
funktioner, fungerer på

måde de fysiologiske funktioner i kroppens systemer, inklusiv mentale

Kommentar: I ICF refererer ’krop’ til hele den menneskelige organisme. Til kroppen hører derfor også
hjernen, og til kroppens funktioner hører også de mentale eller psykologiske funktioner.
Formidlingsversion:
Kroppens funktion er den måde, de fysiologiske funktioner i kroppens
systemer, inklusiv mentale funktioner, fungerer på.
I ICF refererer ’krop’ til hele den menneskelige organisme. Til kroppen hører derfor også hjernen, og til
kroppens funktioner hører også de mentale eller psykologiske funktioner.

Term

kroppens anatomi

Generel definition:

kroppens forskellige dele og struktur

Kommentar: De forskellige dele i kroppens anatomi er fx organer, lemmer og de enkelte dele af disse.
Formidlingsversion:
Kroppens anatomi er kroppens forskellige dele og struktur. De forskellige dele
i kroppens anatomi er fx organer, lemmer og de enkelte dele af disse.

Term

aktivitetsbegrænsning

Generel definition:
opgave eller en handling

del af funktionsevnenedsættelse, der vedrører en persons udførelse af en

Kommentar: Aktivitetsbegrænsninger relaterer sig til de vanskeligheder, som en person kan have med at
udføre handling og opgaver. Aktivitetsbegrænsninger er relative til personen selv og til det omkringliggende
samfund. Om der er tale om en aktivitetsbegrænsning eller ej, afhænger af, hvad der almindeligvis
forventes af en person i det pågældende samfund uden en funktionsevnenedsættelse.
Relaterede søgeord:

begrænsning i aktivitet; udfoldelsesbegrænsning

Formidlingsversion:
Aktivitetsbegrænsning er en del af nedsat funktionsevne, der vedrører en
persons udførelse af en opgave eller en handling

Term

hæmmende faktor

Foretrukken term
Term

hindrende faktor

Term

begrænsende faktor

Generel definition:
omgivelsesfaktor, der ved dens fravær eller tilstedeværelse begrænser
funktionsevnen og skaber funktionsevnenedsættelse
Formidlingsversion:
En hæmmende faktor er en omgivelsesfaktor, der ved dens fravær eller
tilstedeværelse begrænser funktionsevnen og skaber funktionsevnenedsættelse.

Term

fremmende faktor

Generel definition:
omgivelsesfaktor, der ved dens fravær eller tilstedeværelse forbedrer
funktionsevnen og reducerer funktionsevnenedsættelser

Formidlingsversion:
En fremmende faktor er en omgivelsesfaktor, der ved dens fravær eller
tilstedeværelse forbedrer funktionsevnen og reducerer funktionsevnenedsættelser.

Term

ICF

Term

International Classification of Functioning, Disability and Health

Engelsk
Term

International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand

Generel definition:
helbredstilstand

international klassifikation for funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og

Kommentar: ICF er centreret om funktionsevne. Dermed har ICF et bredere fokus end eksempelvis
diagnoseklassifikationer. ICF kan derfor anvendes inden for både sundhedsområdet og socialområdet.

Term

aktivitet og deltagelse

Generel definition:

klasse, der består af aktivitet og deltagelse

Formidlingsversion:

Aktivitet og deltagelse er en klasse, der består af aktivitet og deltagelse.

Term

gradient

Generel definition:
funktionsevnenedsættelse

kode til angivelse af omfanget eller sværhedsgrad af en

Kommentar: Gradienten angiver i hvor høj grad, der foreligger en begrænsning eller et problem.
Omfanget eller rækkevidden af en begrænsning kan enten angives kvalitativt, fx gennem en
fritekstbeskrivelse, eller kvantitativt, fx gennem en talskala.

Hvis ICF anvendes til kodning, skal der altid være knyttet en gradient til kategori-koden. Kategori-koden
giver ingen information i sig selv uden en tilføjelse, der kvalificerer (oftest også kvantificerer) problemet.

Term

sundhedsforhold

Generel definition:
forhold, der vedrører en persons sundhedsmæssige tilstand, og som har
betydning for personens individuelle behov

Formidlingsversion:
Sundhedsforhold er forhold, der vedrører en persons sundhedsmæssige
tilstand. Sundhedsforhold har betydning for en persons individuelle behov.

Term

læringsforhold

Term

dagtilbud, skoleforhold og læring

Term anvendt i ICS og Udredningsværktøj til B&U
Generel definition:
forhold, der vedrører en persons potentialer og muligheder for at lære samt
udbyttet af læring, og som har betydning for personens individuelle behov
Formidlingsversion:
Læringsforhold er forhold, der vedrører en persons potentialer og muligheder
for at lære samt udbyttet af læring. Læringsforhold har betydning for en persons individuelle behov.

Term

motivation for læring

Term

motivation

Term anvendt i ICS og Udredningsværktøj til B&U
Generel definition:
en persons motivation for tilegnelse af kundskaber og færdigheder, som har
betydning for personens læringsforhold
Kommentar: Motivation kan være påvirket af både indre og ydre faktorer.
Formidlingsversion:
Motivation for læring er en persons motivation for tilegnelse af kundskaber og
færdigheder. Motivation for læring har betydning for en persons læringsforhold. Motivation kan være
påvirket af både indre og ydre faktorer.

Term

kognition

Generel definition:
en persons erhvervelse og anvendelse af viden og erfaringer, som har
betydning for personens læringsforhold
Formidlingsversion:
Kognition er en persons erhvervelse og anvendelse af viden og erfaringer.
Kognition har betydning for en persons læringsforhold.

Term

trivsel

Term anvendt i ICS og Udredningsværktøj til B&U

Term

trivsel i institutionssammenhæng

Generel definition:
en persons trivsel og fremmøde i institutionssammenhæng, som har
betydning for personens læringsforhold
Formidlingsversion:
Trivsel er en persons trivsel og fremmøde i institutionssammenhæng. Trivsel
har betydning for en persons læringsforhold.

Term

adfærd

Generel definition:
de synlige udslag af en persons temperament, sindsstemning og selvkontrol,
som har betydning for personens individuelle behov
Formidlingsversion:
Adfærd er de synlige udslag af en persons temperament, sindsstemning og
selvkontrol. Adfærd har betydning for en persons individuelle behov.

Term

venskaber

Generel definition:
en persons sociale omgang med og relationer til andre uden for familien, som
har betydning for personens individuelle behov
Formidlingsversion:
Venskaber er en persons sociale omgang med og relationer til andre uden for
familien. Venskaber har betydning for en persons individuelle behov.

Term

tilknytning

Generel definition:
en persons emotionelle bånd og oplevelsen af tryghed og stabilitet i forholdet
til personens primære omsorgspersoner, som har betydning for personens individuelle behov
Formidlingsversion:
Tilknytning er en persons emotionelle bånd og oplevelsen af tryghed og
stabilitet i forholdet til personens primære omsorgspersoner. Tilknytning har betydning for en persons
individuelle behov.

Term

følelser og adfærd

Generel definition:

klasse, der samler følelsesmæssig tilstand, adfærd, empati og tilknytning

Term

følelsesmæssig tilstand

Generel definition:
en persons følelsesmæssige grundstemning og tilstand, som har betydning for
personens individuelle behov
Formidlingsversion:
Følelsesmæssig tilstand er en persons følelsesmæssige grundstemning og
tilstand. Den følelsesmæssige tilstand har betydning for en persons individuelle behov.

Term

selvopfattelse

Generel definition:
en persons selvfølelse, fortælling om sig selv og dennes forestillinger om,
hvordan personen opfattes af andre, som har betydning for personens identitet
Formidlingsversion:
Selvopfattelse er en persons selvfølelse, fortælling om sig selv og dennes
forestillinger om, hvordan personen opfattes af andre. Selvopfattelse har betydning for en persons
identitet.

Term

udseende

Generel definition:
fremtræden

en persons ydre fremtoning, som har betydning for personens sociale

Formidlingsversion:
Udseende er en persons ydre fremtoning. Udseende har betydning for en
persons sociale fremtræden.

Term

social fremtræden

Generel definition:
en persons udtryk samt kendskab og tilpasning til sociale konventioner og
roller, som har betydning for personens identitet
Formidlingsversion:
Social fremtræden er en persons udtryk samt kendskab og tilpasning til sociale
konventioner og roller. Social fremtræden har betydning for en persons identitet.

Term

identitet

Generel definition:
forhold, der vedrører en persons opfattelse af at være i overensstemmelse
med sig selv og sin omverden, og som har betydning for personens individuelle behov
Formidlingsversion:
Identitet er forhold, der vedrører en persons opfattelse af at være i
overensstemmelse med sig selv og sin omverden. Identitet har betydning for en persons individuelle behov.

Term

selvstændighed

Generel definition:
en persons evne til at forholde sig til og handle uafhængigt af andre, som har
betydning for personens individuelle behov
Formidlingsversion:
Selvstændighed er en persons evne til at forholde sig til og handle uafhængigt
af andre. Selvstændighed har betydning for en persons individuelle behov.

Term

selvstændighed i dagligdagen

Generel definition:
en persons hensigtsmæssige håndtering af almindelige og rutinemæssige
gøremål, som har betydning for personens selvstændighed
Formidlingsversion:
Selvstændighed i dagligdagen er en persons hensigtsmæssige håndtering af
almindelige og rutinemæssige gøremål. Selvstændighed i dagligdagen har betydning for en persons
selvstændighed.

Term

risikohåndtering

Generel definition:
en persons evne til at aflæse farer og risikofyldte situationer i dagligdagen og
forholde sig hensigtsmæssigt i forhold til dem, som har betydning for personens selvstændighed
Formidlingsversion:
Risikohåndtering er en persons evne til at aflæse farer og risikofyldte
situationer i dagligdagen og forholde sig hensigtsmæssigt i forhold til dem. Risikohåndtering har betydning
for en persons selvstændighed.

Term

sprogbrug

Generel definition:
en persons evne til at udtrykke sig og gøre sig forståelig i varierende
sammenhænge, som har betydning for en persons sociale fremtræden
Formidlingsversion:
Sprogbrug er en persons evne til at udtrykke sig og gøre sig forståelig i
varierende sammenhænge. Sprogbrug har betydning for en persons sociale fremtræden.

Term

empati

Generel definition:
en persons evne til at leve sig ind i en andens følelser, roller og situation som
har betydning for personens individuelle behov
Formidlingsversion:
Empati er en persons evne til at leve sig ind i en andens følelser, roller og
situation. Empati har betydning for en persons individuelle behov.

Term

tilhørsforhold

Generel definition:
forhold, der vedrører en persons følelse af at høre til og blive accepteret af de
sociale og kulturelle grupper, som personen indgår i, og som har betydning for personens identitet
Formidlingsversion:
Tilhørsforhold er forhold, der vedrører en persons følelse af at høre til og blive
accepteret af de sociale og kulturelle grupper, som personen indgår i. Tilhørsforhold har betydning for en
persons identitet.

Term

individuelt behov

Term

barnets behov

Term anvendt i ICS og Udredningsværktøj til B&U
Generel definition:
forhold vedrørende en person, der kan imødegå eller afstedkomme støttende
eller kompenserende tiltag
Kommentar: De individuelle behov har betydning for børns udvikling og trivsel og for voksnes generelle
velfærd.
Formidlingsversion:
Individuelle behov er forhold vedrørende en person, der kan imødegå eller
afstedkomme støttende eller kompenserende tiltag. De individuelle behov har betydning for børns
udvikling og trivsel og for voksnes generelle velfærd.

Term

familieforhold og baggrund

Generel definition:
fælles historie og samspil

forhold, der vedrører relationer blandt medlemmerne i en familie og deres

Kommentar: Relationer er søskende- og forældrerelationer og øvrige slægtsrelationer.
Formidlingsversion:
Familieforhold og baggrund er forhold, der vedrører relationer blandt
medlemmerne i en familie og deres fælles historie og samspil. Relationer er søskende- og
forældrerelationer og øvrige slægtsrelationer. Familieforhold og baggrund har betydning for en persons
individuelle behov.

Term

forældrekompetencer

Generel definition:
forhold vedrørende et barns primære omsorgspersoner, der kan imødegå eller
afstedkomme støttende eller kompenserende tiltag, og som har betydning for barnets individuelle behov
Kommentar: Anvendes kun i en børne- og ungefaglig kontekst.
Formidlingsversion:
Forældrekompetencer er forhold vedrørende et barns primære
omsorgspersoner, der kan imødegå eller afstedkomme støttende eller kompenserende tiltag, og som har
betydning for barnets individuelle behov.

Term

forebyggelse af sundhedsproblemer

Generel definition:

forebyggelse, der specifikt vedrører en persons helbred

Kommentar: Eksempler på forebyggelse af sundhedsproblemer er fx lægeundersøgelser, vaccinationer og
tandlægebesøg.
Formidlingsversion:
persons helbred.

Forebyggelse af sundhedsproblemer er forebyggelse, der specifikt vedrører en

Eksempler på forebyggelse af sundhedsproblemer er fx lægeundersøgelser, vaccinationer og
tandlægebesøg.

Term

udvikling og adfærd

Generel definition:
selvstændighed

Term

fritid og venskaber

Generel definition:

Term

klasse, der samler følelser og adfærd, identitet, social fremtræden og

klasse, der samler deltagelse i fritidsaktiviteter og venskaber

familie og netværk

Generel definition:
klasse, der samler familieforhold og baggrund, bolig, beskæftigelse og
økonomi samt socialt netværk

Term

bolig, beskæftigelse og økonomi

Generel definition:

klasse, der samler bolig, beskæftigelse og økonomi

Term

familiens historie og samspil

Term

familiens historie og funktion

Term anvendt i Udredningsværktøj til børn og unge
Generel definition:

forhold, der vedrører en families fælles baggrund og indbyrdes relationer

Formidlingsversion:
Familiens historie og samspil er forhold, der vedrører en families fælles
baggrund og indbyrdes relationer.

Term

søskendeforhold

Generel definition:

forhold, der vedrører en persons relation til sine søskende

Kommentar: Med søskende forstås både hel-, halv- og stedsøskende.
Formidlingsversion:
Søskendeforhold er forhold, der vedrører en persons relation til sine
søskende. Med søskende forstås både hel-, halv- og stedsøskende. Søskendeforhold har betydning for en
persons individuelle behov.

Term

forældreforhold

Generel definition:

forhold, der vedrører en persons relation til sine forældre

Formidlingsversion:
Forældreforhold er forhold, der vedrører en persons relation til sine forældre.
Forældreforhold har betydning for en persons individuelle behov.

Term

øvrige slægtsforhold

Generel definition:
forhold, der vedrører en persons relation til andre slægtninge med en
betydningsfuld rolle i forhold til familien, og som derfor har betydning for personens samlede
familierelationer

Formidlingsversion:
Øvrige slægtsforhold er forhold, der vedrører en persons relation til andre
slægtninge med en betydningsfuld rolle i forhold til familien, og som derfor har betydning for personens
samlede familierelationer. Øvrige slægtsforhold har betydning for en persons individuelle behov.

Term

trygt omsorgsmiljø for barn

Term

trygt omsorgsmiljø (formidlingsterm)

Term anvendt i ICS (Integrated Children's System)
Generel definition:
omsorgsmiljø, hvor en eller flere forældre udviser følelsesmæssig varme og
grundlæggende omsorg for et eller flere børn i et stabilt og sikkert miljø
Kommentar: Til grundlæggende omsorg hører fysisk, materiel og nærværende omsorg og et fokus på
barnets fysiske og psykiske tilstand.
Eksempler herpå er at sørge for, at barnet får en sund og alsidig kost, får børstet tænder, bliver behandlet
for sygdomme og kommer til regelmæssige læge- og tandlægebesøg på en for barnet hensigtsmæssig
måde.
Til et trygt omsorgsmiljø hører også forældrenes evne til at håndtere risici og dermed både sikre barnets
følelsesmæssige og fysiske sikkerhed.
Formidlingsversion:
Et trygt omsorgsmiljø er et omsorgsmiljø, hvor en eller flere forældre udviser
følelsesmæssig varme og grundlæggende omsorg for et eller flere børn i et stabilt og sikkert miljø.
Til grundlæggende omsorg hører fysisk, materiel og nærværende omsorg og et fokus på barnets fysiske og
psykiske tilstand.
Eksempler herpå er at sørge for, at barnet får en sund og alsidig kost, får børstet tænder, bliver behandlet
for sygdomme og kommer til regelmæssige læge- og tandlægebesøg på en for barnet hensigtsmæssig
måde.
Til et trygt omsorgsmiljø hører også forældrenes evne til at håndtere risici og dermed både sikre barnets
følelsesmæssige og fysiske sikkerhed.

Term

stimulering og vejledning

Generel definition:

klasse, der samler stimulering og vejledning

Term

stimulering af barn

Term

stimulering (formidlingsterm)

Term anvendt i ICS (Integrated Children's System)
Generel definition:
aktivitet, hvor en eller flere forældre giver et eller flere børn mulighed for at
lære og for intellektuel udvikling gennem opmuntring, kognitiv påvirkning og gennem at fremme socialt
samvær
Kommentar: Når man taler om stimulering vil det oftest være i forhold til mindre børn. For større børn vil
der typisk være tale om vejledning.
Formidlingsversion:
Stimulering er en aktivitet, hvor en eller flere forældre giver et eller flere børn
mulighed for at lære og for intellektuel udvikling gennem opmuntring, kognitiv påvirkning og gennem at
fremme socialt samvær.
Når man taler om stimulering vil det oftest være i forhold til mindre børn. For større børn vil der typisk
være tale om vejledning.

Term

vejledning af barn

Term

vejledning (formidlingsterm)

Term anvendt i ICS (Integrated Children's System)
Generel definition:
aktivitet, hvor en eller flere forældre støtter og hjælper et eller flere børn til at
udvikle hensigtsmæssig adfærd
Kommentar: Vejledning kan fx ske ved at sætte grænser for acceptabel adfærd, fx i forhold til måder at
løse problemer på, håndtere smerte eller vrede eller vise hensyn til andre.
Når man taler om vejledning vil det oftest være i forhold til større børn. For mindre børn vil der typisk være
tale om stimulering.
Formidlingsversion:
Vejledning er en aktivitet, hvor en eller flere forældre støtter og hjælper et
eller flere børn til at udvikle hensigtsmæssig adfærd.
Vejledning kan fx ske ved at sætte grænser for acceptabel adfærd, fx i forhold til måder at løse problemer
på, håndtere smerte eller vrede eller vise hensyn til andre.
Når man taler om vejledning vil det oftest være i forhold til større børn. For mindre børn vil der typisk være
tale om stimulering.

Term

understøttelse af relationer

Generel definition:
aktivitet, hvor en eller flere forældre understøtter og sikrer et eller flere børns
opbygning af kompetencer til at indgå i familiemæssige relationer og øvrige sociale relationer og netværk

Formidlingsversion:
Understøttelse af relationer er en aktivitet, hvor en eller flere forældre
understøtter og sikrer et eller flere børns opbygning af kompetencer til at indgå i familiemæssige relationer
og øvrige sociale relationer og netværk.

Term

pædagogisk udredning

Fælles Faglige Begreber
Term

leverandørudredning

Generel definition:
til daglige aktiviteter

udredning, hvor en leverandør afdækker en persons funktionsevne i relation

Kommentar: Et centralt aspekt i afdækningen af funktionsevnen er personens mestringsevne, som har
betydning for, hvordan man begriber, håndterer og handler i forskellige situationer.
Formidlingsversion:
Pædagogisk udredning er en aktivitet, hvor en leverandør afdækker en
borgers funktionsevne i relation til daglige aktiviteter.
Et centralt aspekt i afdækningen af funktionsevnen er borgerens mestringsevne, som har betydning for,
hvordan man begriber, håndterer og handler i forskellige situationer.

Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel: serviceloven § 85

Term

indsatshandling

Generel definition:

handling, der virkeliggør en indsats eller en del af en indsats

Kommentar: En indsatshandling udgør leveringen af ét konkret eksemplar af en indsats. En
indsatshandling kan strække sig fra enkle og korte handlinger, som fx en udbetaling, til mere omfattende og
langstrakte handlinger, som fx støvsugning, undervisning eller ledsagelse.

En indsatshandling kan både være noget, der gøres, fx rengøring eller behandling, og noget, der stilles til
rådighed, fx et ophold, et hjælpemiddel eller en aktivitet.

En indsatshandling kan i visse tilfælde udgøre leveringen af flere ydelser, der fx indgår i en social indsats på
samme tid. Fx kan den samme indsatshandling udgøre leveringen af både 'specialundervisning' og
'socialpædagogisk behandling' samtidigt eller leveringen af 'beskyttet beskæftigelse' og 'socialpædagogiske
støtte' samtidigt.

Term

levering af indsats

Generel definition:

levering, der består af en indsatshandling eller et forløb af indsatshandlinger

Kommentar: Når indsatsen, der leveres, er en social indsats, så er 'levering af indsats' identisk med
leveringen af den eller de ydelser, som indgår i den sociale indsats.

Det kan være forskellige faktorer, der bestemmer, om 'levering af indsats' består af en enkelt
indsatshandling eller et forløb af indsatshandlinger.

Om leveringen består af en enkelt indsatshandling eller af et forløb af indsatshandlinger afhænger af
leveringsformen på den eller de ydelser, der indgår i den sociale indsats, dvs. om der er tale om stykydelser
eller periodeydelser:
- 'Levering af indsats' udgøres af én indsatshandling, hvis ydelsen i den sociale indsats er en stykydelse, fx
en kontantydelse, der udbetales en gang, eller et hjælpemiddel, der udleveres en gang. I disse tilfælde er
der altså sammenfald mellem levering af indsats og indsatshandling.
- 'Levering af indsats' udgøres af et forløb af indsatshandlinger, hvis ydelsen i den sociale indsats er en
periodeydelser, fx en kontantydelse, der udbetales månedsvis, eller en psykologbehandling, der består af
en række samtaler. I disse tilfælde består 'levering af indsats' af en række af indsatshandlinger.

Ved påbegyndelse af 'levering af en indsats' går indsatsen fra at have status som fx 'besluttet indsats',
'bestilt indsats' eller 'planlagt indsats' til at have status som 'igangværende indsats', og ved afslutningen af
'levering af indsats' får indsatsen status som 'gennemført indsats' eller 'afbrudt indsats'.
Formidlingsversion:
handling eller forløb, der forsyner en modtager med en ydelse, som er aftalt
eller købt, og som består af en indsatshandling eller et forløb af indsatshandlinger

Term

opfølgning på persontilstand

Generel definition:

opfølgning, der angår en persontilstand

Kommentar: Opfølgning på persontilstand vil typisk bestå i, at man sammenholder en aktuel
persontilstand, forstået som det resultat man har opnået med en given indsats, med enten en
persontilstand, som den så ud tidligere, eller med en forventede persontilstand.

Term

leveringsplan

Term

leverandørplan

Generel definition:

plan, der dokumenterer planlægning af levering

Kommentar: Mange leverandører arbejder med planer, som i daglig tale benævnes social handlingsplan,
delplan, borgerplan, individuel plan, udviklingsplan eller pædagogisk plan. Planerne varierer noget, men de
fleste planers formål og indhold er helt eller delvist identisk med en leveringsplan.

Term

planlægning af levering

Term

leveringsplanlægning

Generel definition:

planlægning, hvor levering af indsats struktureres

Kommentar: Leveringsplanlægningen kan opdeles i flere elementer. For eksempel:
- En del af leveringsplanlægningen er den konkrete arbejdstilrettelæggelse - fx at fastlægge, hvilke konkrete
indsatshandlinger der indgår i levering af indsats, og at fastlægge den specifikke organisering af
indsatshandlingerne, altså hvem der gør hvad og hvornår.
- En anden del af leveringsplanlægningen er den faglige planlægning – fx valg af metodisk tilgang og
formulering af konkrete mål for indsatsen samt at synliggøre sammenhængene mellem de valgte
indsatshandlinger og metoder mv. og opfyldelsen af de konkrete mål.
- En tredje del af leveringsplanlægningen er planlægning af det overordnede forløb af levering af indsats - fx
at planlægge karakteren af og intervaller for opfølgningen.

Term

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.

Term

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.

Term

tidligere borgertilstand

Generel definition:

Term

borgertilstand, som den blev vurderet på et tidligere tidspunkt

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.

Term

problem

Generel definition:
på

entitet, der udgør en vanskelighed, som det kræver en bestræbelse at ændre

Kommentar: Et problem kan fx være en uløst opgave, et ubesvaret spørgsmål eller noget, som ikke
fungerer efter hensigten. Et problem adresseres ofte med henblik på at blive bearbejdet eller løst, fx
gennem en analyse eller en handling. Et problem kan eksempelvis være baggrunden for at en borger
udredes og tildeles ydelser.

Term

leveringsforløb

Generel definition:

forløb, der omfatter et tilbuds aktiviteter i forbindelse med levering af indsats

Kommentar: Leveringsforløb vil typisk gennemløbe faserne leverandørudredning, planlægning af levering,
levering af indsats og opfølgning. Rækkefølgen af faserne kan variere, nogle faser gentages og andre evt.
udelades.

Term

indsatsansvarlig for specifik borgertilstand

Term

tilstandsansvarlig

Term anvendt i Fælles sprog III
Generel definition:

Term

indsatsansvarlig i relation til en specifik borgertilstand

besluttet indsats

Generel definition:

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.

Term

foreslået indsats

Generel definition:

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

Term

bestilt indsats

Term

rekvireret indsats

Term

delegeret indsats

Generel definition:
indsats

Term

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

igangværende indsats

Generel definition:

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.

Term

gennemført indsats

Generel definition:

Term

annulleret indsats

Generel definition:

Term

indsats, der er ophørt under levering af indsats

udsat indsats

Generel definition:

Term

indsats, der ikke er påbegyndt og ikke længere skal leveres

afbrudt indsats

Generel definition:

Term

indsats, der er realiseret og afsluttet

indsats, der er henlagt til levering på et senere tidspunkt

pauset indsats

Generel definition:

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.

Term

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.

Term

indsatsansvarlig

Generel definition:
forhold til en borger

person, der er forpligtet til at foretage eller koordinere indsats og opfølgning i

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.

Term

indsatsansvarlig for sammenhængende specifikke borgertilstande

Term

områdeansvarlig

Term anvendt i Fælles sprog III
Generel definition:

indsatsansvarlig i relation til sammenhængende specifikke borgertilstande

Term

indsatsansvarlig for samlet borgertilstand

Term

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.

Term

planlagt indsats

Generel definition:

indsats, der er tilrettelagt til udførelse

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

Term

information om indsats

Generel definition:

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

Term

pædagogisk plan

Generel definition:

Term

delplan

Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb leveringsplan.

handlemål

Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb leveringsplan.

social handlingsplan

Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb leveringsplan.

udviklingsplan

Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb leveringsplan.

individuel plan

Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb leveringsplan.

borgerplan

Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb leveringsplan.

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb leveringsplan.

myndighedsopfølgning

Generel definition:

opfølgning, der foretages af en myndighed

Term

leverandøropfølgning

Generel definition:

Term

sagsbehandlingsmetode

Generel definition:

Term

opfølgning, der foretages af en leverandør

metode, der bruges til sagshåndtering i forbindelse med sagsbehandling

udredningsmetode

Generel definition:

metode, der anvendes til udredning

Kommentar: Eksempelvis bruges udredningsmetode i sagsbehandlingen til at bidrage til sagsoplysningen.

Term

målemetode

Generel definition:

metode, der anvendes til at fastslå en størrelse eller forandring

Term

social metode

Term

socialfaglig metode

Generel definition:

Term

metode, der anvendes til levering af social indsats

kriterium

Generel definition:
en given sammenhæng

normativ beskrivelse, der fastsætter et opfyldelseskrav eller kvalitetsniveau i

Kommentar: Et kriterium beskriver et kendetegn, en betingelse eller et niveau, der i en bestemt
sammenhæng bruges som grundlag for en bedømmelse eller beslutning. Et kriterium er en præcisering af,
hvad eller hvor meget der skal til, fx for at afgøre om et mål er nået, eller for at bedømme om noget er godt
nok.

Et kriterium fastsætter et punkt, et interval, et niveau el. lign. på den skala eller den indikator, man
vurderer eller måler det pågældende efter.

Term

metodefidelitet

Term

metodeoverholdelse

Generel definition:
kriterium, der anvendes til at vurdere om flere handlinger, forløb eller
projektimplementeringer er ensartet reproduceret
Kommentar: Metodefidelitet vil typisk blive målt og bedømt på hhv. 1) loyalitet over for metodens dele
eller procedurer; 2) omfang i form af hyppighed, varighed og frekvens i anvendelsen af metodens dele eller
procedurer, 3) kvaliteten i anvendelsen af metodens dele eller procedurer; 4) modtagernes respons på
indsatsen samt 5) faktorer der adskiller og afgrænser metodens dele eller procedure for andre nærliggende
metoder. Herudover kan også indgå en bedømmelse af relevante omgivende forhold og betingelser.

Term

information om rammer

Generel definition:

Term

information, der omhandler rammer

socialpædagogisk metode

Generel definition:
socialpædagogisk støtte

metode, der anvendes til levering af socialpædagogisk behandling eller

Formidlingsversion:
En socialpædagogisk metode er en metode, der anvendes til systematisk at
vurdere og stimulere en persons fysiske, psykiske og sociale udvikling eller levere vejledning, omsorg, støtte
og kompenserende hjælp, der har til formål at fastholde eller udvikle en persons funktionsevne og
muligheder for selvstændighed og selvbestemmelse i forhold til personens situation.

Term

misbrugsbehandlingsmetode

Term

metode til misbrugsbehandling

Generel definition:

metode, der anvendes til levering af misbrugsbehandling

Formidlingsversion:
Misbrugsbehandlingsmetode er en metode, der anvendes til levering af
indsatser, der har til formål at afhjælpe et misbrug.

Term

samtalemetode

Generel definition:

metode, der anvendes til samtale

Formidlingsversion:
En samtalemetode er en metode, der anvendes til at indlede, opretholde og
afslutte udveksling af tanker og ideer frembragt enten i talesprog, tegnsprog eller med andre sprog mellem
en eller flere.

Term

faglig tilgang

Generel definition:
fagligt eller teoretisk system, der udgør en ramme for, hvordan et arbejde skal
udføres i kraft af et bestemt fokus og formål
Formidlingsversion:
En faglig tilgang er et fagligt eller teoretisk system, der udgør en ramme for,
hvordan et arbejde skal udføres i kraft af et bestemt fokus og formål.

Term

evidensbaseret metode

Generel definition:

Term

metode, der er udarbejdet på baggrund af forskningsbaseret viden

Kuno Beller Test

Generel definition:
målemetode, hvor en udfører, der er oplært i metoden, tester et barn op til
seks år med det formål at bestemme barnets udviklingsmæssige alder og derudfra tilrettelægge individuelle
pædagogiske tiltag, der kan styrke barnets nærmeste udviklingszoner
Kommentar: Metoden bruges i et vist omfang også til personer med udviklingshæmning.

Term

Goal Attainment Scale

Term

GAS

Generel definition:
målemetode, hvor en person selv udvælger tre til fem hovedområder for
indsatsen, til hvilke der fastsættes differentierede mål, som personen sammen med fagpersonen evaluerer
på et aftalt tidspunkt med det formål at fastsætte og evaluere på differentierede mål

Kommentar: Da omdrejningsmomentet er de hovedområder, personen selv udvælger, er GAS ikke et
system, der er begrænset til afgrænsede diagnoser eller målgrupper. GAS kan anvendes alle steder, hvor
der indledes et behandlingsforløb af en vis varighed.

Term

Motorisk Perceptuel Udvikling

Term

MPU-test

Generel definition:
målemetode, hvor en fysioterapeut foretager en observation af et barn,
herunder børn med udviklingshæmning, fra 0-7 år med det formål at bestemme den motoriske og
perceptuelle udvikling og identificere svagt udviklede områder

Term

jeg-støttende samtale

Generel definition:
samtalemetode, hvor en person med udviklingshæmning og udadreagerende
adfærd støttes i at sætte ord, kropssprog og stemning på sine følelser og reflektere over fordele, ulemper
og konsekvenser ved personens muligheder og ønsker for fremtiden
Formidlingsversion:
Jeg-støttende-samtale er en samtalemetode, hvor en person med
udviklingshæmning og udadreagerende adfærd støttes i at sætte ord, kropssprog og stemning på sine
følelser og reflektere over fordele, ulemper og konsekvenser ved personens muligheder og ønsker for
fremtiden.

Term

motiverende samtale

Term

motivational interview

Term

MI

Generel definition:
samtalemetode, samtalemetode, hvor udfører ved at fremkalde, undersøge
og styrke en persons egen motivation for en ændring hjælper en person til en positiv forandring af livsstil
Kommentar: Forandring af livsstil kan fx vedrøre misbrug , overvægt og fysisk inaktivitet. Den
motiverende samtale bruges primært i forbindelse med sundhedsfremme og forebyggelse.
Formidlingsversion:
Motiverende samtale er en samtalemetode, hvor udfører fremkalder,
undersøger og styrker en persons egen motivation for en ændring. Formålet er at hjælpe personen til en
positiv forandring af livsstil.
Forandring af livsstil kan fx vedrøre misbrug, overvægt og fysisk inaktivitet.
Den motiverende samtale bruges primært i forbindelse med sundhedsfremme og forebyggelse.

Term

værdsættende samtale

Term

Appreciative Inquiry

Generel definition:
samtalemetode, hvor udfører retter fokus mod det, der allerede virker for en
person for herigennem at hjælpe personen med at bruge sine styrker og ressourcer til at opnå ønskede mål
og en positiv udvikling
Formidlingsversion:
Værdsættende samtale er en samtalemetode, hvor udfører retter fokus mod
det, der allerede virker for en person. Formålet er at hjælpe personen med at bruge sine styrker og
ressourcer til at opnå ønskede mål og en positiv udvikling.

Term

Picture Exchange Communication System

Term

PECS

Generel definition:
samtalemetode, hvor udfører kommunikerer med en person med
kommunikationsnedsættelse ved hjælp af udveksling af billeder
Kommentar: Fokus er særligt på opfyldelsen af forskellige behov og opnåelsen af ønskede mål.
Ud over billeder kan man også bruge fotografier, stregtegninger, konkreter og symboler.
Den oprindelige målgruppe for metoden var små børn med autisme uden verbalt sprog eller meget
begrænset verbalt sprog. Metoden anvendes dog til en langt bredere målgruppe, deriblandt også voksne
med autisme eller andre former for kommunikationsvanskeligheder.
Formidlingsversion:
Picture Exchange Communication System er en samtalemetode, hvor udfører
kommunikerer med en person med kommunikationsnedsættelse ved hjælp af udveksling af billeder.
opnåelsen af ønskede mål.
Ud over billeder kan man også bruge fotografier, stregtegninger, konkreter og symboler.
Den oprindelige målgruppe for metoden var små børn med autisme uden verbalt sprog eller meget
begrænset verbalt sprog. Metoden anvendes dog til en langt bredere målgruppe, deriblandt også voksne
med autisme eller andre former for kommunikationsvanskeligheder.

Term

Tegn Til Tale

Term

TTT

Generel definition:
samtalemetode, hvor udfører kommunikerer med en person med hørelse og
kommunikationsnedsættelse ved at supplere talesproget med håndtegn

Kommentar: Tegn til Tale adskiller sig fra tegnsprog ved at benytte mange velkendte og internationale
tegn. Tegnsprog, der primært retter sig mod døve, er et selvstændigt visuelt sprog med egen grammatik,
ordstilling mv.
Formidlingsversion:
Tegn Til Tale er en samtalemetode, hvor udfører kommunikerer med en
person med hørelse og kommunikationsnedsættelse ved at supplere talesproget med håndtegn.
Tegn til Tale adskiller sig fra tegnsprog ved at benytte mange velkendte og internationale tegn. Tegnsprog,
der primært retter sig mod døve, er et selvstændigt visuelt sprog med egen grammatik, ordstilling mv.

Term

terapeutisk metode

Generel definition:

metode, der anvendes til behandling og terapi

Formidlingsversion:
En terapeutisk metode er en metode, der anvendes til levering af indsatser,
der har til formål at forbedre en given fysisk eller psykisk tilstand.

Term

akupunktur

Generel definition:
metode, hvor en akupunktør indfører nåle i specifikke punkter af kroppen på
en person med smerter eller visse lidelser med det formål at lindre eller helbrede disse
Kommentar: Akupunktur anvendes fx mod kropssmerter, kvalme, klimakterielidelser, visse psykiske
lidelser og i forbindelse med afvænning fra misbrug.
Formidlingsversion:
Akupunktur er en metode, hvor en person med smerter eller med bestemte
lidelser får indført nåle i specifikke punkter på kroppen af en akupunktør. Formålet er at lindre smerterne
eller helbrede lidelserne.
Akupunktur anvendes fx mod kropssmerter, kvalme, klimakterielidelser, visse psykiske lidelser og i
forbindelse med afvænning fra misbrug.

Term

Bobath-konceptet

Term

neurodevelopmental treatment

Term

NDT

Generel definition:
metode, hvor en terapeut håndterer en person med erhvervet hjerneskade på
specifikke måder, der bearbejder motorisk adfærd med det formål at optimere personens funktionsevne

Formidlingsversion:
Bobath-konceptet er en metode, hvor en terapeut håndterer en person med
erhvervet hjerneskade på specifikke måder, der bearbejder motorisk adfærd. Formålet er at optimere
personens funktionsevne.

Term

Castillo Morales-konceptet

Term

neuromotorisk udviklingsterapi og orofacial regulationsterapi

Generel definition:
metode, hvor en Castillo Morales-terapeut påvirker sansereceptorer hos en
person med hjerneskade med det formål at styrke og udvikle dennes potentialer og færdigheder
Kommentar: Påvirkningen af sansereceptorer sker gennem neuromotorisk kropsterapi, orofacial
regulationsterapi og anvendelse af ganeplade.
Formidlingsversion:
Castillo Morales-konceptet er en metode, hvor en Castillo Morales-terapeut
påvirker sansereceptorer hos en person med hjerneskade. Formålet er at styrke og udvikle dennes
potentialer og færdigheder.
Påvirkningen af sansereceptorer sker gennem neuromotorisk kropsterapi, orofacial regulationsterapi og
anvendelse af ganeplade.

Term

12-trinsbehandling

Term

Minnesota-modellen

Generel definition:
metode til misbrugsbehandling, metode til misbrugsbehandling, hvor en
person med misbrug rådgives af et tværfagligt team, herunder tidligere misbrugere, i et forløb der består af
12 trin, med det formål at bryde benægtelsen og hjælpe personen til at stille sin egen diagnose
Kommentar: I 12-trinsbehandling betragtes misbrug som en sygdom, og personer med misbrug betegnes
derfor patienter.
Formidlingsversion:
12-trinsbehandling er en metode til misbrugsbehandling, hvor en person med
misbrug får rådgivning af et tværfagligt team, hvor der også indgår tidligere misbrugere. Formålet er at
bryde benægtelsen og hjælpe personen til at stille sin egen diagnose.

Term

Gorski tilbagefaldsbehandling

Term

CENAPS-modellen

Generel definition:
metode til misbrugsbehandling, hvor en person med misbrug får
tilbagefaldsforebyggende rådgivning og -terapi med det formål at diagnosticere og behandle afhængighed

Formidlingsversion:
Gorski tilbagefaldsbehandling er en metode til misbrugsbehandling, hvor en
person med misbrug får tilbagefaldsforebyggende rådgivning og –terapi. Formålet er at diagnosticere og
behandle afhængighed.

Term

De Utrolige År

Term

DUÅ

Generel definition:
metode, hvor udfører gennem gruppebaserede øvelser styrker samspillet
mellem 0-12-årige med udadreagerende adfærd og deres forældre med det formål at styrke børnenes
sociale færdigheder og give forældrene redskaber til at forbedre samværet
Kommentar: Målgruppen kan også omfatte børn med ADHD.
Forældreprogrammet BASIC 3-6 er det mest udbredte i Danmark.
Formidlingsversion:
De utrolige år er en metode, hvor udfører bruger gruppebaserede øvelser til
at styrke samspillet mellem 0-12-årige med udadreagerende adfærd og deres forældre. Formålet er at
styrke børnenes sociale færdigheder og give forældrene redskaber til at forbedre samværet.
Målgruppen kan også omfatte børn med ADHD.
Forældreprogrammet BASIC 3-6 er det mest udbredte i Danmark.

Term

Parent Management Training - Oregon

Term

PMTO

Generel definition:
metode, hvor udfører lærer forældre til en 3-12-årig med udadreagerende
adfærd nye færdigheder til at ændre familiens negative adfærdsmønster og fremme børnenes sociale
færdigheder
Kommentar: PMTO forekommer både som individuel - og gruppebehandling.
Formidlingsversion:
Parent Management Training er en metode, hvor udfører lærer forældre til en
3-12-årig med udadreagerende adfærd nye færdigheder til at ændre familiens negative adfærdsmønstre og
fremme børnenes sociale færdigheder.
PMTO forekommer både som individuel- og gruppebehandling.

Term

Multisystemisk terapi

Term

MST

Generel definition:
metode, hvor udfører arbejder med 12-17-årige med sociale problemer samt
deres familier og øvrige netværk med det formål at styrke familiens positive samspil, den unges netværk og
forældrenes opdragelsespraksis
Kommentar: Sociale problemer kan fx være kriminalitet, misbrug og udadreagerende adfærd.
Formidlingsversion:
Multisystemisk terapi er en metode, hvor udfører arbejder med 12-17-årige
med sociale problemer samt deres familier og øvrige netværk. Formålet er at styrke familiens positive
samspil, den unges netværk og forældrenes opdragelsespraksis.
Sociale problemer kan fx være kriminalitet, misbrug og udadreagerende adfærd.

Term

Treatment Foster Care Oregon

Term

TFCO

Term

MTFC Forældet term

Term

Multidimensional Treatment Foster Care Forældet term

Generel definition:
metode, hvor et behandlingsteam forstærker prosocial adfærd hos en 12-17årig med sociale problemer, der er anbragt i en særligt uddannet plejefamilie, med det formål at forebygge
sammenbrud i anbringelsen
Kommentar: Sociale problemer kan fx være kriminalitet, misbrug og udadreagerende adfærd.
TFCO blev tidligere kaldt MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care).
Formidlingsversion:
Treatment Foster Care Oregon er en metode, hvor et behandlingsteam
forstærker prosocial adfærd hos en 12-17-årig med sociale problemer, der er anbragt i en særligt uddannet
plejefamilie. Formålet er at forebygge sammenbrud i anbringelsen.
Sociale problemer kan fx være kriminalitet, misbrug og udadreagerende adfærd.
TFCO blev tidligere kaldt MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care).

Term

MultifunC

Generel definition:
metode, hvor 14-18-årige med svære adfærdsforstyrrelser lærer prosociale
færdigheder gennem ophold på et botilbud og intensiv familiebehandling
Formidlingsversion:
MultifunC er en metode, hvor 14-18-årige med svære adfærdsforstyrrelser
lærer prosociale færdigheder gennem ophold på et botilbud og intensiv familiebehandling.

Term

Kat-kassen

Term

Kognitiv Affektiv Træning

Generel definition:
samtalemetode, hvor udfører bruger en kasse med visuelle redskaber til at
føre en dialog med en person med autisme med det formål at skabe større selvindsigt og bedre sociale
færdigheder
Formidlingsversion:
Kat-kassen er en samtalemetode, hvor udfører bruger en kasse med visuelle
redskaber til at føre en dialog med en person med autisme. Formålet er at skabe større selvindsigt og bedre
sociale færdigheder.

Term

Kontakt-Ø

Generel definition:
metode, hvor en person med fysisk funktionsnedsættelse eller psykisk
funktionsnedsættelse har daglig én til én-kontakt omkring bestemte aktiviteter, der hver dag forløber efter
det samme mønster med det formål at skabe forudsigelighed og genkendelighed for personen
Formidlingsversion:
Kontakt-Ø er en metode, hvor en person med fysisk- eller psykisk
funktionsnedsættelse har daglig én til én-kontakt omkring bestemte aktiviteter. Aktiviteterne forløber hver
dag efter det samme mønster for at skabe forudsigelighed og genkendelighed.

Term

Marte Meo

Generel definition:
metode, hvor en Marte Meo-terapeut benytter videooptagelser af en person
til at observere, analysere og vurdere kvaliteten i kontakt og samspil mellem personen og andre mennesker
Formidlingsversion:
Marte Meo er en metode, hvor en Marte Meo-terapeut benytter
videooptagelser af en person til at observere, analysere og vurdere kvaliteten i kontakt og samspil mellem
personen og andre mennesker.

Term

TEACCH

Term

Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children

Generel definition:
metode, hvor udfører gennem visualisering og konkretisering og en fast
struktureret ramme styrker de forhold, der gavner indlæring for et barn eller en ung med autisme med det
formål at udvikle barnets eller den unges selvstændighed og handlemuligheder
Formidlingsversion:
TEACCH er en metode, hvor udfører gennem visualisering og konkretisering og
en fast struktureret ramme styrker de forhold, der gavner indlæring for et barn eller en ung med autisme.
Formålet er at udvikle barnets eller den unges selvstændighed og handlemuligheder.

Term

kognitiv terapi

Term

kognitiv adfærdsterapi

Generel definition:
metode, hvor en psykoterapeut afgrænser en persons adfærd og systematisk
analyserer de tankemønstre og antagelser, der ligger til grund for adfærden og derved hjælper personen til
at opnå mere realistiske eller mindre destruktive tanke- og handlingsmønstre
Formidlingsversion:
Kognitiv terapi er en metode, hvor en psykoterapeut afgrænser en persons
adfærd og systematisk analyserer de tankemønstre og antagelser, der ligger til grund for adfærden. Derved
kan terapeuten hjælpe personen til at opnå mere realistiske eller mindre destruktive tanke- og
handlingsmønstre.

Term

psykoterapeutisk tilgang

Generel definition:
faglig tilgang, der har fokus på psyken og psykologiske problemstillinger med
det formål at opnå indsigt i tanke- og handlemønstre og derved give den enkelte mulighed for at forandre
problematiske tanke- og handlemåder
Formidlingsversion:
En psykoterapeutisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på psyken og
psykologiske problemstillinger. Formålet er at opnå indsigt i tanke- og handlemønstre og derved give den
enkelte mulighed for at forandre problematiske tanke- og handlemåder.

Term

systemisk terapi

Generel definition:
metode, hvor en psykoterapeut bruger terapeutiske interventioner til at
støtte en dysfunktionel gruppe af personer i at ændre roller og adfærd og dermed skabe forandring for den
enkelte
Formidlingsversion:
Systemisk terapi er en metode, hvor en psykoterapeut bruger terapeutiske
interventioner til at støtte en dysfunktionel gruppe af personer i at ændre roller og adfærd. Formålet er at
skabe forandring for den enkelte.

Term

gestaltterapi

Generel definition:
metode, hvor en psykoterapeut lader en person gennemspille og genopleve
problemsituationer og komme med kraftige følelsesudladninger med det formål at opnå katharsis

Formidlingsversion:
Gestaltterapi er en metode, hvor en psykoterapeut lader en person
gennemspille og genopleve problemsitutioner og komme med kraftige følelsesudladninger. Formålet er at
personen opnår katharsis.

Term

neurolingvistisk programmering

Term

NLP

Generel definition:
metode, hvor en NLP-terapeut retter fokus på sammenhængen mellem en
persons tanker og sprog og derigennem hjælper personen med at blive bevidst om og i stand til at påvirke
egne og andres tankemønstre
Formidlingsversion:
Neurolingvistisk programmering er en metode, hvor en NLP-terapeut retter
fokus på sammenhængen mellem en persons tanker og sprog. Formålet er at hjælpe personen med at blive
bevidst om og i stand til at påvirke egne og andres tankemønstre.

Term

afspændingsterapi

Generel definition:
metode, hvor en fysioterapeut eller psykomotorisk terapeut bearbejder en
persons muskulatur for at frigøre spændinger i muskulaturen
Formidlingsversion:
Afspændingsterapi er en metode, hvor en fysioterapeut eller psykomotorisk
terapeut bearbejder en persons muskulatur. Formålet er at frigøre spændinger i muskulaturen.

Term

kropsterapi

Generel definition:
metode, hvor en fysioterapeut, psykolog eller psykomotorisk terapeut bruger
berøring og kropslig fordybelse til at hjælpe en person med at behandle psykiske problemer
Formidlingsversion:
Kropsterapi er en metode, hvor en fysioterapeut, psykolog eller
psykomotorisk terapeut bruger berøring og kropslig fordybelse til at hjælpe en person med at behandle
psykiske problemer.

Term

kunstterapi

Generel definition:
metode, hvor en psykoterapeut bruger kunstneriske udtryk som
udgangspunkt for en persons behandling og udvikling
Kommentar: Kunstneriske udtryk kan fx være tegning, maleri, modellering, bevægelse og tekst.

Formidlingsversion:
Kunstterapi er en metode, hvor en psykoterapeut bruger kunstneriske udtryk
som udgangspunkt for en persons behandling og udvikling.
Kunstneriske udtryk kan fx være tegning, maleri, modellering, bevægelse og tekst.

Term

Mindfulness Based Stress Reduction

Generel definition:
metode, hvor en gruppe af personer gennem meditationsøvelser lærer at
rette deres bevidsthed og opmærksomhed mod nuet på en ikke-dømmende måde for at reducere
stressbelastning, depression og angst og øge selvoplevet trivsel
Formidlingsversion:
Mindfulness Based Stress Reduction er en metode, hvor en gruppe af
personer gennem meditationsøvelser lærer at rette deres bevidsthed og opmærksomhed mod nuet på en
ikke-dømmende måde. Formålet er at reducere stressbelastning, depression og angst og øge selvoplevet
trivsel.

Term

Coombs-konceptet

Term

FOTT

Generel definition:
metode, hvor en terapeut bruger grundstimulation, spisetræning og udførelse
af mundhygiejniske rutiner til at træne en person med nedsat funktion i forhold til åndedræt,
fødeindtagelse og stemme og tale med det formål at personen genvinder eller udvikler funktion
Formidlingsversion:
Coombs-konceptet er en metode, hvor en terapeut bruger grundstimulation,
spisetræning og udførelse af mundhygiejniske rutiner til at træne en person med nedsat funktion i forhold
til åndedræt, fødeindtagelse og stemme og tale. Formålet er at personen genvinder eller udvikler funktion.

Term

Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik

Term

KRAP

Generel definition:
metode, hvor udfører hjælper en person med at opnå personlig og social
kompetence gennem kognitive teknikker og et anerkendende fokus på personens ressourcer
Formidlingsversion:
Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik er en metode, hvor
udfører hjælper en person med at opnå personlig og social kompetence gennem kognitive teknikker og et
anerkendende fokus på personens ressourcer.

Term

oplevelsesorienteret terapi

Generel definition:
metode, hvor en psykoterapeut gennem en indfølende holdning hjælper en
person med at opleve og udtrykke undertrykte følelser, reaktioner og potentialer med henblik på at
afhjælpe et eller flere psykiske problemer
Formidlingsversion:
Oplevelsesorienteret terapi er en metode, hvor en psykoterapeut gennem en
indfølende holdning hjælper en person med at opleve og udtrykke undertrykte følelser, reaktioner og
potentialer. Formålet er at afhjælpe et eller flere psykiske problemer.

Term

pædagogisk massage

Generel definition:
metode, hvor en uddannet pædagogisk massør bruger massage, berøring og
sanselegeaktiviteter til at stimulere en person med det formål at opnå trivsel, udvikling og læring
Formidlingsversion:
Pædagogisk massage er en metode, hvor en uddannet pædagogisk massør
bruger massage, berøring og sanselegeaktiviteter til at stimulere en person. Formålet er at opnå trivsel,
udvikling og læring.

Term

psykoedukation

Generel definition:
metode, hvor en person med psykiske vanskeligheder og/eller dennes
netværk systematisk undervises i den psykiske lidelse og dens behandling med det formål at understøtte
recovery
Kommentar: I psykoedukation indgår arbejde med at udvikle strategier til at fremme problemløsning,
symptomhåndtering, trivsel mv.
Formidlingsversion:
Psykoedukation er en metode, hvor en person med psykiske vanskeligheder
og/eller dennes pårørende systematisk undervises i den psykiske lidelse og dens behandling. Formålet er at
understøtte recovery.
I psykoedukation indgår arbejde med at udvikle strategier til at fremme problemløsning,
symptomhåndtering, trivsel mv.

Term

anerkendende tilgang

Generel definition:
faglig tilgang, der har fokus på anerkendelse og værdsættelse med det formål
at motivere til positiv forandring hos den enkelte
Formidlingsversion:
værdsættelse.

En anerkendende tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på anerkendelse og

Formålet er at motivere til positiv forandring hos den enkelte.

Term

ressourceorienteret tilgang

Generel definition:
faglig tilgang, der har fokus på den enkeltes ressourcer med det formål at se
muligheder frem for begrænsninger i forhold til personens udvikling
Formidlingsversion:
enkeltes ressourcer.

En ressourceorienteret tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på den

Formålet er at se muligheder frem for begrænsninger i forhold til personens udvikling.

Term

kognitiv tilgang

Generel definition:
faglig tilgang, der har fokus på sammenhængen og den gensidige påvirkning
mellem tanker, følelser, krop og handlinger med det formål at ændre tanke eller handling og derved opnå
mere positive følelser
Formidlingsversion:
En kognitiv tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på sammenhængen og
den gensidige påvirkning mellem tanker, følelser, krop og handlinger.
Formålet er at ændre tanke eller handling og derved opnå mere positive følelser.

Term

narrativ tilgang

Generel definition:
faglig tilgang, hvor fokus er på de fortællinger, som en person fortæller om sig
selv eller som fortælles om personen med det formål at se nye muligheder i personens liv
Formidlingsversion:
En narrativ tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på de fortællinger, som
den enkelte fortæller om sig selv eller som fortælles om personen.
Formålet er at se nye muligheder i personens liv.

Term

Affolter-konceptet

Generel definition:
metode, hvor udfører konkret guider en person med erhvervet hjerneskade i
daglige aktiviteter og derved træner den taktil-kinæstetiske sans med det formål at samordne og
organisere sansestimuli

Formidlingsversion:
Affolter-konceptet er en metode, hvor udfører konkret guider en person med
hjerneskade i daglige aktiviteter og derved træner den taktil-kinæstetiske sans. Formålet er at samordne og
organisere sansestimuli.

Term

Aggression Replacement Training

Term

ART

Generel definition:
metode, hvor en uddannet ART-træner træner en ung med
adfærdsvanskeligheder i sociale færdigheder, moralsk ræsonnement og kontrol af vrede med det formål at
forebygge, reducere og erstatte aggressiv adfærd
Formidlingsversion:
Aggression Replacement Training er en metode, hvor en uddannet ARTtræner træner en ung med adfærdsvanskeligheder i sociale færdigheder, moralsk ræsonnement og kontrol
af vrede. Formålet er at forebygge, reducere og erstatte aggressiv adfærd.

Term

psykodynamisk terapi

Term

psykoanalytisk terapi

Generel definition:
metode, hvor en psykoterapeut fokuserer på ubevidste konflikter med rødder
i barndommen og relationer til nære omsorgspersoner for derved at hjælpe en person til at opnå indsigt i
årsager til følelser og adfærd
Formidlingsversion:
Psykodynamisk terapi er en metode, hvor en psykoterapeut fokuserer på
ubevidste konflikter med rødder i barndommen og relationer til nære omsorgspersoner. Formålet er at
hjælpe en person til at opnå indsigt i årsager til følelser og adfærd.

Term

Reflex XL

Generel definition:
metode, hvor udfører gennem undervisning og social færdighedstræning
lærer en person med ADHD at håndtere sine følelser og regulere sin adfærd
Formidlingsversion:
Reflex XL er en metode, hvor udfører gennem undervisning og social
færdighedstræning lærer en person med ADHD at håndtere sine følelser og regulere sin adfærd.

Term

Assertive Community Treatment

Term

ACT

Generel definition:
metode, hvor et tværfagligt ACT-team hjælper en udsat person til at profitere
af og fastholde kontakt til eksisterende tilbud gennem en helhedsorienteret indsats på tværs af
indsatsområder
Kommentar: Indsatsområder kan fx være sagsbehandling, misbrugsbehandling eller psykiatrisk
behandling.
Med udsat person forstås i denne sammenhæng hjemløse, tidligere hjemløse eller personer i fare for at
blive hjemløse, sindslidende og misbrugere.
Formidlingsversion:
Assertive Community Treatment er en metode, hvor et tværfagligt ACT-team
hjælper en udsat person til at profitere af og fastholde kontakt til eksisterende tilbud gennem en
helhedsorienteret indsats på tværs af indsatsområder.
Indsatsområder kan fx være sagsbehandling, misbrugsbehandling eller psykiatrisk behandling.
Med udsat person forstås i denne sammenhæng hjemløse, tidligere hjemløse eller personer i fare for at
blive hjemløse, sindslidende og misbrugere.

Term

Individual Case Management

Term

ICM

Generel definition:
metode, hvor en case manager i samarbejde med en udsat person hjælper
denne med at profitere af og fastholde kontakten til almindelige støtte- og behandlingstilbud med det
formål, at personen opnår kontrol over sit eget liv og inddrages i forandringsprocessen
Kommentar: Med udsat person forstås fx en person, der er hjemløs, sindslidende eller misbruger.
Formidlingsversion:
Individual Case Management er en metode, hvor en case manager i
samarbejde med en udsat person hjælper denne med at profitere af og fastholde kontakten til almindelige
støtte- og behandlingstilbud. Formålet er, at personen opnår kontrol over sit eget liv og inddrages i
forandringsprocessen.
Med udsat person forstås fx en person, der er hjemløs, sindslidende eller misbruger.

Term

Critical Time Intervention

Term

CTI

Generel definition:
metode, hvor en CTI-medarbejder skaber kontinuitet i indsatsen over for en
hjemløs person, der skal flytte i egen bolig, ved at styrke personens bånd til venner og familie samt
behandlings- og støttetilbud med det formål at sikre, at personen profiterer af eksisterende tilbud og
undgår at falde tilbage i hjemløshed

Formidlingsversion:
Critical Time Intervention er en metode, hvor en CTI-medarbejder skaber
kontinuitet i indsatsen over for en hjemløs person, der skal flytte i egen bolig, ved at styrke personens bånd
til venner og familie samt behandlings- og støttetilbud. Formålet er at sikre, at personen profiterer af
eksisterende tilbud og undgår at falde tilbage i hjemløshed.

Term

Acceptance and Commitment Training/Therapy

Term

ACT

Generel definition:
metode, hvor en psykolog kortlægger en persons kontrol- og
undgåelsesstrategier og derved hjælper personen med at acceptere strategiernes eksistens med det formål
at opnå engagement, større psykologisk fleksibilitet og aktiv handling
Kommentar: Målgruppen for ACT kan fx være personer med depression eller angst, stressbelastning eller
stofmisbrug.
Formidlingsversion:
Acceptance and Commitment Training/Therapy er en metode, hvor en
psykolog kortlægger en persons kontrol- og undgåelsesstrategier.
Formålet er, at personen accepterer strategiernes eksistens og derved opnår engagement, større
psykologisk fleksibilitet og aktiv handling.
Målgruppen for ACT kan fx være personer med depression eller angst, stressbelastning eller stofmisbrug.

Term

social færdighedstræning

Generel definition:
metode, hvor udfører støtter en person med psykisk funktionsnedsættelse i at
optræne, udvikle eller fastholde personlige og sociale færdigheder gennem samtaler, hjemmeøvelser,
træning af problem- og konfliktløsningsstrategier og rollespil
Formidlingsversion:
Social færdighedstræning er en metode, hvor udfører støtter en person med
psykisk funktionsnedsættelse i at optræne, udvikle eller fastholde personlige og sociale færdigheder.
Færdighedstræningen foregår gennem samtaler, hjemmeøvelser, træning af problem- og
konfliktløsningsstrategier og rollespil.

Term

musikterapi

Generel definition:
metode, hvor en musikterapeut anvender musik eller musikalske elementer i
interaktion med en person med fysisk funktionsnedsættelse eller psykisk funktionsnedsættelse med det
formål at behandle, udvikle eller lindre

Formidlingsversion:
Musikterapi er en metode, hvor en musikterapeut anvender musik eller
musikalske elementer i interaktion med en person med fysisk- eller psykisk funktionsnedsættelse. Formålet
er at behandle, udvikle eller lindre.

Term

Applied Behavior Analysis

Term

ABA

Term

Anvendt adfærdsanalyse

Generel definition:
metode, hvor udfører systematisk analyserer adfærden hos et barn med
autisme i førskolealderen og lærer det nye måder at indgå i sociale samspil
Kommentar: Det kan fx ske ved at integrere barnet i sammenhænge, hvor det kan imitere og lære af
normalt fungerende børn.
Formidlingsversion:
Applied Behavior Analysis er en metode, hvor udfører systematisk analyserer
adfærden hos et barn med autisme i førskolealderen og lærer det nye måder at indgå i socialt samspil. Det
kan fx ske ved at integrere barnet i sammenhænge, hvor det kan imitere og lære af normalt fungerende
børn.

Term

social læringstilgang

Generel definition:
faglig tilgang, hvor fokus er på deltagelse i sociale processer med det formål at
fremme læring for den enkelte blandt og gennem andre mennesker
Kommentar: En social læringstilgang kan ses i modsætning til de læringstilgange, der anskuer læring som
en individuel, kognitiv proces hos det enkelte individ.
Formidlingsversion:
sociale processer.

En social læringstilgang er en faglig tilgang, der har fokus på deltagelse i

Formålet er at fremme læring for den enkelte blandt og gennem andre mennesker.
En social læringstilgang kan ses i modsætning til de læringstilgange, der anskuer læring som en individuel,
kognitiv proces hos det enkelte individ.

Term

adfærdsterapi

Generel definition:
metode, hvor en psykoterapeut ved at observere og analysere adfærd hjælper
en person med psykiske vanskeligheder til at udfordre, modificere eller forandre uhensigtsmæssig eller
destruktiv adfærd

Formidlingsversion:
Adfærdsterapi er en metode, hvor en psykoterapeut ved at observere og
analysere adfærd hjælper en person med psykiske vanskeligheder til at udfordre, modificere eller forandre
uhensigtsmæssig eller destruktiv adfærd.

Term

adfærdsterapeutisk tilgang

Generel definition:
herpå

faglig tilgang, hvor fokus er på en persons adfærd med det formål at ændre

Formidlingsversion:
enkeltes adfærd.

En adfærdsterapeutisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på den

Formålet er at ændre adfærden i en bestemt retning.

Term

hierarkisk terapeutisk samfund

Term

HTS

Generel definition:
metode til misbrugsbehandling, hvor en person med misbrug indgår i et
hierarkisk fællesskab med tidligere misbrugere, der fungerer som juniorbehandlere og støtter personen i at
indgå i sociale relationer uden misbrug og derved stige i hierarkiet og selv blive juniorbehandler
Formidlingsversion:
Hierarkisk terapeutisk samfund er en metode til misbrugsbehandling, hvor en
person med misbrug indgår i et hierarkisk fællesskab med tidligere misbrugere. De tidligere misbrugere
fungerer som juniorbehandlere og støtter personen i at indgå i sociale relationer uden misbrug. Herved kan
personen stige i hierarkiet og selv blive juniorbehandler.

Term

demokratisk terapeutisk samfund

Term

DTS

Generel definition:
metode til misbrugsbehandling, hvor en person med misbrug indgår aktivt og
ligeværdigt i at organisere fællesskabet og tilrettelægge sin egen og andres behandling med det formål at
opnå redskaber og kompetencer til at leve et liv uden misbrug
Formidlingsversion:
Demokratisk terapeutisk samfund er en metode til misbrugsbehandling, hvor
en person med misbrug indgår aktivt og ligeværdigt i at organisere fællesskabet og tilrettelægge sin egen
og andres behandling. Formålet er at opnå redskaber og kompetencer til at leve et liv uden misbrug.

Term

Individual Placement and Support

Term

IPS

Generel definition:
metode, hvor en jobkonsulent støtter en person med psykiske vanskeligheder
i at fastholde beskæftigelse eller uddannelse
Formidlingsversion:
Individual Placement and Support er en metode, hvor en jobkonsulent støtter
en person med psykiske vanskeligheder i at fastholde beskæftigelse eller uddannelse.

Term

Wellness Recovery Action Plan

Term

WRAP

Generel definition:
metode, hvor en person med psykiske vanskeligheder støttes i at sætte egne
mål med det formål at øge personens mulighed for at deltage i beslutningsprocesser samt den
selvoplevede trivsel
Formidlingsversion:
Wellness Recovery Action Plan er en metode, hvor en person med psykiske
vanskeligheder støttes i at sætte egne mål. Formålet er at øge personens mulighed for at deltage i
beslutningsprocesser samt den selvoplevede trivsel.

Term

Illness Management and Recovery

Term

IMR

Generel definition:
metode, hvor en person med psykiske vanskeligheder støttes i at opnå viden
om egen diagnose, udvikle strategier til egenmestring og opsætte individuelle og meningsfulde mål for
tilværelsen med det formål at opnå recovery
Formidlingsversion:
Illness Management and Recovery er en metode, hvor en person med psykiske
vanskeligheder støttes i at opnå viden om egen diagnose, udvikle strategier til egenmestring og opsætte
individuelle og meningsfulde mål for tilværelsen. Formålet er at opnå recovery.

Term

alkoholbehandling

Term

alkoholmisbrugsbehandling

Generel definition:
Lovhjemmel: SUL § 141

misbrugsbehandling, der er rettet mod et alkoholmisbrug

Term

flygtning

Kilde til term: PUB: Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling (SIB) (Sundhedsstyrelsen):
: Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling
Generel definition:
forfølgelse

person, der flygter til et andet land på grund af velbegrundet frygt for

Kommentar: Årsag til forfølgelse kan fx være race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til særlig social
gruppe eller politisk anskuelse.
Formidlingsversion:
En flygtning er en person, der flygter til et andet land på grund af
velbegrundet frygt for forfølgelse.
Årsag til forfølgelse kan fx være race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til særlig social gruppe eller
politisk anskuelse.

Term

alder

Generel definition:

periode, som noget har eksisteret

Kommentar: For en person er der tale om perioden fra fødslen til et givet tidspunkt.

Term

misbrug

Kilde til term: PUB: DSM-IV: : Diagnostic and statistical manual of mental disorders - s. 198 (Substance
Abuse)
Term

skadeligt brug

Kilde til term: PUB: WHO ICD-10: : Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser
Generel definition:
adfærd, der er kendetegnet ved et brugsmønster af rusmiddel eller
lægemiddel, som medfører fysisk, psykisk eller social skade
Kommentar: Skaden ved misbrug er ofte en kombination af fysisk, psykisk og social skade. Misbrug er
kendetegnet ved, at en person indtager rusmidler, som ved gentagen anvendelse kan fremkalde fysisk
og/eller psykisk afhængighed.

Rusmidler omfatter opioider, benzodiazepiner, centralstimulantia, hallucinogener, cannabis og alkohol.
(Nikotin, kaffe og te tilhører også gruppen, men er ikke medtaget i denne sammenhæng).

En fysisk afhængighed er ikke det samme som et misbrug. Man kan godt være afhængig af et middel uden
at være misbruger, fx kan en person være afhængig af livsvigtig medicin uden dermed at have et misbrug.

Mange brugere af psykoaktive stoffer tager mere end en type af stoffer. Undergrupper af misbrug er
klassificeret efter det stof, som har forårsaget eller bidraget mest til den foreliggende problemstilling.
Opdelingen i alkoholmisbrug og stofmisbrug er yderligere baseret på de lovgivningsmæssige og
organisatoriske rammer for behandlingen samt forskellige klientgrupper.
Relaterede søgeord:

afhængighed;

Formidlingsversion:
Misbrug er en adfærd, der er kendetegnet ved et brugsmønster af rusmiddel
eller lægemiddel, som medfører fysisk, psykisk eller social skade.
Som socialt problem er misbrug kendetegnet ved, at en person er, eller er i fare for at blive, marginaliseret.
Skaden ved misbrug er ofte en kombination af fysisk, psykisk og social skade. Misbrug er kendetegnet ved,
at en person indtager rusmidler, som ved gentagen anvendelse kan fremkalde fysisk og/eller psykisk
afhængighed.
Rusmidler omfatter opioider, benzodiazepiner, centralstimulantia, hallucinogener, cannabis og alkohol.
(Nikotin, kaffe og te tilhører også gruppen, men er ikke medtaget i denne sammenhæng).
En fysisk afhængighed er ikke det samme som et misbrug. Man kan godt være afhængig af et middel uden
at være misbruger, fx kan en person være afhængig af livsvigtig medicin uden dermed at have et misbrug.
Mange brugere af psykoaktive stoffer tager mere end en type af stoffer.
Undergrupper af misbrug er klassificeret efter det stof, som har forårsaget eller bidraget mest til den
foreliggende problemstilling. Opdelingen i alkoholmisbrug og stofmisbrug er yderligere baseret på de
lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for behandlingen samt forskellige klientgrupper.

Term

prostitution

Generel definition:
handling, hvor mindst to handlende personer på markedsmæssige betingelser
henholdsvis køber og sælger en prostitutionsydelse mod betaling
Kommentar: Den tankemæssige forestilling om fænomenet prostitution er værdineutral. Inden for
Servicelovens område er prostitution benævnt som type af socialt problem, men hvorvidt prostitution
udgør et problem for den enkelte må afgøres på individniveau.
Begrebet omfatter ikke forhold, der falder under de strafferetlige regler, fx køb af seksuelle ydelser, der
sælges af unge under 18 år, eller det fænomen at personer tvinges af andre til at sælge seksuelle ydelser.
Formidlingsversion:
Prostitution er en handling, hvor mindst to handlende personer på
markedsmæssige betingelser henholdsvis køber og sælger en prostitutionsydelse mod betaling.
Prostitution som socialt problem er kendetegnet ved, at en person er, eller er i fare for at blive,
marginaliseret.

Den tankemæssige forestilling om fænomenet prostitution er værdineutral. Inden for Servicelovens
område er prostitution benævnt som type af socialt problem, men hvorvidt prostitution udgør et problem
for den enkelte må afgøres på individniveau.
Begrebet omfatter ikke forhold, der falder under de strafferetlige regler, fx køb af seksuelle ydelser, der
sælges af unge under 18 år, eller det fænomen at personer tvinges af andre til at sælge seksuelle ydelser.

Term

synsnedsættelse

Generel definition:
at se

fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons evne til

Kommentar: Evnen til at se omfatter fx synsskarphed, synsfelt eller synskvalitet.
Begrænsning dækker hele spektret fra betydeligt nedsat til fuldstændig ophævet funktion.
Synsnedsættelse udgør kun en funktionsevnenedsættelse for så vidt som nedsættelsen rækker ud over det,
der almindeligvis kan korrigeres for.
Relaterede søgeord:
blind; blindhed; svagtseende; svagtsynet; svagtsynede; svagsynet; svagsynede;
synshæmmet; nedsat syn; synstab; synshandicap;
Formidlingsversion:
En synsnedsættelse er en begrænsning i en persons evne til at se som resultat
af en funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller funktioner, eksklusiv de mentale funktioner
Evnen til at se omfatter fx synsskarphed, synsfelt eller synskvalitet.
Begrænsning dækker hele spektret fra betydeligt nedsat til fuldstændig ophævet funktion.
Synsnedsættelse udgør kun en funktionsevnenedsættelse for så vidt som nedsættelsen rækker ud over det,
der almindeligvis kan korrigeres for.

Term

hørenedsættelse

Generel definition:
opfattelse af lyd

fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons

Kommentar: Begrænsning dækker hele spektret fra betydeligt nedsat til fuldstændig ophævet funktion.
Begrænsning dækker hele spektret fra betydeligt nedsat til fuldstændig ophævet funktion.
Hørenedsættelse udgør kun en funktionsevnenedsættelse for så vidt som nedsættelsen rækker ud over
det, der almindeligvis kan korrigeres for.
Relaterede søgeord:
døv; døvhed; svagthørende; tunghør; hørehæmmet; hørehandicap;
hørehæmning; Cochlear Implant; CI-opereret; medfødt døvhed; lydfølsomhed; lydoverfølsomhed; Morbus

Ménière; høretab; døvbleven; tinnitus; høreproblem; støjskade; høreskade; nedsat hørelse; manglende
hørelse;
Formidlingsversion:
En hørenedsættelse er en begrænsning i en persons opfattelse af lyd som
resultat af en funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller funktioner, eksklusiv de mentale funktioner.
Begrænsning dækker hele spektret fra betydeligt nedsat til fuldstændig ophævet funktion.
Hørenedsættelse udgør kun en funktionsevnenedsættelse for så vidt som nedsættelsen rækker ud over
det, der almindeligvis kan korrigeres for.

Term

mobilitetsnedsættelse

Generel definition:
fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons
mulighed for at bevæge sig
Kommentar: Begrænsning dækker hele spektret fra let nedsat til fuldstændig ophævet funktion.
Relaterede søgeord:
lam; bevægehandicap; bevægelseshæmmet; bevægelseshæmning; lammelse;
gangbesvær; motorisk funktionsforstyrrelse; motorisk handicap; motorik; gangfunktion;
Formidlingsversion:
En mobilitetsnedsættelse er en begrænsning i en persons mulighed for at
bevæge sig som resultat af en funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller funktioner, eksklusiv de
mentale funktioner.
Begrænsning dækker hele spektret fra let nedsat til fuldstændig ophævet funktion.

Term

intellektuel/kognitiv forstyrrelse

Generel definition:
psykisk funktionsnedsættelse, der er kendetegnet ved forstyrrelser i
overordnede mentale funktioner
Relaterede søgeord:

mental forstyrrelse; kognitiv funktionsnedsættelse; kognitiv vanskelighed;

Formidlingsversion:
Intellektuel/kognitiv forstyrrelse er en psykisk funktionsnedsættelse, der er
kendetegnet ved forstyrrelser i overordnede mentale funktioner.

Term

psykiske vanskeligheder

Term

sindslidelse

Generel definition:
psykisk funktionsnedsættelse, der er kendetegnet ved forstyrrelser i adfærd
og tanke-, følelses-, stemnings- og fantasilivet

Relaterede søgeord:
psykisk syg; pskisk sygdom; mentalt syg; mental sygdom; sindssyge;
sindslidende; psykisk lidelse; psykisk betinget sygdom
Formidlingsversion:
Psykiske vanskeligheder er en psykisk funktionsnedsættelse, der er
kendetegnet ved forstyrrelser i adfærd og tanke-, følelses-, stemnings- og fantasilivet.

Term

angst

Generel definition:
sindslidelse, der er kendetegnet ved en følelse af frygt, anspændthed og uro,
uden at det er muligt at identificere en umiddelbar årsag
Relaterede søgeord:

fobi; generaliseret angst

Formidlingsversion:
Angst er en forstyrrelse i adfærd og tanke-, følelses-, stemnings- og
fantasilivet, der er kendetegnet ved en følelse af frygt, anspændthed og uro, uden at det er muligt at
identificere en umiddelbar årsag.

Term

depression

Generel definition:
sindslidelse, der er kendetegnet ved en markant, vedvarende følelse af
tristhed, håbløshed og handlingslammelse
Relaterede søgeord:

depressiv; maniodepressiv;

Formidlingsversion:
Depression er en forstyrrelse i adfærd og tanke-, følelses-, stemnings- og
fantasilivet, der er kendetegnet ved en markant, vedvarende følelse af tristhed, håbløshed og
handlingslammelse.

Term

forandret virkelighedsopfattelse

Generel definition:
sindslidelse, der er kendetegnet ved en virkelighedsopfattelse, der udgør en
væsentlig afvigelse fra accepterede statistiske normer
Kommentar: Begrebet dækker over skizoide/psykotiske tilstande.
Relaterede søgeord:

skizofreni; psykose;

Formidlingsversion:
Forandret virkelighedsopfattelse er en forstyrrelse i adfærd og tanke-,
følelses-, stemnings- og fantasilivet, der er kendetegnet ved en virkelighedsopfattelse, der udgør en
væsentlig afvigelse fra accepterede statistiske normer.
Begrebet dækker over skizoide/psykotiske tilstande.

Term

personlighedsforstyrrelse

Generel definition:
til andre mennesker

sindslidelse, der er kendetegnet ved en forstyrrelse i evnen til at forholde sig

Kommentar: Begrebet dækker over borderline, psykopati og karakterafvigelser.
Relaterede søgeord:

borderline; psykopati; karakterafvigelse

Formidlingsversion:
Personlighedsforstyrrelse er en forstyrrelse i adfærd og tanke-, følelses-,
stemnings- og fantasilivet, der er kendetegnet ved en forstyrrelse i evnen til at forholde sig til andre
mennesker.
Begrebet dækker over borderline, psykopati og karakterafvigelser.

Term

udviklingshæmning

Foretrukken term
Term

mental retardering

Generel definition:
intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved en forsinket eller
manglende udvikling inden for bestemte områder af psyken eller mere generel mental retardering
Kommentar: Begrebet omfatter også Down's syndrom
Relaterede søgeord:
evnesvag; debil; imbecil; åndssvaghed; Downs syndrom; mongolisme;
mongolbarn; svagtbegavet; oligofreni; psykisk udviklingshæmning; lav intelligens
Formidlingsversion:
Udviklingshæmning er en forstyrrelse i overordnede mentale funktioner, der
er kendetegnet ved en forsinket eller manglende udvikling inden for bestemte områder af psyken eller
mere generel mental retardering. Begrebet omfatter også Down's syndrom.

Term

demens

Generel definition:
intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved en fremadskridende
nedsættelse af en persons intellektuelle og kognitive færdigheder, heriblandt hukommelsesfunktionen
Kommentar: Som eksempel på demens kan nævnes Alzheimers sygdom og vaskulær demens.
Relaterede søgeord:
demens

alzheimers demens; vaskulær demens; dårlig hukommelse; senilitet; senil

Formidlingsversion:
Demens er en forstyrrelse i overordnede mentale funktioner, der er
kendetegnet ved en fremadskridende nedsættelse af en persons intellektuelle og kognitive færdigheder,
heriblandt hukommelsesfunktionen.

Som eksempel på demens kan nævnes Alzheimers sygdom og vaskulær demens.

Term

udviklingsforstyrrelse

Generel definition:
nedsat funktion i hjernen

intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved en dysfunktion eller

Kommentar: Udviklingsforstyrrelse er medfødt, enten som følge af arvelige forhold eller forhold under
graviditeten eller fødslen.
Formidlingsversion:
En udviklingsforstyrrelse er en forstyrrelse i overordnede mentale funktioner,
der er kendetegnet ved en dysfunktion eller nedsat funktion i hjernen.

Term

opmærksomhedsforstyrrelse

Generel definition:
udviklingsforstyrrelse, der er kendetegnet ved betydelige opmærksomhedsog koncentrationsproblemer
Kommentar: Begrebet omfatter fx ADHD og ADD.
Relaterede søgeord:
ADHD; ADD; hyperaktivitet; DAMP; adfærdsforstyrrelse; adfærdsproblem;
koncentrationsproblem; impulsstyring; dampbarn
Formidlingsversion:
En opmærksomhedsforstyrrelse er en dysfunktion eller nedsat funktion i
hjernen, der er kendetegnet ved betydelige opmærksomheds- og koncentrationsproblemer.
Begrebet omfatter ADHD og ADD.

Term

socialt problem

Generel definition:
marginaliseret

tilstand, som er kendetegnet ved, at en person er, eller er i fare for at blive,

Kommentar: Ligesom det gør sig gældende for funktionsevnenedsættelse, er også karakteren og
rækkevidden af et socialt problem relativ til både personen selv og det omkringliggende samfund (dvs.
personlige og omgivelsesmæssige faktorer).
Socialt problem udgør sammen med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne de tre overordnede
målgrupper, som kan modtage ydelser efter Serviceloven.
Relaterede søgeord:

sociale vanskeligheder; udsat; social udsathed; udsathed;

Formidlingsversion:
Et socialt problem er en tilstand, som er kendetegnet ved, at en person er,
eller er i fare for at blive, marginaliseret.

Ligesom det gør sig gældende for funktionsevnenedsættelse, er også karakteren og rækkevidden af et
socialt problem relativ til både personen selv og det omkringliggende samfund (dvs. personlige og
omgivelsesmæssige faktorer).
Socialt problem udgør sammen med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne de tre overordnede
målgrupper, som kan modtage ydelser efter Serviceloven.

Term

kriminalitet

Generel definition:

handling, der er strafbar

Formidlingsversion:

Kriminalitet er en handling, der er strafbar.

Kriminalitet som socialt problem er kendetegnet ved, at en person er, eller er i fare for at blive,
marginaliseret.

Term

personfarlig kriminalitet

Generel definition:
skade

kriminalitet, der påfører eller risikerer at påføre en person fysisk eller psykisk

Relaterede søgeord:

overfald; røveri; voldtægt; vold; tæskehold

Formidlingsversion:
Personfarlig kriminalitet er en handling, der er strafbar og som påfører eller
risikerer at påføre en person fysisk eller psykisk skade.

Term

ikke-personfarlig kriminalitet

Generel definition:
psykisk skade

kriminalitet, der ikke påfører eller risikerer at påføre en person fysisk eller

Relaterede søgeord:
socialt bedrageri;

økonomisk kriminalitet; hærværk; dokumentfalsk; lommetyveri; rapseri;

Formidlingsversion:
Ikke-personfarlig kriminalitet er en handling, der er strafbar, men som ikke
påfører eller risikerer at påføre en person fysisk eller psykisk skade.

Term

hjemløshed

Generel definition:

tilstand, hvor en person ikke har en bolig

Kommentar: Begrebet dækker både husvilde, dvs. personer, der ikke har en bolig, og funktionelt
hjemløse, dvs. personer der har en bolig, men af den ene eller anden grund ikke kan opholde sig i den.
Relaterede søgeord:

hjemløs; husvild; leve på gaden; gadebarn; boligløs; uden bolig; subsistensløs

Formidlingsversion:

Hjemløshed er en tilstand, hvor en person ikke har en bolig.

Hjemløshed som socialt problem er kendetegnet ved, at en person er, eller er i fare for at blive,
marginaliseret.
Begrebet dækker både husvilde, dvs. personer, der ikke har en bolig, og funktionelt hjemløse, dvs. personer
der har en bolig, men af den ene eller anden grund ikke kan opholde sig i den.

Term

alkoholmisbrug

Generel definition:

misbrug, hvor rusmidlet er alkohol

Kommentar: Mange brugere af psykoaktive stoffer tager mere end en type af stoffer. Undergrupper af
misbrug er klassificeret efter det stof, som har forårsaget eller bidraget mest til den foreliggende
problemstilling. Opdelingen i alkoholmisbrug og stofmisbrug er yderligere baseret på de
lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for behandlingen samt forskellige klientgrupper.
Relaterede søgeord:

rusmiddel; alkohol; druk; alkoholiker; alkoholafhængighed; abstinenser

Formidlingsversion:
Alkoholmisbrug er misbrug, hvor rusmidlet er alkohol. Misbrug er en adfærd,
der er kendetegnet ved et brugsmønster af rusmiddel eller lægemiddel, som medfører fysisk, psykisk eller
social skade.
Skaden ved misbrug er ofte en kombination af fysisk, psykisk og social skade.
Misbrug er kendetegnet ved, at en person indtager rusmidler, som ved gentagen anvendelse kan fremkalde
fysisk og/eller psykisk afhængighed.
Rusmidler omfatter opioider, benzodiazepiner, centralstimulantia, hallucinogener, cannabis og alkohol.
(Nikotin, kaffe og te tilhører også gruppen, men er ikke medtaget i denne sammenhæng).
En fysisk afhængighed er ikke det samme som et misbrug. Man kan godt være afhængig af et middel uden
at være misbruger, fx kan en person være afhængig af livsvigtig medicin uden dermed at have et misbrug.
Mange brugere af psykoaktive stoffer tager mere end en type af stoffer.
Undergrupper af misbrug er klassificeret efter det stof, som har forårsaget eller bidraget mest til den
foreliggende problemstilling. Opdelingen i alkoholmisbrug og stofmisbrug er yderligere baseret på de
lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for behandlingen samt forskellige klientgrupper.

Term

stofmisbrug

Generel definition:

misbrug, hvor rusmidlet ikke er alkohol

Kommentar: Mange brugere af psykoaktive stoffer tager mere end en type af stoffer. Undergrupper af
misbrug er klassificeret efter det stof, som har forårsaget eller bidraget mest til den foreliggende
problemstilling. Opdelingen i alkoholmisbrug og stofmisbrug er yderligere baseret på de
lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for behandlingen samt forskellige klientgrupper.
Relaterede søgeord:
stoffer; narkotika; narkoman; pillemisbrug; medicinmisbrug; hashmisbrug;
stofafhængighed; euforiserende stof; stoftrang; abstinenser; stofproblem;
Formidlingsversion:
Stofmisbrug er misbrug, hvor rusmidlet ikke er alkohol. Misbrug er en adfærd,
der der kendetegnet ved et brugsmønster af rusmiddel eller lægemiddel, som medfører fysisk, psykisk eller
social skade.
Skaden ved misbrug er ofte en kombination af fysisk, psykisk og social skade.
Misbrug er kendetegnet ved, at en person indtager rusmidler, som ved gentagen anvendelse kan fremkalde
fysisk og/eller psykisk afhængighed.
Rusmidler omfatter opioider, benzodiazepiner, centralstimulantia, hallucinogener, cannabis og alkohol.
(Nikotin, kaffe og te tilhører også gruppen, men er ikke medtaget i denne sammenhæng).
En fysisk afhængighed er ikke det samme som et misbrug. Man kan godt være afhængig af et middel uden
at være misbruger, fx kan en person være afhængig af livsvigtig medicin uden dermed at have et misbrug.
Mange brugere af psykoaktive stoffer tager mere end en type af stoffer.
Undergrupper af misbrug er klassificeret efter det stof, som har forårsaget eller bidraget mest til den
foreliggende problemstilling. Opdelingen i alkoholmisbrug og stofmisbrug er yderligere baseret på de
lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for behandlingen samt forskellige klientgrupper.

Term

udadreagerende adfærd

Generel definition:

adfærd, der opleves aggressiv eller voldsom af omgivelserne

Relaterede søgeord:

voldelig; voldsom; aggressiv; vold

Formidlingsversion:
omgivelserne.

Udadreagerende adfærd er adfærd, der opleves aggressiv eller voldsom af

Udadreagerende adfærd som socialt problem er kendetegnet ved, at en person er, eller er i fare for at
blive, marginaliseret.

Term

indadreagerende adfærd

Generel definition:

adfærd, hvor en person er præget af en lukket og indadrettet opførsel

Relaterede søgeord:

indadvendt; introvert; stille pige

Formidlingsversion:
indadrettet opførsel.

Indadreagerende er en adfærd, hvor en person er præget af en lukket og

Indadreagerende adfærd som socialt problem er kendetegnet ved, at en person er, eller er i fare for at
blive, marginaliseret.

Term

voldeligt overgreb

Generel definition:

overgreb, hvor en person krænkes med fysisk eller psykisk vold

Kommentar: For børn og unge omfatter voldeligt overgreb også at være vidne til fysisk eller psykisk vold i
de nære relationer.

For at brugen af fysisk eller psykisk magt kan betegnes som vold, vil der typisk være tale om en bevidst
intention om at såre eller beskadige. Begrebet omfatter dog også overgreb begået i affekt, men derimod
ikke utilsigtede hændelser eller hændelige uheld.
Relaterede søgeord:
vold; voldelig krænkelse; overfald; vidne til vold; voldtægt; hustruvold; vold i
familien; vold i hjemmet; børnemishandling; fysisk vold; psykisk vold; partnervold; kærestevold;
opdragelsesvold; æresrelateret vold
Formidlingsversion:
Voldeligt overgreb er, når en person eller dennes rettigheder krænkes af en
stærkere part, og hvor personen krænkes med fysisk eller psykisk vold.
For at brugen af fysisk eller psykisk magt kan betegnes som vold, skal der være tale om en bevidst intention
om at såre eller beskadige.
For børn og unge omfatter voldeligt overgreb også at være vidne til fysisk eller psykisk vold i de nære
relationer.

Term

seksuelt overgreb

Term

seksuelt misbrug

Forældet
Generel definition:

overgreb, hvor en person udsættes for en seksuel krænkelse

Relaterede søgeord:

seksuel krænkelse; incest; blodskam; voldtægt; seksuel udnyttelse; pædofili;

Formidlingsversion:
Seksuelt overgreb er, når en person eller dennes rettigheder krænkes af en
stærkere part, og hvor personen udsættes for en seksuel krænkelse.

Term

seksuelt krænkende adfærd

Generel definition:
adfærd, hvor en person udsætter andre for grænseoverskridende seksuelle
handlinger eller seksuelt overgreb
Relaterede søgeord:

grænseoverskridende adfærd; krænkende adfærd; seksuelt overgreb

Formidlingsversion:
Seksuelt krænkende adfærd er adfærd, hvor en person udsætter andre for
grænseoverskridende seksuelle handlinger eller seksuelt overgreb.
Seksuelt krænkende adfærd som socialt problem er kendetegnet ved, at en person er, eller er i fare for at
blive, marginaliseret.

Term

tilknytningsforstyrrelse

Kilde til term: PUB: WHO ICD-10: : Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser - F94.1 - Reaktiv
tilknytningsforstyrrelse i barndommen
Term

tidligt skadet

Forældet
Note:

Fagslang. Benyttes dog på socialområdet.

Generel definition:
sindslidelse, der er kendetegnet ved, at en person i en tidlig alder har oplevet
omsorgssvigt og nu har svært ved at danne følelsesmæssige relationer til andre mennesker
Relaterede søgeord:

omsorgssvigtet;

Formidlingsversion:
Tilknytningsforstyrrelse er en forstyrrelse i adfærd og tanke-, følelses-,
stemnings- og fantasilivet, der er kendetegnet ved, at en person i en tidlig alder har oplevet omsorgssvigt
og nu har svært ved at danne følelsesmæssige relationer til andre mennesker.

Term

spiseforstyrrelse

Generel definition:

sindslidelse, der er kendetegnet ved et afvigende spisemønster

Kommentar: Som eksempel på spiseforstyrrelser kan nævnes anoreksi, bulimi og tvangsspisning.
Relaterede søgeord:
anoreksi; anorexia nervosa; bulimi; bulimia nervosa; megareksi; overspisning;
tvangsspisning; tvangsoverspisninig; ortoreksi; Binge eating disorder; BED;
Formidlingsversion:
Spiseforstyrrelse er en forstyrrelse i adfærd og tanke-, følelses-, stemnings- og
fantasilivet, der er kendetegnet ved et afvigende spisemønster.
Som eksempel på spiseforstyrrelser kan nævnes anoreksi, bulimi og tvangsspisning.

Term

selvskadende adfærd

Generel definition:
eller psykisk skade

adfærd, hvor en person intentionelt påfører eller kan påføre sig selv fysisk

Relaterede søgeord:

cutting; cutter; selvmutilation

Formidlingsversion:
Selvskadende adfærd er adfærd, hvor en person intentionelt påfører eller kan
påføre sig selv fysisk eller psykisk skade.
Selvskadende adfærd som socialt problem er kendetegnet ved, at en person er, eller er i fare for at blive,
marginaliseret.

Term

hjerneskade

Generel definition:
ødelagt hjernevæv

intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved misdannet eller

Relaterede søgeord:

neurologisk skade;

Formidlingsversion:
Hjerneskade er en forstyrrelse i overordnede mentale funktioner, der er
kendetegnet ved misdannet eller ødelagt hjernevæv.

Term

aldersgruppe

Generel definition:

gruppe, hvis medlemmer har en alder, som falder inden for et aldersinterval

Formidlingsversion:
for et aldersinterval.

En aldersgruppe er en gruppe, hvis medlemmer har en alder, som falder inden

Term

erhvervet hjerneskade

Term

senhjerneskade

Frarådet
Generel definition:

hjerneskade, der er kommet til efter fødslen

Formidlingsversion:
kommet til efter fødslen.

En erhvervet hjerneskade er misdannet eller ødelagt hjernevæv, som er

Term

medfødt hjerneskade

Generel definition:

hjerneskade, der er opstået før eller under fødslen

Formidlingsversion:
En medfødt hjerneskade er misdannet eller ødelagt hjernevæv, som er
opstået før eller under fødslen.

Term

misbrug af ikke-ordineret afhængighedsskabende lægemiddel

Term

medicinmisbrug

Generel definition:
ordineret

misbrug, hvor rusmidlet er et afhængighedsskabende lægemiddel, som ikke er

Kommentar: Medicinmisbrug er en særlig type misbrug, der i denne sammenhæng er omfattet af
'misbrug af andre rusmidler'.

Medicinmisbrug omfatter misbrug af ikke-ordinerede afhængighedsskabende lægemidler tilhørende
lægemiddelgrupperne opioider, benzodiazepiner og centralstimulantia.
Formidlingsversion:
Misbrug af ikke-ordineret afhængighedsskabende lægemiddel er en adfærd,
der er kendetegnet ved et brugsmønster af rusmiddel eller lægemiddel, som medfører fysisk, psykisk eller
social skade, og hvor rusmidlet er et afhængighedsskabende lægemiddel, som ikke er ordineret.
Medicinmisbrug er en særlig type misbrug, der i denne sammenhæng er omfattet af 'misbrug af andre
rusmidler'.
Medicinmisbrug omfatter misbrug af ikke-ordinerede afhængighedsskabende lægemidler tilhørende
lægemidler af grupperne opioider, benzodiazepiner og centralstimulantia.

Term

kommunikationsnedsættelse

Term

kommunikationsproblem

Generel definition:
at frembringe meddelelser

fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons evne til

Kommentar: Begrænsning dækker hele spektret fra let nedsat til fuldstændig ophævet funktion.
Kommunikationsnedsættelse omfatter ikke manglende evne til at forstå meddelelser, der ofte vil være del
af en psykisk funktionsnedsættelse.

Relaterede søgeord:
talevanskeligheder; sprogproblemer; taleproblemer;
kommunikationsvanskeligheder; kommunikationsproblemer; stumhed; tavshed; mutisme; elektiv mutisme;
kommunikationshandicap; manglende tale; manglende sprog; sproghandicap; talehandicap; manglende
talesprog
Formidlingsversion:
En kommunikationsnedsættelse er en begrænsning i en persons evne til at
frembringe meddelelser som resultat af en funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller funktioner,
eksklusiv de mentale funktioner.
Begrænsning dækker hele spektret fra let nedsat til fuldstændig ophævet funktion.
Kommunikationsnedsættelse omfatter ikke manglende evne til at forstå meddelelser, der ofte vil være del
af en psykisk funktionsnedsættelse.

Term

autismespektrum

Generel definition:
udviklingsforstyrrelse, der er kendetegnet ved mangelfuld udvikling af sociale
og kommunikative færdigheder samt repetitiv og stereotyp adfærd
Relaterede søgeord:

autisme; infantil autisme; autist; atypisk autisme

Formidlingsversion:
Autismespektrum er en dysfunktion eller nedsat funktion i hjernen, der er
kendetegnet ved en mangelfuld udvikling af sociale og kommunikative færdigheder samt repetitiv og
stereotyp adfærd.

Term

social isolation

Generel definition:

tilstand, hvor en person føler sig afsondret fra omverdenen

Relaterede søgeord:

ensomhed; eneboer; afsondrethed

Formidlingsversion:
omverdenen.

Social isolation er en tilstand, hvor en person føler sig afsondret fra

Term

manglende økonomiske ressourcer

Term

underbemidlet

Forældet
Generel definition:
tilstand, hvor en person har utilstrækkelige økonomiske ressourcer til at
dække basale, dagligdags behov og fornødenheder

Kommentar: Begrebet er her alene defineret som et økonomisk spørgsmål i forhold til livets basale behov
og fornødenheder. Der tages ikke stilling til spørgsmålet om en fattigdomsgrænse.
Relaterede søgeord:

Term

fattigdom;

omsorgssvigt

Generel definition:
tilstand, hvor en person, der er afhængig af andre personer, ikke får den
omsorg og hjælp, som denne har brug for
Kommentar: Omsorgssvigt kan omfatte fysisk omsorgssvigt, fx utilstrækkelig ernæring, beklædning og
hygiejne og psykisk omsorgssvigt, fx manglende følelsesmæssig eller intellektuel stimulation eller der kan
skelnes mellem passivt omsorgssvigt, fx manglende imødekommelse af basale behov og aktivt
omsorgssvigt, fx direkte skade.
Relaterede søgeord:

manglende omsorg; vanrøgt

Formidlingsversion:
Omsorgssvigt er en tilstand, hvor en person, der er afhængig af andre
personer, ikke får den omsorg og hjælp, som denne har brug for.
Omsorgssvigt som socialt problem er kendetegnet ved, at en person er, eller er i fare for at blive,
marginaliseret.
Omsorgssvigt kan omfatte fysisk omsorgssvigt, fx utilstrækkelig ernæring, beklædning og hygiejne og
psykisk omsorgssvigt, fx manglende følelsesmæssig eller intellektuel stimulation eller der kan skelnes
mellem passivt omsorgssvigt, fx manglende imødekommelse af basale behov og aktivt omsorgssvigt, fx
direkte skade.

Term

overgreb

Generel definition:

handling, hvor en person eller dennes rettigheder krænkes af en stærkere part

Kommentar: Overgreb dækker bredt og er delvist overlappende med begrebet magtmisbrug, idet der er
tale om en uretmæssig brug af en ikke-ligeværdig relation. Den ene persons stærkere position kan fx bero
på alder, fysik, organisatoriske forhold, tradition m.v. Ligeledes begrænser krænkelsen af en person eller
dennes rettigheder sig ikke til lovbrud, men kan fx også være latterliggørelse, manglende honorering af
aftaler, tilbageholdelse af midler, social kontrol mv.
Relaterede søgeord:

krænkelse; økonomisk vold; psykisk vold; fysisk vold; stalking; happy slapping

Formidlingsversion:
en stærkere part.

Overgreb er en handling, hvor en person eller dennes rettigheder krænkes af

Overgreb som socialt problem er kendetegnet ved, at en person er, eller er i fare for at blive,
marginaliseret.

Overgreb dækker bredt og er delvist overlappende med begrebet magtmisbrug, idet der er tale om en
uretmæssig brug af en ikke-ligeværdig relation. Den ene persons stærkere position kan fx bero på alder,
fysik, organisatoriske forhold, tradition m.v. Ligeledes begrænser krænkelsen af en person eller dennes
rettigheder sig ikke til lovbrud, men kan fx også være latterliggørelse, manglende honorering af aftaler,
tilbageholdelse af midler mv.

Term

selvmordstanker eller -forsøg

Generel definition:
begå selvmord

tilstand, hvor en person har tanker om at tage sit eget liv eller har forsøgt at

Relaterede søgeord:

selvmord; selvmordstruet; suicidal

Formidlingsversion:
Selvmordstanker eller -forsøg er en tilstand, hvor en person har tanker om at
tage sit eget liv eller har forsøgt at begå selvmord.

Term

forælder

Generel definition:

person, der har barn

Formidlingsversion:

En forælder er en person, der har barn.

Term

voksen

Generel definition:

person, der er i aldersgruppen 18 år og opefter

Relaterede søgeord:

gammel; ældre; senior;

Term

adoptivforælder

Generel definition:

forælder, der har adopteret barn

Formidlingsversion:

En adoptivforælder, er en forælder, der har adopteret barn.

Term

stedforælder

Generel definition:
forælder, der er relateret til et barn gennem parforhold med en af barnets
biologiske forældre eller adoptivforældre
Formidlingsversion:
En stedforælder er en forælder, der er relateret til et barn gennem parforhold
med en af barnets biologiske forældre eller adoptivforældre

Term

biologisk forælder

Generel definition:

forælder, der er et barns biologiske ophav

Formidlingsversion:

En biologisk forælder, er en forælder, der er et barns biologiske ophav.

Term

kvinde

Kilde til term: WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning):
Generel definition:

person, der er af hunkøn

Kommentar: Det er det køn, man er registreret som i CPR-registret, der er definerende.
Relaterede søgeord:

pige

Formidlingsversion:

En kvinde er en person, der er af hunkøn.

Det er det køn, man er registreret som i CPR-registret, der er definerende.

Term

gravid kvinde

Kilde til term: DB: DanRIS døgn (DRD) (Center for Rusmiddelforskning): : DanRis-Døgn - Databasen
Generel definition:

kvinde, der er gravid

Formidlingsversion:

En gravid kvinde, er en person, der er af hunkøn og som er gravid.

Term

kommende forælder

Term

vordende forælder

Generel definition:

forælder, der venter barn

Formidlingsversion:

En kommende forælder, er en forælder, der venter barn.

Term

etnisk minoritet

Generel definition:
gruppe af personer, der har et kulturelt fællesskab, som adskiller sig i forhold
til det omkringliggende samfund
Kommentar: Etnisk minoritet anvendes oftest om indvandrede grupper, men kan også omfatte grupper,
der påberåber sig landområder. En etnisk minoritet kan ikke defineres objektivt alene vha. sprog, race eller
religion, men kun som en befolkning, hvis mindretalsstatus ofte er begrundet i både deres sociale,
kulturelle og ofte sproglige identitet.
Relaterede søgeord:
minoritet; mindretal

nyTermer; anden etnisk oprindelse; etnisk baggrund; kulturel minoritet;

Formidlingsversion:
En etnisk minoritet, er en gruppe af personer, der har et kulturelt fællesskab,
som adskiller sig i forhold til det omkringliggende samfund.
Etnisk minoritet anvendes oftest om indvandrede grupper, men kan også omfatte grupper, der påberåber
sig landområder.
En etnisk minoritet kan ikke defineres objektivt alene vha. sprog, race eller religion, men kun som en
befolkning, hvis mindretalsstatus ofte er begrundet i både deres sociale, kulturelle og ofte sproglige
identitet.

Term

par

Kilde til term: DB: DanRIS døgn (DRD) (Center for Rusmiddelforskning): : DanRis-Døgn - Databasen
Generel definition:
gruppe af personer, der består af to personer, der lever som kærester,
samlevende, ægtefolk eller registrerede partnere
Relaterede søgeord:

kærester; samboende; ægtepar; samlevende

Formidlingsversion:
Et par er en gruppe af personer, der består af to personer, der lever som
kærester, samlevende, ægtefolk eller registrerede partnere .

Term

mand

Kilde til term: WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning):
Generel definition:

person, der er af hankøn

Kommentar: Det er det køn, man er registreret som i CPR-registret, der er definerende.
Relaterede søgeord:

dreng

Formidlingsversion:

En mand er en person, der er af hankøn .

Det er det køn, man er registreret som i CPR-registret, der er definerende.

Term

børnefamilie

Kilde til term: DB: DanRIS døgn (DRD) (Center for Rusmiddelforskning): : DanRis-Døgn - Databasen
Term

familie med barn

Generel definition:

familie, der har barn

Formidlingsversion:

En børnefamilie er en familie, der har barn.

Term

familie

Generel definition:
gruppe af personer, der er forbundne med hinanden gennem slægtskab,
ægteskab, registreret partnerskab, adoption eller samliv
Relaterede søgeord:

slægt

Formidlingsversion:
En familie er en gruppe af personer, der er forbundne med hinanden gennem
slægtskab, ægteskab, registreret partnerskab, adoption eller samliv.

Term

barn

Generel definition:

person, der er i aldersgruppen 0 år til 14 år

Kommentar: I denne sammenhæng er 'barn' klart afgrænset fra 'ung'. I andre sammenhænge bruges
betegnelsen 'børn' om aldersgruppen 0-18 år, hvilket her svarer til fællesmængden af 'barn' og 'ung'.
Relaterede søgeord:
baby; spædbarn; tumler; småbørn; nyfødt; spæd; skolebarn; børnehavebarn;
dagplejebarn; vuggestuebarn;

Term

ung

Generel definition:

person, der er i aldersgruppen 15 år til 17 år

Kommentar: I denne sammenhæng er 'ung' klart afgrænset fra 'barn'. I andre sammenhænge bruges
betegnelsen 'børn' om aldergruppen 0-18 år, hvilket her svarer til fællesmængden af 'barn' og 'ung'.
Relaterede søgeord:

teenager; tween

Term

misbrug af opioider

Generel definition:

stofmisbrug, hvor der bruges rusmiddel fra opioidgruppen

Kommentar: Omfatter bl.a. opium, heroin, morfin, metadon, kodein og buprenorphin.
Relaterede søgeord:
buprenorphinmisbrug;

opiummisbrug; heroinmisbrug; morfinmisbrug;metadon; kodeinmisbrug;

Formidlingsversion:
opioidgruppen.

Misbrug af opioider er stofmisbrug, hvor der bruges rusmiddel fra

Omfatter bl.a. opium, heroin, morfin, metadon, kodein og buprenorphin.

Term

misbrug af cannabis

Generel definition:

stofmisbrug, hvor der bruges rusmiddel fra cannabinolgruppen

Kommentar: Omfatter bl.a. hash, marihuana, skunk, pot og hasholie.
Relaterede søgeord:

hashmisbrug; marihuanamisbrug; skunkmisbrug; potmisbrug; hasholiemisbrug

Formidlingsversion:
cannabinolgruppen.

Misbrug af cannabis er stofmisbrug, hvor der bruges rusmiddel fra

Omfatter bl.a. hash, marihuana, skunk, pot og hasholie.

Term

misbrug af centralstimulerende rusmidler

Term

misbrug af centralstimulerende stoffer

Generel definition:

stofmisbrug, hvor der bruges rusmiddel fra centralstimulantiagruppen

Kommentar: Omfatter bl.a. stofferne amfetamin/metamfetamin, kokain, ecstasy og diverse
designerstoffer samt centralstimulerende lægemidler, fx Ritalin.
Relaterede søgeord:
lægemiddelmisbrug;

amfetaminmisbrug; metamfetaminmisbrug; kokainmisbrug; ecstasymisbrug;

Formidlingsversion:
Misbrug af centralstimulerende rusmidler er stofmisbrug, hvor der bruges
rusmiddel fra centralstimulantiagruppen.
Omfatter bl.a. stofferne amfetamin/metamfetamin, kokain, ecstasy og diverse designerstoffer samt
centralstimulerende lægemidler, fx Ritalin.

Term

misbrug af andre rusmidler

Term

andet stofmisbrug

Generel definition:
stofmisbrug

stofmisbrug, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under

Kommentar: Omfatter bl.a. beroligende medicin, hallucinogener (LSD, svampe, mm.) Khat, Ketamin og
inhalater.

Medicinmisbrug er en særlig type misbrug, der i denne sammenhæng er omfattet af 'misbrug af andre
rusmidler'. Medicinmisbrug omfatter misbrug af ikke-ordinerede afhængighedsskabende lægemidler
tilhørende lægemiddelgrupperne opioider, benzodiazepiner og centralstimulantia.
Relaterede søgeord:

LSDmisbrug; svampemisbrug; Khatmisbrug; ketaminmisbrug; inhalatmisbrug

Formidlingsversion:
typer af stofmisbrug.

Misbrug af andre rusmidler er stofmisbrug, der ikke er omfattet af de øvrige

Omfatter bl.a. beroligende medicin, hallucinogener (LSD, svampe, mm.) Khat, Ketamin og inhalater.
Medicinmisbrug er en særlig type misbrug, der i denne sammenhæng er omfattet af 'misbrug af andre
rusmidler'. Medicinmisbrug omfatter misbrug af ikke-ordinerede afhængighedsskabende lægemidler
tilhørende lægemiddelgrupperne opioider, benzodiazepiner og centralstimulantia.

Term

enlig forælder

Generel definition:

forælder, der lever alene med barn

Formidlingsversion:

En enlig forælder, er en forælder, der lever alene med barn.

Term

aldersinterval

Generel definition:

Term

afstand mellem to angivne aldre

døvblindhed

Generel definition:
fysisk funktionsnedsættelse, der består af en kombineret syns- og
hørenedsættelse i alvorlig grad

Relaterede søgeord:

døv og blind; kombineret syns- og hørenedsættelse; blind og døv

Formidlingsversion:
Døvblindhed er en fysisk funktionsnedsættelse, der består af en kombineret
syns- og hørenedsættelse i alvorlig grad.

Term

medfødt døvblindhed

Kilde til term: WEB: fddb.dk (Foreningen af Terme Døvblinde:
Term

døvblindfødt

Forældet
Generel definition:

døvblindhed, der er opstået inden et sprog er udviklet

Relaterede søgeord:
medfødt synshandicap; medfødt hørehandicap; medfødt synsnedsættelse;
medfødt hørenedsættelse; født blind; født døv;
Formidlingsversion:
Medfødt døvblindhed er en fysisk funktionsnedsættelse, der består af en
kombineret syns- og hørenedsættelse i alvorlig grad, som er opstået inden et sprog er udviklet.

Term

erhvervet døvblindhed

Kilde til term: WEB: fddb.dk (Foreningen af Terme Døvblinde:
Term

døvblindbleven

Forældet
Generel definition:

døvblindhed, der er opstået efter et sprog er udviklet

Formidlingsversion:
Erhvervet døvblindhed er en fysisk funktionsnedsættelse, der består af en
kombineret syns- og hørenedsættelse i alvorlig grad, som er opstået efter et sprog er udviklet.

Term

multipel funktionsnedsættelse

Generel definition:
manglende talesprog

funktionsnedsættelse, der er både mental og kropslig og kendetegnet ved et

Kommentar: Multipel funktionsnedsættelse er mere end blot en flerhed af problemstillinger.
Det er kendetegnende for personer med multiple funktionsnedsættelser, at de ikke har et talesprog, og at
de lever med mobilitetsnedsættelse og eventuelt syns- og hørenedsættelse og øvrige
sansefunktionsnedsættelser i forskellige kombinationer samt en dårlig helbredstilstand, der bl.a. kommer
til udtryk i store spise- og trivselsvanskeligheder, kropsspændinger, kramper og smerter.

Gruppen har store medfødte eller tidligt erhvervede neurologiske og kortikale skader og har mellem 2 og
10 diagnoser, med et gennemsnit på 5. De hyppigste diagnoser er cerebral parese og muskelsygdom,
mental retardering, synshandicap, medfødte misdannelser og epilepsi.
Relaterede søgeord:

multiple funktionsnedsættelser; flere funktionsnedsættelser; multihandicap;

Formidlingsversion:
En multipel funktionsnedsættelse er en funktionsnedsættelse i kroppens
anatomi eller kroppens funktion, herunder også mentale funktioner, som er kendetegnet ved et manglende
talesprog. Multipel funktionsnedsættelse er mere end blot en flerhed af problemstillinger.
Det er kendetegnende for personer med multiple funktionsnedsættelser, at de ikke har et talesprog, og at
de lever med mobilitetsnedsættelse og eventuelt syns- og hørenedsættelse og øvrige
sansefunktionsnedsættelser i forskellige kombinationer samt en dårlig helbredstilstand, der bl.a. kommer
til udtryk i store spise- og trivselsvanskeligheder, kropsspændinger, kramper og smerter.
Gruppen har store medfødte eller tidligt erhvervede neurologiske og kortikale skader og har mellem 2 og
10 diagnoser, med et gennemsnit på 5. De hyppigste diagnoser er cerebral parese og muskelsygdom,
mental retardering, synshandicap, medfødte misdannelser og epilepsi.

Term

sjældent forekommende funktionsnedsættelse

Generel definition:

funktionsnedsættelse, der er sjældent forekommende

Kommentar: For at en funktionsnedsættelse kan karakteriseres som sjælden, må den have en forekomst
på mindre end ca. 1.000 diagnosticerede tilfælde i Danmark.
Begrebet rummer syndromer, der medfører udtalt fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, og som
typisk er medfødte og arvelige.
Relaterede søgeord:
syndromer;

sjældent handicap; små handicapgrupper; sjældne diagnoser; sjældne

Formidlingsversion:
En sjældent forekommende funktionsnedsættelse er en funktionsnedsættelse
i kroppens anatomi eller kroppens funktion, herunder også mentale funktioner, som er sjældent
forekommende.
For at en funktionsnedsættelse kan karakteriseres som sjælden, må den have en forekomst på mindre end
ca. 1.000 diagnosticerede tilfælde i Danmark.
Begrebet rummer syndromer, der medfører udtalt fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, og som
typisk er medfødte og arvelige.

Term

stressbelastning

Generel definition:
sindslidelse, der er kendetegnet ved, at en person gennem længere tid
befinder sig i en tilstand af konstant forhøjet fysisk og psykisk beredskab

Kommentar: Begrebet dækker et bredt spektrum af belastende tilstande gående fra konstant
anspændthed, magtesløshed, uoverskuelighed eller vanskelighed ved at fortsætte i den forhåndenværende
situation, eller nedsat evne til at gennemføre dagligdags gøremål, til posttraumatisk belastningsreaktion på
baggrund af traumatiske begivenheder af exceptionelt truende eller katastrofal natur.
Relaterede søgeord:
stress; stresslidelse; stressramt; PTSD; post traumatic stress disorder;
posttraumatisk stresslidelse; posttraumatisk stresstilstand; posttraumatisk stressbelastning; posttraumatisk
stressreaktion; posttraumatisk belastningsreaktion; udbrændthed;
Formidlingsversion:
Stressbelastning er en forstyrrelse i adfærd og tanke-, følelses-, stemnings- og
fantasilivet, hvor en person gennem længere tid befinder sig i en tilstand af konstant forhøjet fysisk og
psykisk beredskab.
Begrebet dækker et bredt spektrum af belastende tilstande gående fra konstant anspændthed,
magtesløshed, uoverskuelighed eller vanskelighed ved at fortsætte i den forhåndenværende situation, eller
nedsat evne til at gennemføre dagligdags gøremål, til posttraumatisk belastningsreaktion på baggrund af
traumatiske begivenheder af exceptionelt truende eller katastrofal natur.

Term

krigsveteran

Generel definition:

person, der har været udsendt til en krigszone eller et uroplaget område

Kommentar: Begrebet omfatter personer, der har været udsendt, uanset af hvilken organisation og til
hvilket formål. Krigsveteraner omfatter fx soldater, læger, sygeplejersker, diplomater, nødhjælpsarbejdere,
journalister m.fl.
Formidlingsversion:
uroplaget område.

En krigsveteran er en person, der har været udsendt til en krigszone eller et

Begrebet omfatter personer, der har været udsendt, uanset af hvilken organisation og til hvilket formål.
Krigsveteraner omfatter fx soldater, læger, sygeplejersker, diplomater, nødhjælpsarbejdere, journalister
m.fl.

Term

udviklingsforstyrrelse af tale og sprog

Kilde til term: PUB: WHO ICD-10: : Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser - F80
Generel definition:
udviklingsforstyrrelse, hvor normale mønstre for sprogerhvervelse er
påvirkede fra de tidligste udviklingstrin
Kommentar: Som eksempel på udviklingsforstyrrelser af tale og sprog kan nævnes specifik
sprogartikulationsforstyrrelse (dysartri), sprogudtryksforstyrrelse (ekspressiv dysfasi) og
sprogopfattelsesforstyrrelse (impressiv dysfasi).
Relaterede søgeord:

dysartri; dysfasi; sprogforstyrrelse; taleforstyrrelse;

Formidlingsversion:
Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog er en udviklingsforstyrrelse, hvor
normale mønstre for sprogerhvervelse er påvirkede fra de tidligste udviklingstrin.
Som eksempel på udviklingsforstyrrelser af tale og sprog kan nævnes specifik sprogartikulationsforstyrrelse
(dysartri), sprogudtryksforstyrrelse (ekspressiv dysfasi) og sprogopfattelsesforstyrrelse (impressiv dysfasi).

Term

udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder

Kilde til term: PUB: WHO ICD-10: : Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser - F81
Generel definition:
udviklingsforstyrrelse, hvor normale mønstre for udviklingen af intellektuelle
skolefærdigheder er tilbagestående fra de tidligste udviklingstrin
Kommentar: Som eksempel på udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder kan nævnes specifik
læseforstyrrelse (dysleksi), specifik staveforstyrrelse og specifik regnevanskelighed (dyskalkuli).
Relaterede søgeord:
specifik læseforstyrrelse; specifik staveforstyrrelse; specifik
regnevanskelighed; dysleksi; dyskalkuli; ordblindhed; talblindhed; læseforstyrrelse; staveforstyrrelse;
regnevanskelighed
Formidlingsversion:
Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder er en udviklingsforstyrrelse, hvor
normale mønstre for udviklingen af intellektuelle skolefærdigheder er tilbagestående fra de tidligste
udviklingstrin.
Som eksempel på udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder kan nævnes specifik læseforstyrrelse
(dysleksi), specifik staveforstyrrelse og specifik regnevanskelighed (dyskalkuli).

Term

udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder

Kilde til term: PERS: : Anne-Grethe Nielsen (Servicestyrelsen)
Term

udviklingsforstyrrelse af motoriske færdigheder

Kilde til term: PUB: WHO ICD-10: : Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser - F82
Term

sansemotorisk forstyrrelse

Generel definition:
udviklingsforstyrrelse, der er karakteriseret ved alvorlige forstyrrelser i
udviklingen af motorisk koordination
Kommentar: Som eksempel på udviklingsforstyrrelse af motoriske færdigheder kan nævnes fumlertumlersyndromet, udviklingsmæssig koordinationsforstyrrelse og udviklingsmæssig dyspraksi.
Relaterede søgeord:
fumler-tumler; udviklingsmæssig koordinationsforstyrrelse; udviklingsmæssig
dyspraksi; dyspraksi; motorisk forstyrrelse

Formidlingsversion:
Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder er en
udviklingsforstyrrelse, der er karakteriseret ved alvorlige forstyrrelser i udviklingen af motorisk
koordination.
Som eksempel på udviklingsforstyrrelse af motoriske færdigheder kan nævnes fumler-tumlersyndromet,
udviklingsmæssig koordinationsforstyrrelse og udviklingsmæssig dyspraksi.

Term

handicap

Relateret søgeord
Generel definition:
funktionsnedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

nedsættelse af funktionsevne

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
funktionsevnenedsættelse eller nedsat funktionsevne.

Term

begrænsning i aktivitet

Relateret søgeord
Generel definition:
aktivitetsbegrænsning.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

udfoldelsesbegrænsning

Relateret søgeord
Generel definition:
aktivitetsbegrænsning.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

manglende deltagelse

Relateret søgeord
Generel definition:
deltagelsesbegrænsning.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

funktionshandicap

Relateret søgeord
Generel definition:
funktionsnedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

indgribende lidelse

Relateret søgeord
Kilde til term: LOV: Serviceloven (SEL): : Bekendtgørelse af lov om social service - §41
Generel definition:
funktionsnedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

kronisk lidelse

Relateret søgeord
Kilde til term: LOV: Serviceloven (SEL): : Bekendtgørelse af lov om social service - §41
Generel definition:
funktionsnedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

fysisk handicap

Relateret søgeord
Generel definition:
funktionsnedsættelse.

Term

døv

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb fysisk

Relateret søgeord
Generel definition:
hørenedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

døvhed

Relateret søgeord
Generel definition:
hørenedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

svagthørende

Relateret søgeord
Generel definition:
hørenedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

tunghør

Relateret søgeord
Generel definition:
hørenedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

hørehæmmet

Relateret søgeord
Generel definition:
hørenedsættelse.

Term

hørehandicap

Relateret søgeord

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

Generel definition:
hørenedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

hørehæmning

Relateret søgeord
Generel definition:
hørenedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

Cochlear Implant

Relateret søgeord
Generel definition:
hørenedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

CI-opereret

Relateret søgeord
Generel definition:
hørenedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

medfødt døvhed

Relateret søgeord
Generel definition:
hørenedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

lydfølsomhed

Relateret søgeord
Generel definition:
hørenedsættelse.

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

Term

lydoverfølsomhed

Relateret søgeord
Generel definition:
hørenedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

Morbus Ménière

Relateret søgeord
Generel definition:
hørenedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

høretab

Relateret søgeord
Generel definition:
hørenedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

døvbleven

Relateret søgeord
Generel definition:
hørenedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

tinnitus

Relateret søgeord
Generel definition:
hørenedsættelse.

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

Term

høreproblem

Relateret søgeord
Generel definition:
hørenedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

støjskade

Relateret søgeord
Generel definition:
hørenedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

høreskade

Relateret søgeord
Generel definition:
hørenedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

nedsat hørelse

Relateret søgeord
Generel definition:
hørenedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

manglende hørelse

Relateret søgeord
Generel definition:
hørenedsættelse.

Term

døv og blind

Relateret søgeord

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb døvblindhed.

kombineret syns- og hørenedsættelse

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb døvblindhed.

blind og døv

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb døvblindhed.

kombineret høre- og synsnedsættelse

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb døvblindhed.

medfødt synshandicap

Relateret søgeord
Generel definition:
døvblindhed.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb medfødt

medfødt hørehandicap

Relateret søgeord
Generel definition:
døvblindhed.

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb medfødt

Term

medfødt synsnedsættelse

Relateret søgeord
Generel definition:
døvblindhed.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb medfødt

medfødt hørenedsættelse

Relateret søgeord
Generel definition:
døvblindhed.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb medfødt

født blind

Relateret søgeord
Generel definition:
døvblindhed.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb medfødt

født døv

Relateret søgeord
Generel definition:
døvblindhed.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb medfødt

talevanskelighed

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
kommunikationsnedsættelse.

Term

sprogproblem

Relateret søgeord

Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
kommunikationsnedsættelse.

Term

taleproblem

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
kommunikationsnedsættelse.

Term

kommunikationsvanskelighed

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
kommunikationsnedsættelse.

Term

stumhed

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
kommunikationsnedsættelse.

Term

tavshed

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
kommunikationsnedsættelse.

Term

mutisme

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
kommunikationsnedsættelse.

Term

elektiv mutisme

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
kommunikationsnedsættelse.

Term

kommunikationshandicap

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
kommunikationsnedsættelse.

Term

manglende sprog

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
kommunikationsnedsættelse.

Term

intet sprog

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
kommunikationsnedsættelse.

Term

sproghandicap

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
kommunikationsnedsættelse.

Term

talehandicap

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
kommunikationsnedsættelse.

Term

manglende talesprog

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
kommunikationsnedsættelse.

Term

lam

Relateret søgeord
Generel definition:
mobilitetsnedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

bevægehandicap

Relateret søgeord
Generel definition:
mobilitetsnedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

bevægelseshæmmet

Relateret søgeord
Generel definition:
mobilitetsnedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

bevægelseshæmning

Relateret søgeord

Generel definition:
mobilitetsnedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

lammelse

Relateret søgeord
Generel definition:
mobilitetsnedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

gangbesvær

Relateret søgeord
Generel definition:
mobilitetsnedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

motorisk funktionsforstyrrelse

Relateret søgeord
Generel definition:
mobilitetsnedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

motorisk handicap

Relateret søgeord
Generel definition:
mobilitetsnedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

gangfunktion

Relateret søgeord
Generel definition:
mobilitetsnedsættelse.

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

Term

blind

Relateret søgeord
Generel definition:
synsnedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

blindhed

Relateret søgeord
Generel definition:
synsnedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

svagtseende

Relateret søgeord
Generel definition:
synsnedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

svagtsynet

Relateret søgeord
Generel definition:
synsnedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

svagsynet

Relateret søgeord
Generel definition:
synsnedsættelse.

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

Term

synshæmmet

Relateret søgeord
Generel definition:
synsnedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

nedsat syn

Relateret søgeord
Generel definition:
synsnedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

synstab

Relateret søgeord
Generel definition:
synsnedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

synshandicap

Relateret søgeord
Generel definition:
synsnedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

multiple funktionsnedsættelser

Relateret søgeord
Generel definition:
funktionsnedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb multipel

flere funktionsnedsættelser

Relateret søgeord

Generel definition:
funktionsnedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb multipel

multihandicap

Relateret søgeord
Generel definition:
funktionsnedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb multipel

psykisk handicap

Relateret søgeord
Generel definition:
funktionsnedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb psykisk

mentalt handicap

Relateret søgeord
Generel definition:
funktionsnedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb psykisk

nedsat psykisk funktionsevne

Relateret søgeord
Generel definition:
funktionsnedsættelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb psykisk

psykisk syg

Relateret søgeord
Generel definition:

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb sindslidelse.

Term

psykisk sygdom

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb sindslidelse.

mentalt syg

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb sindslidelse.

mental sygdom

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb sindslidelse.

sindssyge

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb sindslidelse.

sindslidende

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb sindslidelse.

psykisk lidelse

Relateret søgeord
Generel definition:

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb sindslidelse.

Term

psykisk betinget lidelse

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb sindslidelse.

psykisk betinget sygdom

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb sindslidelse.

fobi

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb angst.

generaliseret angst

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb angst.

depressiv

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb depression.

maniodepressiv

Relateret søgeord
Generel definition:

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb depression.

Term

skizofreni

Relateret søgeord
Generel definition:
virkelighedsopfattelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb forandret

psykose

Relateret søgeord
Generel definition:
virkelighedsopfattelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb forandret

borderline

Relateret søgeord
Generel definition:
personlighedsforstyrrelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

psykopati

Relateret søgeord
Generel definition:
personlighedsforstyrrelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

anoreksi

Relateret søgeord
Term

anorexia nervosa

Relateret søgeord
Generel definition:
spiseforstyrrelse.

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

Term

bulimi

Relateret søgeord
Term

bulimia nervosa

Relateret søgeord
Generel definition:
spiseforstyrrelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

megareksi

Relateret søgeord
Generel definition:
spiseforstyrrelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

overspisning

Relateret søgeord
Term

Binge eating disorder

Relateret søgeord
Term

BED akronym

Relateret søgeord
Generel definition:
spiseforstyrrelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

tvangsspisning

Relateret søgeord
Generel definition:
spiseforstyrrelse.

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

Term

tvangsoverspisning

Relateret søgeord
Generel definition:
spiseforstyrrelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

ortoreksi

Relateret søgeord
Generel definition:
spiseforstyrrelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

posttraumatisk belastningsreaktion

Relateret søgeord
Term

PTSD

Term

post traumatic stress disorder

Term

posttraumatisk stresslidelse

Term

posttraumatisk stresstilstand

Term

posttraumatisk stressbelastning

Term

posttraumatisk stressreaktion

Generel definition:
stressbelastning.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

udbrændthed

Relateret søgeord
Generel definition:
stressbelastning.

Term

stress

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

Relateret søgeord
Generel definition:
stressbelastning.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

stresslidelse

Relateret søgeord
Generel definition:
stressbelastning.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

stressramt

Relateret søgeord
Generel definition:
stressbelastning.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

mental forstyrrelse

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
intellektuel/kognitiv forstyrrelse.

Term

kognitiv funktionsnedsættelse

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
intellektuel/kognitiv forstyrrelse.

Term

kognitiv vanskelighed

Relateret søgeord

Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
intellektuel/kognitiv forstyrrelse.

Term

alzheimers demens

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb demens.

vaskulær demens

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb demens.

dårlig hukommelse

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb demens.

senilitet

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb demens.

senil demens

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb demens.

neurologisk skade

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb hjerneskade.

evnesvag

Relateret søgeord
Generel definition:
udviklingshæmning.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

debil

Relateret søgeord
Generel definition:
udviklingshæmning.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

imbecil

Relateret søgeord
Generel definition:
udviklingshæmning.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

åndssvaghed

Relateret søgeord
Generel definition:
udviklingshæmning.

Term

Downs syndrom

Relateret søgeord
Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

mongolisme

Relateret søgeord
Generel definition:
udviklingshæmning.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

mongolbarn

Relateret søgeord
Generel definition:
udviklingshæmning.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

svagtbegavet

Relateret søgeord
Generel definition:
udviklingshæmning.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

oligofreni

Relateret søgeord
Generel definition:
udviklingshæmning.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

psykisk udviklingshæmning

Relateret søgeord
Generel definition:
udviklingshæmning.

Term

lav intelligens

Relateret søgeord

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

Generel definition:
udviklingshæmning.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

ADHD

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
opmærksomhedsforstyrrelse.

Term

ADD

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
opmærksomhedsforstyrrelse.

Term

hyperaktivitet

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
opmærksomhedsforstyrrelse.

Term

DAMP

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
opmærksomhedsforstyrrelse.

Term

adfærdsforstyrrelse

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
opmærksomhedsforstyrrelse.

Term

adfærdsproblem

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
opmærksomhedsforstyrrelse.

Term

koncentrationsproblem

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
opmærksomhedsforstyrrelse.

Term

impulsstyring

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
opmærksomhedsforstyrrelse.

Term

dampbarn

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
opmærksomhedsforstyrrelse.

Term

autisme

Relateret søgeord
Generel definition:
autismespektrum.

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

Term

infantil autisme

Relateret søgeord
Generel definition:
autismespektrum.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

autist

Relateret søgeord
Generel definition:
autismespektrum.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

atypisk autisme

Relateret søgeord
Generel definition:
autismespektrum.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

indlæringsvanskelighed

Relateret søgeord
Generel definition:
udviklingsforstyrrelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

generelle indlæringsvanskeligheder

Relateret søgeord
Generel definition:
udviklingsforstyrrelse.

Term

dysartri

Relateret søgeord

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
udviklingsforstyrrelse af tale og sprog.

Term

dysfasi

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
udviklingsforstyrrelse af tale og sprog.

Term

sprogforstyrrelse

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
udviklingsforstyrrelse af tale og sprog.

Term

taleforstyrrelse

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
udviklingsforstyrrelse af tale og sprog.

Term

specifik læseforstyrrelse

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder.

Term

specifik staveforstyrrelse

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder.

Term

specifik regnevanskelighed

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder.

Term

dysleksi

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder.

Term

dyskalkuli

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder.

Term

ordblindhed

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder.

Term

læseforstyrrelse

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder.

Term

staveforstyrrelse

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder.

Term

regnevanskelighed

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder.

Term

fumler-tumler

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder.

Term

udviklingsmæssig koordinationsforstyrrelse

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder.

Term

udviklingsmæssig dyspraksi

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder.

Term

dyspraksi

Relateret søgeord

Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder.

Term

motorisk forstyrrelse

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder.

Term

sjældent handicap

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb sjældent
forekommende funktionsnedsættelse.

Term

små handicapgrupper

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb sjældent
forekommende funktionsnedsættelse.

Term

sjælden diagnose

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb sjældent
forekommende funktionsnedsættelse.

Term

sjældent syndrom

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb sjældent
forekommende funktionsnedsættelse.

Term

sociale vanskeligheder

Relateret søgeord
Generel definition:
problem.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb socialt

udsat

Relateret søgeord
Generel definition:
problem.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb socialt

social udsathed

Relateret søgeord
Generel definition:
problem.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb socialt

udsathed

Relateret søgeord
Generel definition:
problem.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb socialt

hjemløs

Relateret søgeord
Generel definition:

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb hjemløshed.

Term

husvild

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb hjemløshed.

leve på gaden

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb hjemløshed.

gadebarn

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb hjemløshed.

boligløs

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb hjemløshed.

uden bolig

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb hjemløshed.

subsistensløs

Relateret søgeord
Generel definition:

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb hjemløshed.

Term

indadvendt

Relateret søgeord
Generel definition:
indadreagerende adfærd.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

introvert

Relateret søgeord
Generel definition:
indadreagerende adfærd.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

stille pige

Relateret søgeord
Generel definition:
indadreagerende adfærd.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

forbrydelse

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb kriminalitet.

bande

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb kriminalitet.

kriminel

Relateret søgeord
Generel definition:

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb kriminalitet.

Term

ulovlighed

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb kriminalitet.

strafbar handling

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb kriminalitet.

lovbrud

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb kriminalitet.

lovovertrædelse

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb kriminalitet.

pigebande

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb kriminalitet.

drengebande

Relateret søgeord
Generel definition:

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb kriminalitet.

Term

vold

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb personfarlig
kriminalitet eller voldeligt overgreb.

Term

socialt bedrageri

Relateret søgeord
Generel definition:
personfarlig kriminalitet.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb ikke-

dokumentfalsk

Relateret søgeord
Generel definition:
personfarlig kriminalitet.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb ikke-

happy slapping

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb overgreb.

tæskehold

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb kriminalitet
eller personfarlig kriminalitet.

Term

voldtægt

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb seksuelt
overgreb eller personfarlig kriminalitet.

Term

hærværk

Relateret søgeord
Generel definition:
personfarlig kriminalitet.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb ikke-

overfald

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb personfarlig
kriminalitet eller voldeligt overgreb.

Term

røveri

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb kriminalitet
eller personfarlig kriminalitet.

Term

lommetyveri

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

rapseri

Relateret søgeord

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb kriminalitet.

Generel definition:
personfarlig kriminalitet.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb ikke-

hjemmerøveri

Relateret søgeord
Generel definition:
kriminalitet.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb personfarlig

fattigdom

Relateret søgeord
Generel definition:
økonomiske ressourcer.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb manglende

afhængighed

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb misbrug.

alkohol

Relateret søgeord
Generel definition:
alkoholmisbrug.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

druk

Relateret søgeord
Generel definition:
alkoholmisbrug.

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

Term

alkoholiker

Relateret søgeord
Generel definition:
alkoholmisbrug.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

alkoholafhængighed

Relateret søgeord
Generel definition:
alkoholmisbrug.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

abstinenser

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
alkoholmisbrug eller stofmisbrug.

Term

alkoholproblem

Relateret søgeord
Generel definition:
alkoholmisbrug.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

stoffer

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

narkotika

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb stofmisbrug.

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb stofmisbrug.

narkoman

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb stofmisbrug.

pillemisbrug

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb stofmisbrug.

svampemisbrug

Relateret søgeord
Generel definition:
andre rusmidler.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb misbrug af

hashmisbrug

Relateret søgeord
Term

marihuanamisbrug

Generel definition:
eller misbrug af cannabis.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb stofmisbrug

stofafhængighed

Relateret søgeord
Generel definition:

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb stofmisbrug.

Term

euforiserende stof

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb stofmisbrug.

stoftrang

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb stofmisbrug.

stofproblem

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb stofmisbrug.

manglende omsorg

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb omsorgssvigt.

vanrøgt

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb omsorgssvigt.

krænkelse

Relateret søgeord
Generel definition:

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb overgreb.

Term

økonomisk vold

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb overgreb.

psykisk overgreb

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb overgreb.

seksuel krænkelse

Relateret søgeord
Generel definition:
overgreb.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb seksuelt

incest

Relateret søgeord
Term

blodskam

Generel definition:
overgreb.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb seksuelt

seksuel udnyttelse

Relateret søgeord
Generel definition:
overgreb.

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb seksuelt

Term

pædofili

Relateret søgeord
Generel definition:
overgreb.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb seksuelt

voldelig krænkelse

Relateret søgeord
Generel definition:
overgreb.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb voldeligt

vidne til vold

Relateret søgeord
Generel definition:
overgreb.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb voldeligt

købesex

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb prostitution.

sexarbejde

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb prostitution.

salg af sex

Relateret søgeord
Generel definition:

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb prostitution.

Term

salg af seksuel ydelse

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb prostitution.

børneprostitution

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb prostitution.

køb af sex

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb prostitution.

køb af seksuel ydelse

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb prostitution.

grænseoverskridende adfærd

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb seksuelt
krænkende adfærd eller overgreb.

Term

krænkende adfærd

Relateret søgeord

Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb seksuelt
krænkende adfærd eller overgreb.

Term

selvmordstruet

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
selvmordstanker eller -forsøg.

Term

suicidal

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
selvmordstanker eller -forsøg.

Term

cutting

Relateret søgeord
Generel definition:
adfærd.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb selvskadende

cutter

Relateret søgeord
Generel definition:
adfærd.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb selvskadende

selvmutilation

Relateret søgeord
Generel definition:
adfærd.

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb selvskadende

Term

ensomhed

Relateret søgeord
Generel definition:
isolation.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb social

eneboer

Relateret søgeord
Generel definition:
isolation.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb social

afsondrethed

Relateret søgeord
Generel definition:
isolation.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb social

hustruvold

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb overgreb.

voldelig

Relateret søgeord
Generel definition:
udadreagerende adfærd.

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

Term

voldsom

Relateret søgeord
Generel definition:
udadreagerende adfærd.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

aggressiv

Relateret søgeord
Generel definition:
udadreagerende adfærd.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

menneske

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb person.

slægt

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb familie.

nyTermer

Relateret søgeord
Generel definition:
minoritet.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb etnisk

anden etnisk oprindelse

Relateret søgeord

Generel definition:
minoritet.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb etnisk

etnisk baggrund

Relateret søgeord
Generel definition:
minoritet.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb etnisk

kulturel minoritet

Relateret søgeord
Generel definition:
minoritet.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb etnisk

minoritet

Relateret søgeord
Generel definition:
minoritet.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb etnisk

mindretal

Relateret søgeord
Generel definition:
minoritet.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb etnisk

kærester

Relateret søgeord
Generel definition:

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb par.

Term

samboende

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb par.

ægtepar

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb par.

samlevende

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb par.

baby

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb barn.

spædbarn

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb barn.

tumler

Relateret søgeord
Generel definition:

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb barn.

Term

småbørn

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb barn.

nyfødt

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb barn.

spæd

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb barn.

skolebarn

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb barn.

børnehavebarn

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb barn.

dagplejebarn

Relateret søgeord
Generel definition:

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb barn.

Term

vuggestuebarn

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb barn.

teenager

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb ung.

tween

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb ung.

gammel

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb voksen.

ældre

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb voksen.

senior

Relateret søgeord
Generel definition:

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb voksen.

Term

dreng

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb mand.

pige

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb kvinde.

inddragelse

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb deltagelse.

opiummisbrug

Relateret søgeord
Generel definition:
opioider.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb misbrug af

heroinmisbrug

Relateret søgeord
Generel definition:
opioider.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb misbrug af

morfinmisbrug

Relateret søgeord

Generel definition:
opioider.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb misbrug af

metadon

Relateret søgeord
Generel definition:
opioider.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb misbrug af

kodeinmisbrug

Relateret søgeord
Generel definition:
opioider.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb misbrug af

buprenorphinmisbrug

Relateret søgeord
Generel definition:
opioider.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb misbrug af

amfetaminmisbrug

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb misbrug af
centralstimulerende rusmidler.

Term

metamfetaminmisbrug

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb misbrug af
centralstimulerende rusmidler.

Term

kokainmisbrug

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb misbrug af
centralstimulerende rusmidler.

Term

ecstasymisbrug

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb misbrug af
centralstimulerende rusmidler.

Term

lægemiddelmisbrug

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb misbrug af
centralstimulerende rusmidler.

Term

skunkmisbrug

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb misbrug af
centralstimulerende rusmidler.

Term

potmisbrug

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb misbrug af
centralstimulerende rusmidler.

Term

hasholiemisbrug

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb misbrug af
centralstimulerende rusmidler.

Term

LSD-misbrug

Relateret søgeord
Generel definition:
andre rusmidler.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb misbrug af

khatmisbrug

Relateret søgeord
Generel definition:
andre rusmidler.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb misbrug af

ketaminmisbrug

Relateret søgeord
Generel definition:
andre rusmidler.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb misbrug af

inhalatmisbrug

Relateret søgeord
Generel definition:
andre rusmidler.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb misbrug af

vold i familien

Relateret søgeord

Generel definition:
overgreb.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb voldeligt

vold i hjemmet

Relateret søgeord
Generel definition:
overgreb.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb voldeligt

børnemishandling

Relateret søgeord
Generel definition:
overgreb.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb voldeligt

kriminalitetstruet

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb kriminalitet.

kriminalitetsforebyggelse

Relateret søgeord
Generel definition:
eller forebyggelse.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb kriminalitet

forebyggelse af kriminalitet

Relateret søgeord
Generel definition:
eller forebyggelse.

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb kriminalitet

Term

voldsramt

Relateret søgeord
Generel definition:
overgreb.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb voldeligt

overgreb i nære relationer

Generel definition:
overgreb, hvor en person krænkes af en anden person, som vedkommende
har en familiemæssig eller familielignende relation til
Kommentar: En nær relation kan fx være mellem forældre og børn, familiemedlemmer, partnere,
ekspartnere eller mellem plejeforældre og plejebørn (både over og under 18 år). Begrebet rummer ikke
relationen mellem borger og professionel fx i botilbud.
Relaterede søgeord:
æresrelateret vold

vold i familien, partnervold, kærestevold, opdragelsesvold, stalking,

Formidlingsversion:
Overgreb i nære relationer er overgreb, hvor en person krænkes af en anden
person, som vedkommende har en familiemæssig eller familielignende relation til.
En nær relation kan fx være mellem forældre og børn, familiemedlemmer, partnere, ekspartnere eller
mellem plejeforældre og plejebørn (både over og under 18 år). Begrebet rummer ikke relationen mellem
borger og professionel fx i botilbud.

Term

partnervold

Generel definition:

Term

kærestevold

Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb overgreb.

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb overgreb.

opdragelsesvold

Generel definition:

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb overgreb.

Term

stalking

Generel definition:

Term

æresrelateret vold

Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb overgreb.

journal

Generel definition:
resultat

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb overgreb.

dokumentation, der løbende skal beskrive et forløb eller en sag og deres

forbigående funktionsnedsættelse

Kilde til term: PUB: ICF: : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - WHO - s. 22
Generel definition:

Term

funktionsnedsættelse, der vil ophøre med at være til stede hos en person

permanent funktionsnedsættelse

Kilde til term: PUB: ICF: : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - WHO - s. 22
Generel definition:

Term

funktionsnedsættelse, der vil være til stede hos en person altid

progredierende funktionsnedsættelse

Kilde til term: PUB: ICF: : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - WHO - s. 22
Generel definition:

funktionsnedsættelse, der udvikler sig mod det værre

Term

funktionsnedsættelse i tilbagegang

Kilde til term: PUB: ICF: : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - WHO - s. 22
Generel definition:

Term

funktionsnedsættelse, der udvikler sig mod det bedre

statisk funktionsnedsættelse

Kilde til term: PUB: ICF: : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - WHO - s. 22
Generel definition:

Term

funktionsnedsættelse, der ikke forværres eller bedres

intermitterende funktionsnedsættelse

Kilde til term: PUB: ICF: : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - WHO - s. 22
Generel definition:

Term

funktionsnedsættelse, der periodevis er til stede hos en person

konstant funktionsnedsættelse

Kilde til term: PUB: ICF: : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - WHO - s. 22
Generel definition:

Term

hyppigt forekommende funktionsnedsættelse

Generel definition:

Term

funktionsnedsættelse, der konstant er til stede hos en person

funktionsnedsættelse, der er hyppigt forekommende

pludseligt opstået funktionsnedsættelse

Generel definition:

funktionsnedsættelse, der er opstået fra det ene øjeblik til det andet

Kommentar: En pludseligt opstået funktionsnedsættelse kan fx opstå som følge af et trafikuheld, en
hjerneblødning mv.

Term

langsomt opstået funktionsnedsættelse

Generel definition:

funktionsnedsættelse, der er opstået over længere tid

Kommentar: En langsomt opstået funktionsnedsættelse, kan fx være hjerneskade opstået som følge af
langvaring eksponering for kemikalier mv.

Term

æresrelateret konflikt

Generel definition:
overgreb

konflikt, hvor en person på baggrund af kulturelle æresbegreber udsættes for

Kommentar: Som eksempler på æresrelateret konflikt kan nævnes genopdragelsesrejse,
kønsdiskriminering, tvangsægteskab, ufrivillig fastholdelse i et religiøst indgået samlivsforhold eller
lignende, hvor der er tale om undertrykkelse af en persons individuelle rettigheder og
livsudfoldelsesmuligheder.
Formidlingsversion:
En æresrelateret konflikt er en konflikt, hvor en person på baggrund af
kulturelle æresbegreber udsættes for overgreb.
Som eksempler på æresrelateret konflikt kan nævnes genopdragelsesrejse, kønsdiskriminering,
tvangsægteskab, ufrivillig fastholdelse i et religiøst indgået samlivsforhold eller lignende, hvor der er tale
om undertrykkelse af en persons individuelle rettigheder og livsudfoldelsesmuligheder.

Term

anden udviklingsforstyrrelse

Generel definition:
udviklingsforstyrrelse

Term

udviklingsforstyrrelse, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under

andet overgreb

Generel definition:

overgreb, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under overgreb

Term

øvrig målgruppe

Term

anden målgruppe

Generel definition:
målgruppe

Term

målgruppe, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under

dømt til strafferetslig foranstaltning

Generel definition:
afgørelse fra en domstol

person, der har ophold på et botilbud eller er underlagt tilsyn som del af en

Formidlingsversion:
At en person er dømt til strafferetslig foranstaltning betyder, at personen har
ophold på et botilbud eller er underlagt tilsyn som del af en afgørelse fra en domstol.

Term

anden psykisk vanskelighed

Generel definition:
psykiske vanskeligheder, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier
under psykiske vanskeligheder

Term

anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse

Generel definition:
intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der ikke er omfattet af en af de øvrige
kategorier under intellektuel/kognitiv forstyrrelse

Term

anden fysisk funktionsnedsættelse

Generel definition:
fysisk funktionsnedsættelse, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier
under fysisk funktionsnedsættelse

Term

andet socialt problem

Generel definition:
socialt problem

socialt problem, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under

Term

ikke-gravid kvinde

Generel definition:

kvinde, der ikke er gravid

Formidlingsversion:

En ikke-gravid kvinde er en kvinde, der ikke er gravid.

Term

vidensgrundlag

Generel definition:

Term

anden øvrig målgruppe

Generel definition:
målgruppe

Term

viden, der begrunder en handling

øvrig målgruppe, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under øvrig

familie uden børn

Generel definition:

familie, der ikke har barn

Formidlingsversion:

En familie uden børn er en familie, der ikke har barn.

Term

anden funktionsnedsættelse

Generel definition:
funktionsnedsættelse

Term

gruppe af personer

Generel definition:

Term

funktionsnedsættelse, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under

gruppe, hvis medlemmer er personer

bandekriminalitet

Generel definition:
bande

kriminalitet, der udføres af personer, der er organisatorisk forbundet i en

Kommentar: Bandekriminalitet adskiller sig fra kriminalitet, der udføres af mere eller mindre
uorganiserede grupper ved at have en stærk organisering, herunder fast personsammensætning, og ved at
den kriminalitet, bandemedlemmerne begår, ofte er både grov og velorganiseret.

Term

radikalisering

Generel definition:
et ideologisk betinget mål

proces, som leder en person til at blive villig til at begå kriminalitet for at opnå

Kommentar: Radikalisering som baggrund for kriminalitet adskiller sig fra kriminalitet, der er betinget af
berigelses- eller hævnmotiver ved sit ideologiske formål.
Formidlingsversion:
Radikalisering er en proces, som leder en person til at blive villig til at begå
kriminalitet for at opnå et ideologisk betinget mål.
Radikalisering som baggrund for kriminalitet adskiller sig fra kriminalitet, der er betinget af berigelses- eller
hævnmotiver ved sit ideologiske formål.

Term

personrådgivning

Generel definition:

rådgivning, der leveres til en enkelt person

Kommentar: Personrådgivning kan også omfatte tilknyttet personale eller pårørende til personen.

Term

borgerrådgivning

Generel definition:

Term

udførerrådgivning

Generel definition:

Term

rådgivning, der er målrettet borgere med funktionsevnenedsættelse

skolevægring

rådgivning, der er målrettet leverandører af sociale indsatser

Term

skolefravær

Generel definition:
kommer i skole

tilstand, hvor et barn eller en ung i bekymrende grad kun delvist eller slet ikke

Formidlingsversion:
Skolevægring er en tilstand, hvor et barn eller en ung i bekymrende grad kun
delvist eller slet ikke kommer i skole.

Term

projekt

Generel definition:
enkeltstående arbejdsopgave, der har et klart mål, kræver planlægning og er
afgrænset i forhold til tid og ressourcer
Kommentar: Et projekt er en unik opgave med et veldefineret mål, ofte i form af et konkret produkt eller
en specifik ydelse. Et projekt kræver normalt deltagelse af flere personer, koordinering af mangeartede
aktiviteter og strækker sig typisk over et stykke tid. Det er derfor nødvendig med en grundig forberedelse
og en løbende styring. Et projekt har oftest en klar opdragsgiver og er styret af en projektleder.

Term

projektimplementering

Foretrukken term
Term

projektrealisering

Generel definition:

forløb, der virkeliggør et projekt

Kommentar: Implementeringen består af alt det, der skal til for at producere det planlagte output, fx
mobilisering og fordeling af ressourcer, ansvars- og opgavefordeling, indkøb, aktiviteter og produktion, m.v.

Term

input

Term

projektressourcer

Generel definition:

ressourcer, der anvendes ved en indsats

Kommentar: De anvendte ressourcer kan fx være finansielle, menneskelige, tidsmæssige, organisatoriske
eller materielle.

Nedenstående to eksempler er gennemgående for begreberne input, projektindsats, output, resultat og
virkning, og illustrerer begrebernes indhold indenfor emnet Projektbegreber.

Eksempel 1 (kompetenceudvikling) input: Underviser, lokale og materialer samt midler til frikøb af
sagsbehandlerne i kommune X.
Eksempel 2 (fritidsklub) input: Lønomkostninger til to medarbejdere, leje af lokaler, indkøb af materialer.

Term

projektindsats

Foretrukken term
Term

projektaktivitet

Generel definition:

indsats, der indgår i et projekt

Kommentar: Indsatsen er de handlinger, aktiviteter, processer m.v., der omsætter projektets input til
output.

Nedenstående to eksempler er gennemgående for begreberne input, projektindsats, output, resultat og
virkning, og illustrerer begrebernes indhold indenfor emnet Projektbegreber.
Eksempel 1 (kompetenceudvikling) projektindsats: Undervisning om tidsfrister, procedurekrav og
retssikkerhed, tre hjemmeopgaver og individuel sparring.
Eksempel 2 (fritidsklub) projektindsats: Oprettelse af klub med sociale arrangementer og sportsaktiviteter
til børn i målgruppen.

Term

output

Term

projektleverance

Generel definition:

det, der direkte er realiseret gennem en indsats

Kommentar: Outputtet er de konkrete produkter, services el. andet, som er produceret, udført eller
leveret som del af et projekts indsats.

Nedenstående to eksempler er gennemgående for begreberne input, projektindsats, output, resultat og
virkning, og illustrerer begrebernes indhold indenfor emnet Projektbegreber.
Eksempel 1 (kompetenceudvikling) output: 2 gennemførte kursusforløb med i alt 16 deltagere.
Eksempel 2 (fritidsklub) output: Der er afhold 136 fritidsaktiviteter på et år

Term

effekt

Generel definition:
indsats

tilsigtet eller utilsigtet forandring, der følger direkte eller indirekte af en

Term

resultat

Term

indsatsresultat

Term

outcome

Engelsk
Term

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.

Term

virkning

Term

impact

Engelsk
Term

long-term effect

Engelsk
Generel definition:

vedvarende forandring, der følger direkte eller indirekte af en indsats

Kommentar: Virkning er de effekter, som viser sig på lang sigt.

Nedenstående to eksempler er gennemgående for begreberne input, projektindsats, output, resultat og
virkning, og illustrerer begrebernes indhold indenfor emnet Projektbegreber.

Eksempel 1 (kompetenceudvikling) virkning: Mere lovmedholdelig sagsbehandlingspraksis i kommune X og
medhold i flere klagesager.
Eksempel 2 (fritidsklub) virkning: Mindre kriminalitet blandt børn i målgruppen.

Term

indikator

Generel definition:
kvalitativ eller kvantitativ variabel, der på en enkel og pålidelig måde kan
bruges til at afspejle en størrelse eller forandring
Kommentar: En indikator er den skala, hvorpå man måler eller vurderer noget. En indikator er i princippet
neutral eller ikke-normativ, den måler blot noget. En indikator kan derimod være mere eller mindre
relevant eller retvisende i forhold til et givet emne eller en målsætning.
Hvis indikatoren skal bruges til at vurdere en betingelse eller en målopfyldelse, skal den kobles sammen
med et kriterium.

Term

målhierarki

Generel definition:
i forskellige faser

Term

flere mål, der er rangordnet efter, hvad man vil opnå på kort og langt sigt eller

projektdelmål

Generel definition:

delmål, der indgår i målhierarki, og som er et projekts forventede output

Kommentar: Projektdelmålene beskriver antal, omfang eller rækkevidde af projektets aktiviteter,
produkter eller services, som tilsammen udgør projektets output.

Term

projektmål

Generel definition:

mål, der indgår i målhierarki, og som er et projekts forventede resultat

Kommentar: Projektmålene beskriver det, som kommer ud af projektet på kort sigt, dvs. projektets
umiddelbare effekter.

Term

projektformål

Generel definition:

formål, der indgår i målhierarki, og som er et projekts forventede virkning

Kommentar: Projektformålet beskriver det, som kommer ud af projektet på længere sigt, dvs. projektets
vedvarende effekter.

Term

målopfyldelse

Generel definition:
mål

tilstand, der beskriver i hvor høj grad output eller resultat lever op til fastsatte

Kommentar: Vurderingen af i hvor høj grad projektimplementeringen eller resultaterne lever op til
målene kan bedst foretages ud fra indikatorer, der er fastsat på forhånd.

Term

forandringsteori

Foretrukken term
Term

theory of change

Engelsk
Generel definition:
forståelsesramme, der tydeliggør de antagne sammenhænge, som begrunder,
at indsatsen realiserer det ønskede resultat
Kommentar: Forandringsteorien viser klart og tydeligt alle de kritiske antagelser om årsagsvirkningssammenhænge, som binder indsatserne sammen med deres resultater.
Forandringsteori er beslægtet med projekt- og evalueringsredskaber som programteori og logisk model
(eng. logicial framework).

Term

projektstyring

Generel definition:
forløb, der aktivt og målrettet håndterer et projekts forskellige elementer for
at sikre, at projektet fungerer eller udvikler sig på en måde, der forventes at realisere det ønskede resultat

Term

resultatbaseret styring

Term

performance management

Engelsk

Term

result based management

Engelsk
Generel definition:
projektstyring, der med udgangspunkt i et projekts forandringsteori og
gennem monitorering af projektimplementering og målopfyldelse styrer målrettet efter det ønskede
resultat
Kommentar: UNDP karakteriserer resultatbaseret styring udfra fire grundlæggende elementer:
- Formuleringen af strategiske effektmål, som er styrende for indsatsen
- Præcisering af forventede effekter og organiseringen af indsatser og ressourcer herefter
- Løbende monitorering og vurdering af målopfyldelse
- Styrket ansvarliggørelse på baggrund af løbende feedback på målopfyldelse

Term

projektproblem

Generel definition:
forhold, som det kræver en velovervejet og målrettet indsats at påvirke, og
som det er projektets mål at gøre noget ved

Term

monitorering

Generel definition:
forløb, der periodisk eller løbende kontrollerer leveringsforløb,
projektimplementering eller målopfyldelse gennem indsamling af information fra udvalgte indikatorer

Term

prostitutionspart

Generel definition:

person, der er part i prostitution

Kommentar: Begrebet omfatter kun personer, der er direkte involveret i køb og salg af den seksuelle
ydelse.
Begrebet omfatter dermed ikke tredjeparter, der profiterer på prostitution uden selv at være direkte
involveret, fx bagmænd, lokalitetsejere, telefondamer, escortchauffører mv.

Term

prostitutionskunde

Generel definition:

prostitutionspart, der køber prostitutionsydelse

Term

prostitueret

Generel definition:

Term

prostitutionspart, der sælger prostitutionsydelse

migrantprostitueret

Generel definition:
prostitueret, der er flyttet fra sit hjemland til et andet land med henblik på et
længerevarende ophold og som udøver prostitution
Kommentar: Der kan skelnes mellem migrantprostituerede med lovligt ophold og migrantprostituerede
uden lovligt ophold.

Migrantprostitueret adskiller sig fra en prostitueret, der udøver prostitution på udlandsrejse ved, at der
oftest er tale om længere ophold og ved at formålet med at migrere ikke nødvendigvis er at indgå i
prostitution.

At være migrantprostitueret udelukker ikke, at man kan være offer for menneskehandel.

Term

klinikprostitution

Term

massageklinikprostitution

Generel definition:
prostitution, hvor prostitutionskunden opsøger den prostituerede på offentlig
tilgængelig klinik, der er indrettet til formålet
Kommentar: Lokationen benyttes typisk, men ikke nødvendigvis, af mere end én prostitueret, dog ikke
nødvendigvis på samme tid.

Term

privatprostitution

Generel definition:
prostitution, hvor prostitutionskunden efter aftale opsøger den prostituerede
på dennes private eller privatlignende opholdssted, hvor faciliteterne kun benyttes af én eller højst to
prostituerede ad gangen
Kommentar: Privatprostitution er kendetegnet ved at tilstræbe en prostitutionslokation med
privatlignende, diskrete forhold.

Term

escortprostitution

Generel definition:
prostitution, hvor den prostituerede kontaktes og efter aftale kommer ud til
prostitutionskundens private eller privatlignende opholdssted
Kommentar: Et privatlignende opholdssted kan fx være et hotel eller en lejlighed.

Term

prostitutionsydelse

Generel definition:
har fysisk kontakt

del af prostitution, der består af aftalt seksuel ydelse mellem personer, der

Kommentar: Med aftalt seksuel ydelse menes, at der etableres en gensidig aftale om arten og omfanget af
den kønslige omgang forud for leveringen.
Med fysisk kontakt menes, at den prostituerede og prostitutionskunden mødes ansigt til ansigt - uagtet
omfanget af fysisk berøring eller kønslig omgang.
Begrebet indbefatter ikke andre former for betalte seksuelle ydelser som internetperformances, porno og
strip.

Term

betaling for prostitutionsydelse

Generel definition:

del af prostitution, der består af betaling for prostitutionsydelsen

Kommentar: Betalingen falder oftest på forhånd og i form af kontanter, men kan også udgøres af andre
modydelser.

Term

Term prostitueret

Generel definition:

Term

prostitueret, der er opvokset i Danmark

hotelprostitution

Generel definition:

prostitution, der foregår på et hotel, der ikke er specifikt indrettet til formålet

Term

prostitution på udlandsrejse

Generel definition:
prostitution, hvor en prostitueret eller en prostitutionskunde midlertidigt
rejser til et andet land for at sælge eller købe prostitutionsydelser
Kommentar: Prostitution på udlandsrejse adskiller sig fra migrantprostitution ved at der oftest er tale om
kortere ophold, og at formålet med rejsen er at indgå i prostitution.

Term

kontaktlokation

Generel definition:
prostitutionskunde

lokation, hvor der etableres kontakt mellem prostitueret og

Kommentar: Kontaktlokation kan fx være gaden, en klinik eller en bar.

Term

prostitutionslokation

Generel definition:

lokation, hvor prostitutionsydelse leveres

Kommentar: En traditionel skelnen mellem prostitutionsformer er baseret på, hvorvidt
prostitutionslokationen er indenfor eller udenfor i form af henholdsvis indendørs- og udendørsprostitution.

Term

klubprostitution

Generel definition:
prostitution, der foregår på offentlig tilgængelig klub, der også modtager
gæster, der ikke er part i prostitution
Kommentar: Offentlig tilgængelig klub er fx sex- eller stripklubber, saunaer, barer eller lignende.

Term

gadeprostitueret

Generel definition:

prostitueret, der med gaden som kontaktlokation udøver prostitution

Term

prostitueret kvinde

Term

kvindelig prostitueret

Generel definition:

person, der er både er prostitueret og kvinde

Term

prostitueret mand

Term

mandlig prostitueret

Generel definition:

Term

kvindelig prostitutionskunde

Generel definition:

Term

person, der både er prostitutionskunde og kvinde

mandlig prostitutionskunde

Generel definition:

Term

person, der både er prostitueret og mand

person, der både er prostitutionskunde og mand

barprostitution

Generel definition:
prostitution, hvor kontakten skabes på en bar og prostitutionslokationen
aftales ad hoc med den enkelte prostitutionskunde

Term

udendørsprostitution

Generel definition:
prostitution, hvor kontakten skabes udendørs eller i offentligt rum og
prostitutionslokationen aftales ad hoc med den enkelte prostitutionskunde
Kommentar: Udendørsprostitution omfatter prostitution, hvor kontakten skabes udenfor, fx på gaden, i
parker, på rastepladser etc. eller i offentligt rum som fx på offentlige toiletter, banegårde etc.

Term

barprostitueret

Generel definition:

prostitueret, der med en bar som kontaktlokation udøver barprostitution

Term

personligt udviklingsforløb

Generel definition:

indre forløb, som en person gennemgår

Kommentar: Et personligt udviklingsforløb kan indeholde elementer af fx empowerment, re-identifikation,
mestring, accept, self-efficacy, recovery og håb.
Disse begreber repræsenterer forskellige faglige tilgange, og der vil derfor være et delvist overlap mellem
de nævnte, ligesom der ikke er tale om en udtømmende liste.

Term

rehabiliteringsmålgruppe

Generel definition:

målgruppe, som en rehabiliteringsindsats er specielt tilrettelagt for

Kommentar: Målgruppen for en rehabiliteringsindsats er personer med medfødte eller erhvervede
begrænsninger i funktionsevne, hvis udvikling bedst understøttes ved en tværfaglig og koordineret indsats.

Term

rehabiliteringsindsats

Generel definition:
indsats, der er del af rehabiliteringsforløb og består af konkrete
udviklingsorienterede indsatshandlinger og aftaler, der bestemmes af målgruppe og kontekstuelle faktorer
og tager udgangspunkt i personens ressourcer og hele livssituation
Kommentar: Den tidligere funktionsevne kan anvendes som udgangspunkt for at sætte mål og delmål for
rehabiliteringsindsatsen, men på en sådan måde, at den er i overensstemmelse med personens nuværende
behov, ønsker og muligheder.
En rehabiliteringsindsats indeholder elementer af sundhedsfremme og forebyggelse.
Kompenserende ydelser kan indgå i en rehabiliteringsindsats, men altid med et udviklingsperspektiv, så
kompensationen bidrager til udviklingen af funktionsevnen.

Term

rehabiliteringsaktør

Generel definition:

person, der indgår i et rehabiliteringsforløb

Kommentar: En rehabiliteringsaktør har ansvar for en bestemt del af rehabiliteringsforløbet og udfylder
bestemte funktioner heri.
Eksempler på rehabiliteringsaktører er borgeren, de fagprofessionelle, familie og venner, netværk og
frivillige.

Term

rehabiliteringsdokumentation

Generel definition:
dokumentation, der produceres i et rehabiliteringsforløb med henblik på at
styrke koordination og samarbejde mellem rehabiliteringsaktører

Term

rehabiliteringsorganisering

Generel definition:
del af rehabiliteringsforløb, der består af tilrettelæggelsen af
rehabiliteringsindsats med henblik på hensigtsmæssig gennemførelse
Kommentar: Rehabiliteringsorganiseringen skal sikre, at de enkelte elementer i rehabiliteringsindsatsen
opleves som del af et koordineret og sammenhængende rehabiliteringsforløb.

Term

sundhedsfremme

Generel definition:
proces, som gør en person eller en gruppe af personer i stand til i højere grad
at være herre over og forbedre sin sundhed
Kommentar: En forudsætning for dette er at kunne identificere og realisere mål, at kunne tilfredsstille
behov og at kunne ændre eller klare omverdenen.
Sundhed betragtes derfor som grundlag for det daglige liv og ikke som livets formål. Sundhed er et positivt
begreb, som lægger vægt på sociale og personlige ressourcer såvel som på fysiske evner. Derfor er
sundhedsfremme ikke kun sundhedsvæsenets ansvar, men et begreb, der går længere end sunde levevaner
i retning af velvære.

Term

civilsamfundsindsats

Generel definition:
indsats, der støtter og fremmer aktivitet og deltagelse og som supplerer
offentlige indsatser for at udvikle og bevare funktionsevnen
Kommentar: Indsatserne kan iværksættes på baggrund af anbefaling fra fagfolk, der arbejder sammen
med borgeren om vedkommendes rehabilitering, eller på initiativ af borgeren selv.
Civilsamfundsindsats kan fx være deltagelse i foreningsliv og klubber (sport, håndarbejde, musik m.m.),
brug af flygtningevenne- og bedsteforældreordning, modtagelse af besøgsven eller nabohjælp, deltagelse i
frivillig praktik i erhvervslivet, brug af netværksgrupper og frivillig rådgivning, eller borgeren kan selv
deltage i frivilligt arbejde med at støtte og hjælpe andre.

Term

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.

Term

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.

Term

habilitering

Generel definition:

Term

se rehabilitering

rådgivningssamtale

Generel definition:

rådgivning, der finder sted på et møde

Term

rådgivning om metoder

Generel definition:

rådgivning, der har fokus på at informere om metode

Kommentar: Metoder kan fx være metoder til undervisning, pædagogisk- eller socialpædagogisk arbejde,
terapeutisk arbejde mv.

Term

rådgivning om kompensationsmuligheder

Generel definition:

Term

rådgivning om funktionsevnenedsættelse

Generel definition:
funktionsevnenedsættelse

Term

rådgivning, der foregår i et privat hjem

rådgivning på et tilbud

Generel definition:

Term

rådgivning, der foregår over telefonen

rådgivning i hjemmet

Generel definition:

Term

rådgivning, der har fokus på information om en given

telefonrådgivning

Generel definition:

Term

rådgivning, der har fokus på information om kompensationsmuligheder

rådgivning, der foregår på et tilbud

skriftlig rådgivning

Generel definition:

rådgivning, der finder sted gennem skriftlig kommunikation

Term

myndighedsrådgivning

Generel definition:

Term

rådgivning, der er målrettet en myndighed

rådgivning på arbejdsplads

Generel definition:

rådgivning, der finder sted på en persons arbejdsplads

Term

pris for ydelsesenhed

Term

ydelsestakst

Generel definition:

pris for en ydelsesenhed

Kommentar: Pris for ydelsesenhed kan komme fra flere steder, fx fra en gennemsnitsberegning, fra en
standardkontrakt, fra tidligere afregninger eller fra et konkret tilbud fra en leverandør.

Term

pris for basisindsats

Term

pris for ydelse

Generel definition:

pris for en ydelse eller en mængde af en ydelse

Kommentar: Pris for ydelse og pris for basisindsats er sammenfaldende, da en basisindsats netop er en
indsats bestående af én ydelse.
Pris for ydelse eller pris for basisindsats beregnes ved at gange pris for ydelsesenhed med antallet af
ydelsesenheder. For en stykydelse vil det være antallet af leveringer ganget med pris pr. stk. For en
periodeydelse vil det være den period ydelsen er leveret opgjort i tidsenheder ganget med pris pr.
tidsenhed.

Term

pris for enkeltindsats

Generel definition:

pris for en enkeltindsats

Kommentar: Pris for enkeltindsats er baseret på de ydelser, som indgår i én afgørelse. Ydelserne i en
enkeltindsats kan godt leveres af flere leverandører.

Hvis der kun indgår én ydelse i en afgørelse og dermed i en enkeltindsats, er pris for enkeltindsats identisk
med pris for basisindsats. Hvis der indgår flere ydelser i en enkeltindsats, beregnes pris for enkeltindsats
ved at lægge priserne sammen for alle basisindsatser, der indgår i en enkeltindsatse.
Pris for enkeltindsats kan enten beregnes for en begrænset indsatsperiode, fx en måned eller et år, eller for
en samlet indsatsperiode.

Term

pris for leverandørindsats

Term

indsatstakst

Term anvendt i Tilbudsportalen
Generel definition:

pris for en leverandørindsats

Kommentar: Pris for leverandørindsats er baseret på de ydelser, som leveres af én leverandør.
Pris for leverandørindsats beregnes ved at lægge priserne sammen for alle basisindsatser, der indgår i en
leverandørindsats.
I praksis vil en leverandørindsats ofte blive begrænset til kun at omfatte leverendørens samlede levering af
ydelser til borger.
Pris for leverandørindsats kan enten beregnes for en begrænset indsatsperiode, fx en måned eller et år,
eller for en samlet indsatsperiode.

Term

pris for samlet indsats

Generel definition:

pris for en samlet indsats

Kommentar: Pris for samlet indsats er baseret på alle de ydelser, som leveres til én person.
Pris for samlet indsats beregnes ved at lægge priserne sammen for alle basisindsatser i en samlet indsats.
Pris for samlet indsats kan enten beregnes for en begrænset indsatsperiode, fx en måned eller et år, eller
for en samlet indsatsperiode.

Term

forventet pris for enkeltindsats

Generel definition:

pris for enkeltindsats, der anvendes forud for fakturering af ydelser

Kommentar: Forventet pris for enkeltindsats er baseret på de ydelser, som enten indgår i en foreslået
afgørelse, fx i en afgørelsesindstilling, eller i en konkret afgørelse. Forventet pris for enkeltindsats anvendes
i de dele af sagsbehandlingen, hvor der endnu ikke foreligger en faktura for leveringen af ydelserne.

Forventet pris for enkeltindsats beregnes ved at lægge de antagne ydelsespriser sammen for alle ydelser i
en foreslået eller visiteret enkeltindsats.
De antagne ydelsespriser kan komme flere steder fra og kan være mere eller mindre usikre afhængig af,
hvor i sagsbehandlingen de anvendes. I de tidlige faser af sagsbehandlingen, vil de alene bero på skønnede
ydelsespriser eller på generelle gennemsnitspriser. Senere i sagsbehandlingen, når den konkrete leverandør
er valgt, kan de antagne ydelsespriser bero på standardkontrakter, generelle driftsaftaler eller på
gennemsnitlige ydelsespriser fra tidligere leveringer fra det valgte tilbud.

Term

faktisk pris for enkeltindsats

Generel definition:
pris for enkeltindsats, der anvendes, når de fakturerede udgifter for alle
ydelser i en afgørelse er kendte
Kommentar: Faktisk pris for enkeltindsats er baseret på de ydelser, som indgår i én afgørelse, og som der
foreligger en faktura for.
Faktisk pris for enkeltindsats beregnes ved at lægge de fakturerede priser sammen for alle ydelser i en
visiteret enkeltindsats.

Term

forventet pris for samlet indsats

Generel definition:
pris for samlet indsats, der anvendes, når den konkrete leverandør er valgt og
forud for fakturering af ydelserne
Kommentar: Forventet pris for samlet indsats er baseret på alle de ydelser, som leveres til én person, og
hvor der endnu ikke foreligger en faktura for samtlige ydelser.
Forventet pris for samlet indsats beregnes ved at lægge de kendte og de antagne ydelsespriser sammen for
alle ydelser i en samlet indsats.
De antagne ydelsespriser kan komme flere steder fra og kan være mere eller mindre usikre afhængig af,
hvor i sagsbehandlingen de anvendes. I de tidlige faser af sagsbehandlingen, vil de alene bero på skønnede
ydelsespriser eller på generelle gennemsnitspriser. Senere i sagsbehandlingen, når den konkrete leverandør
er valgt, kan de antagne ydelsespriser bero på standardkontrakter, generelle driftsaftaler eller på
gennemsnitlige ydelsespriser fra tidligere leveringer fra det valgte tilbud.

Term

faktisk pris for samlet indsats

Generel definition:
pris for samlet indsats, der anvendes, når de fakturerede udgifter for alle
ydelser til en borger er kendte

Kommentar: Faktisk pris for samlet indsats er baseret på alle de ydelser, som leveres til én person, og som
der foreligger en faktura for.
Faktisk pris for samlet indsats beregnes ved at lægge de fakturerede priser sammen for alle ydelser i den
samlede indsats.

Term

brugerbetaling

Term

egenbetaling

Generel definition:

pris for ydelse, som borgeren selv betaler

Kommentar: Brugerbetalingen vil typisk kun omfatte enkelte ydelser, som indgå i en indsats, eller en del
at den samlede pris for ydelsen eller ydelserne.

Term

afregningsperiode

Generel definition:
leveret

Term

periode hvor inden for der foretages en samlet afregning for det, som er

ydelsesenhed

Generel definition:
ydelsens leveringsform

enhed, som en ydelse tælles i ved levering af indsats, og som er bestemt af

Kommentar: Ydelsesenheden for den samme ydelse kan være forskellig alt efter dens leveringsform, fx er
ydelsesenheden for ydelsen 'talepædagogisk behandling' forskellig, alt efter om den leveres som en
stykydelse, dvs. afregnes pr. møde, eller leveres som en timeydelse, dvs. afregnes pr. time.
Ydelser kan leveres som enten stykydelser eller periodeydelser (time-, dags-, måneds- eller årsydelser).

Term

ydelsesfrekvens

Generel definition:
periode

frekvens, der angiver, hvor mange gange en ydelse leveres i en bestemt

Kommentar: Ydelsesfrekvensen angiver den hyppighed, hvormed en ydelse leveres inden for en given
tidsperiode. Det kan fx være én dag om ugen, 5 stk. hver måned eller 10 timer pr. uge.

Den periode ydelsesfrekvensen opgøres i må ikke forveksles med indsatsperioden. Den anvendte periode
kan være identisk med den samlede indsatsperiode, fx 10 timer pr. måned i én måned, men den vil typisk
være kortere og blive gentaget flere gange indenfor den samlede indsatsperiode, fx 1 dag om ugen i et
halvt år eller 1 timer pr. dag løbende.
Formidlingsversion:
egenskab, der angiver, hvor hyppigt noget forekommer relativt til en kontekst,
her hvor mange gange en ydelsesenhed leveres i en bestemt periode

Term

plads

Generel definition:
tilstand, hvor et tilbud har de nødvendige ressourcer til rådighed i forhold til
leveringen af en given ydelse
Kommentar: Plads opstår i et samspil mellem fysiske forhold, økonomiske ressourcer,
personaleressourcer og -kompetencer mv.
Formidlingsversion:
Plads er en tilstand, hvor et tilbud har de nødvendige ressourcer til rådighed i
forhold til leveringen af en given ydelse.
Plads opstår i et samspil mellem fysiske forhold, økonomiske ressourcer, personaleressourcer og kompetencer mv.

Term

værdigrundlag

Generel definition:
beskrivelse af de værdier, der efter tilbuddets overbevisning skal være til
stede i arbejdet, der udføres, samt føre tilbuddet mod de mål, der er sat for organisationen
Formidlingsversion:
Værdigrundlaget er en beskrivelse af de værdier, der efter tilbuddets
overbevisning skal være til stede i arbejdet, der udføres, samt føre tilbuddet mod de mål, der er sat for
organisationen.

Term

mad og spiseforhold

Foretrukken term
Generel definition:

praktiske forhold vedrørende måltider på tilbuddet

Kommentar: Mad eller spiseforhold kan fx inkludere rammerne omkring måltidet, tilberedning, ernæring,
mulighed for diætkost, store/små potioner, mad til gæster etc.
Formidlingsversion:

Mad og spiseforhold er de praktiske forhold vedrørende måltider på tilbuddet.

Mad eller spiseforhold kan fx inkludere rammerne omkring måltidet, tilberedning, ernæring, mulighed for
diætkost, store/små potioner, mad til gæster etc.

Term

tilbuds fysiske forhold

Term

fysisk forhold

Generel definition:

konkrete fysiske vilkår, der er på og omkring tilbuddets lokation

Kommentar: Fysiske forhold kan fx inkludere tilbuddets beliggenhed, fysiske rammer,
handicaptilgængelighed eller faciliteter til medfølgende børn.
Formidlingsversion:
tilbuddets lokation.

Et tilbuds fysiske forhold er de konkrete fysiske vilkår, der er på og omkring

Fysiske forhold kan fx inkludere tilbuddets beliggenhed, fysiske rammer, handicaptilgængelighed eller
faciliteter til medfølgende børn.

Term

beliggenhed

Kilde til term: WEB: tilbudsportalen.dk (Servicestyrelsen):
Generel definition:

et tilbuds placering og omgivelser samt tilknytning til lokalområdet

Kommentar: Beliggenhed kan fx omfatte tilbuddets umiddelbare omgivelser (fx by/land, trafikale forhold),
afstand til natur (fx skov, strand), afstand til by og tilhørende faciliteter (fx indkøbsfaciliteter, museum,
biografer, sportshaller) og tilgængelighed med offentlig transport.
Formidlingsversion:
lokalområdet.

Beliggenhed er et tilbuds placering og omgivelser samt tilknytning til

Beliggenhed kan fx omfatte tilbuddets umiddelbare omgivelser (fx by/land, trafikale forhold), afstand til
natur (fx skov, strand), afstand til by og tilhørende faciliteter (fx indkøbsfaciliteter, museum, biografer,
sportshaller), tilgængelighed med offentlig transport.

Term

fysisk ramme

Term

indretning og faciliteter

Generel definition:

ramme, der angår fysiske forhold

Kommentar: Eksempelvis udgøres et tilbuds fysiske rammer af bygningens karakter (nyere eller ældre);
tilbuddets inddeling i afdelinger (herunder om der er skærmede pladser, særlige afsnit for demente, levebo-miljø etc.); antal rum og deres anvendelse, herunder rum til den enkelte bruger og fællesrum (herunder

om der er mulighed for at få bolig til to personer); køkken- og badefaciliteter, andre indendørs faciliteter, fx
vaskerum, tv-stue, systue, værksted, café, computerrum, gymnastiksal, fitnessrum eller træningsfaciliteter,
kontor, poolrum m.v. samt udendørs faciliteter, fx boldbane, have, terrasse, cykelskur m.v.
Formidlingsversion:
En fysik ramme er en struktur, der udgør en afgrænsning, og som kan støtte
og rumme noget, og som er fysisk.
Et tilbuds fysiske rammer udgøres fx af bygningens karakter (nyere eller ældre); tilbuddets inddeling i
afdelinger (herunder om der er skærmede pladser, særlige afsnit for demente, leve-bo-miljø etc.); antal
rum og deres anvendelse, herunder rum til den enkelte bruger og fællesrum (herunder om der er mulighed
for at få bolig til to personer); køkken- og badefaciliteter, andre indendørs faciliteter, fx vaskerum, tv-stue,
systue, værksted, café, computerrum, gymnastiksal, fitnessrum eller træningsfaciliteter, kontor, poolrum
m.v. samt udendørs faciliteter, fx boldbane, have, terrasse, cykelskur m.v.

Term

handicaptilgængelighed

Generel definition:
forhold på et tilbud, der har til formål at gøre personer med
funktionsnedsættelse mere selvhjulpne
Kommentar: Øget grad af selvhjulpenhed opnås fx via disponeringen af de fysiske rammer og placeringen
og beskaffenheden af inventar fx i forhold til personer med mobilitetsnedsættelse, samt forhold omkring
belysning og akustik fx i forhold til personer med syns- eller hørenedsættelse.
Forhold vedrørende udluftning, ventilation og rengøring har særlig betydning for tilgængeligheden for
astmatikere og allergikere, ligesom skiltning, fx i forhold til personer med udviklingshæmning, og
udformningen af informationsmaterialer, fx forhold til ordblinde, har betydning for tilgængeligheden.
Formidlingsversion:
Handicaptilgængelighed er forhold på et tilbud, der har til formål at gøre
personer med funktionsnedsættelse mere selvhjulpne.
Øget grad af selvhjulpenhed opnås fx via disponeringen af de fysiske rammer og placeringen og
beskaffenheden af inventar fx i forhold til personer med mobilitetsnedsættelse, samt forhold omkring
belysning og akustik fx i forhold til personer med syns- eller hørenedsættelse.
Forhold vedrørende udluftning, ventilation og rengøring har særlig betydning for tilgængeligheden for
astmatikere og allergikere, ligesom skiltning, fx i forhold til personer med udviklingshæmning, og
udformningen af informationsmaterialer, fx forhold til ordblinde, har betydning for tilgængeligheden.

Term

adresse

Generel definition:

information, der entydigt angiver en lokation

Kommentar: Adresse omfatter typisk oplysninger om vejnavn, nummer, etage, dør, lokalitet, postnummer
og by.
Formidlingsversion:

En adresse er information, der entydigt angiver en lokation.

Adresse omfatter typisk oplysninger om vejnavn, nummer, etage, dør, lokalitet, postnummer og by.

Term

etableringsår

Kilde til term: WEB: tilbudsportalen.dk (Servicestyrelsen):
Generel definition:

år, hvor et tilbud er etableret

Formidlingsversion:

Etableringsåret er det år, hvor et tilbud er etableret.

Term

vedtægter

Generel definition:

regler eller bestemmelser, der danner ramme for et tilbuds virke

Kommentar: Vedtægter dækker både over vedtægter for tilbuddet og forretningsorden for en evt.
bestyrelse.
Formidlingsversion:
virke.

Term

CVR-nummer

Term

CVR-nr.

Vedtægter er de regler eller bestemmelser, der danner ramme for et tilbuds

Generel definition:
8-cifret, unikt identificerende nummer, som den enkelte virksomhed er opført
under i det centrale virksomhedsregister (CVR)
Formidlingsversion:
Et CVR-nummer er et 8-cifret, unikt identificerende nummer, som den enkelte
virksomhed er opført under i det centrale virksomhedsregister (CVR).

Term

P-nummer

Kilde til term: WEB: tilbudsportalen.dk (Servicestyrelsen):
Kilde til term: WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsen) - VBGS/Stamdata:
Term

produktionsenhedsnummer

Term

P.nr.

Generel definition:
10-cifret, identificerende nummer tilknyttet hver fysisk beliggenhed, som en
virksomhed driver virksomhed fra og har medarbejdere registreret på

Kommentar: Da en virksomhed tildeles et P-nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra der drives
virksomhed, kan der være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nummer.
Formidlingsversion:
Et P-nummer er et 10-cifret, identificerende nummer tilknyttet hver fysisk
beliggenhed, som en virksomhed driver virksomhed fra og har medarbejdere registreret på.
Da en virksomhed tildeles et P-nummer for hver fysisk beliggenhed, hvorfra der drives virksomhed, kan der
være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nummer.

Term

kontaktperson på tilbud

Generel definition:
person på tilbud, der kan kontaktes, hvis man vil visitere til tilbuddet eller
ønsker supplerende oplysninger
Formidlingsversion:
En kontaktperson på tilbuddet er en person, der kan kontaktes, hvis man vil
visitere til tilbuddet eller ønsker supplerende oplysninger.

Term

stamdata

Term

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

Term

offentligt tilbud

Generel definition:

tilbud, der er oprettet på offentligretsligt grundlag

Formidlingsversion:
Et offentligt tilbud er en organisation, der leverer ydelser, og som er oprettet
på offentligretsligt grundlag.

Term

regionalt tilbud

Generel definition:

offentligt tilbud, der er oprettet af en regionsforvaltning

Formidlingsversion:
Et regionalt tilbud er et tilbud, der er oprettet på offentligretsligt grundlag af
en regional forvaltningsmyndighed.

Term

kommunalt tilbud

Generel definition:

offentligt tilbud, der er oprettet af en kommunalforvaltning

Formidlingsversion:
Et kommunalt tilbud er et tilbud, der er oprettet på offentligretsligt grundlag
af en kommunal forvaltningsmyndighed.

Term

aktiviteter til beboerne

Generel definition:

aktiverende tiltag, som er generelt tilgængelige på tilbuddet

Formidlingsversion:
påtilbuddet.

Aktiviteter til beboerne er aktiverende tiltag, som er generelt tilgængelige

Term

leder af tilbud

Foretrukken term
Kilde til term: WEB: tilbudsportalen.dk (Servicestyrelsen):
Generel definition:

person, som er leder af et tilbud

Formidlingsversion:

Leder af tilbud er en person, som er leder af et tilbud.

Term

personnavn

Generel definition:

Term

egennavn som benævner og udpeger en bestemt person

køn

Generel definition:
forplantningsorganer

hver af de to grupper, der inddeler alle individer ud fra deres

Kommentar: Det er det køn, man er registreret som i CPR-registret, der er definerende.

Term

antal ansatte

Kilde til term: WEB: tilbudsportalen.dk (Servicestyrelsen):
Generel definition:

antal af personer, der er ansat hos tilbuddet

Formidlingsversion:

Antal ansatte er antal af personer, der er ansat hos tilbuddet.

Term

personnummer

Term

CPR-nummer

Generel definition:
ti-cifret, identificerende nummer, som den enkelte borger er opført under i
det centrale personregister (CPR)

Term

fødested

Term

fødselsregistreringssted

Generel definition:

lokation, hvor en person er født

Kommentar: Lokaliteten kan være både et sogn, en by eller en kommune. Fx er fødselsregistreringssted
på en fødsels- og dåbsattest (eller fødsels- og navngivningsattest) det sogn, hvor moderen havde
folkeregisteradresse på fødselstidspunktet, og i pas er det en by.

Term

hovedadresse

Generel definition:
fakturering

adresse, der fungerer som et tilbuds primære adresse og som anvendes til

Kommentar: Hovedadressen vil typisk være der, hvor et tilbuds administration befinder sig.
Formidlingsversion:
En hovedadresse er en adresse, der fungerer som et tilbuds primære adresse
og som anvendes til fakturering.
Hovedadressen vil typisk være der, hvor et tilbuds administration befinder sig.

Term

leveringsadresse

Term

ydelsesleveringsadresse

Generel definition:

adresse, hvor der leveres ydelser inden for et tilbud

Kommentar: Ydelsesleveringsadressen kan være sammenfaldende med hovedadressen, men er det ikke
nødvendigvis.
Formidlingsversion:

En leveringsadresse er en adresse, hvor der leveres ydelser inden for et tilbud.

Leveringsadressen kan være sammenfaldende med hovedadressen, men er det ikke nødvendigvis.

Term

privat tilbud

Generel definition:

tilbud, der er oprettet på privatretsligt grundlag

Formidlingsversion:
privatretsligt grundlag.

Et privat tilbud er en organisation, der leverer ydelser, og som er oprettet på

Term

fond/selvejende institution/forening

Generel definition:

klasse, der samler fond, selvejende institution og forening

Kommentar: Både en forening, en selvejende institution og en fond er en selvstændig juridisk person og
kan derfor opnå rettigheder og indgå forpligtelser.
En forening er en demokratisk organisation, der bygger på medlemskab, og hvis ledelse vælges på en
generalforsamling.
En selvejende institution er en organisation, der ejer sig selv, og som ledes af en bestyrelse, der enten er
udpeget eller selvsupplerende. Selvejende institutioner her ingen medlemmer.
En fond (en almennyttig fond) er en organisation, der hverken har ejere eller medlemmer, men som her en
egenkapital på min. 1 mio. kr, og som er underlagt Fondsloven eller Lov om erhvervsdrivende fonde.
En fond er en juridisk person og kan derfor opnå rettigheder og indgå forpligtelser uden ejere - dvs. at den
er selvejende.
Formidlingsversion:
En fond/selvejende institution/forening er en klasse, der samler fond,
selvejende institution og forening.
Både en forening, en selvejende institution og en fond er en selvstændig juridisk person og kan derfor opnå
rettigheder og indgå forpligtelser.

Term

interessentskab

Generel definition:

virksomhed, der ejes af to eller flere interessenter

Kommentar: Interessenterne, der indgår i et interessentskab, kan være personer eller selskaber, der
hæfter personligt, solidarisk, ubegrænset og direkte for virksomhedens forpligtelser.
Formidlingsversion:

Et interessentskab er en virksomhed, der ejes af to eller flere interessenter.

Interessenterne, der indgår i et interessentskab, kan være personer eller selskaber, der hæfter personligt,
solidarisk, ubegrænset og direkte for virksomhedens forpligtelser.

Term

enkeltmandsvirksomhed

Generel definition:

virksomhed, der ejes af en enkelt person

Kommentar: Ejeren af en enkeltmandsvirksomhed hæfter personligt, ubegrænset og direkte for
virksomhedens forpligtelser.
Formidlingsversion:

En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhed, der ejes af en enkelt person.

Ejeren af en enkeltmandsvirksomhed hæfter personligt, ubegrænset og direkte for virksomhedens
forpligtelser.

Term

anpartsselskab

Generel definition:

selskab, der ejes af en eller flere anpartshavere

Kommentar: Et anpartsselskab er en juridisk person, hvilket bl.a. betyder, at selskabets formue er afskåret
fra ejernes, og at anpartshaverne ikke er ansvarlige for selskabets eventuelle gæld.
Formidlingsversion:

Et anpartsselskab er et selskab, der ejes af flere anpartshavere.

Et anpartsselskab er en juridisk person, hvilket bl.a. betyder, at selskabets formue er afskåret fra ejernes, og
at anpartshaverne ikke er ansvarlige for selskabets eventuelle gæld.

Term

aktieselskab

Generel definition:

selskab, der ejes af en eller flere aktionærer

Kommentar: Et aktieselskab er en juridisk person, hvilket bl.a. betyder, at selskabets formue er afskåret
fra ejernes, og at aktionærerne ikke er ansvarlige for selskabets eventuelle gæld.
Formidlingsversion:

Et aktieselskab er et selskab,der ejes af flere aktionærer.

Et aktieselskab er en juridisk person, hvilket bl.a. betyder, at selskabets formue er afskåret fra ejernes, og at
aktionærerne ikke er ansvarlige for selskabets eventuelle gæld.

Term

skærmet plads

Generel definition:
rammer

plads, der er etableret i en mindre, afgrænset enhed med overskuelige

Kommentar: En skærmet enhed vil oftest rumme et mindre antal beboere og have tilknyttet et fast
personale med henblik på at skabe et trygt miljø.
Formidlingsversion:
En skærmet plads er en plads, der er etableret i en mindre, afgrænset enhed
med overskuelige rammer.
En skærmet enhed vil oftest rumme et mindre antal beboere og have tilknyttet et fast personale med
henblik på at skabe et trygt miljø.

Term

sikret plads

Generel definition:
yderdøre og vinduer aflåst

plads, der er etableret i en afdeling eller lejlighed, som er godkendt til at have

Formidlingsversion:
En sikret plads er en plads, der er etableret i en afdeling eller lejlighed, som er
godkendt til at have yderdøre og vinduer aflåst.

Term

aflastningsplads

Generel definition:

plads, hvor en person kan modtage aflastning

Formidlingsversion:

En aflastningsplads er en plads, hvor en person kan modtage aflastning.

Aflastning er et ophold, der har til formål at mindske belastningen for en person med funktionsnedsættelse
eller sociale problemer, pårørende til personen eller et tilbud, som er tilkendt personen.
Døgnaflastning består i, at en person får et kortvarigt ophold et andet sted end der, hvor personen har sit
almindelige ophold. Opholdet kan enten vare hele døgnet eller blot involvere overnatning.
Forskellen mellem dagaflastning og døgnaflastning handler alene om, hvorvidt personen opholder sig på
tilbuddet i en del af dagtimerne, eller om personen overnatter der.
Dag- og døgnaflastning kan let forveksles med afløsning. Afløsning er en støttepersonordning, som leveres i
en persons eget hjem.

Term

akutplads

Generel definition:

plads, der er forbeholdt personer med akut behov for en given ydelse

Kommentar: Ved akut behov forstås almindeligvis et behov, der er pludseligt opstået og som fordrer
øjeblikkelig levering af en given ydelse.
Formidlingsversion:
given ydelse.

En akutplads er en plads, der er forbeholdt personer med akut behov for en

Ved akut behov forstås almindeligvis et behov, der er pludseligt opstået og som fordrer øjeblikkelig levering
af en given ydelse.

Term

gennemsnitlig ansættelsestid blandt medarbejdere

Generel definition:

periode, som medarbejderne gennemsnitligt har været ansat på tilbuddet

Formidlingsversion:
Gennemsnitlig ansættelsestid blandt medarbejdere er den periode, som
medarbejderne gennemsnitligt har været ansat på tilbuddet.

Term

samarbejdsrelation

Generel definition:
samarbejdspartnere

relation, der består i et formelt samarbejde mellem to eller flere

Kommentar: En samarbejdsrelation vil oftest komme til udtryk i et tæt og regelmæssigt samarbejde. At
samarbejdsrelationen er formel betyder, at den kan dokumenteres, enten ved at der foreligger en
samarbejdskontrakt eller gennem et internt procespapir, der beskriver samarbejdsrelationen.
Formidlingsversion:
En samarbejdsrelation er en relation, der består i et formelt samarbejde
mellem to eller flere samarbejdspartnere. En samarbejdsrelation vil oftest komme til udtryk i et tæt og
regelmæssigt samarbejde.
At samarbejdsrelationen er formel betyder, at den kan dokumenteres, enten ved at der foreligger en
samarbejdskontrakt eller gennem et internt procespapir, der beskriver samarbejdsrelationen.

Term

procesevaluering

Generel definition:

evaluering, der har fokus på gennemførelsen af en indsats

Kommentar: Kernespørgsmål i en procesevaluering er fx hvad der sker, hvem der er udfører, og hvornår
noget sker.

Formidlingsversion:
Procesevaluering er vidensproduktion, der gennem en systematisk indsamling
af information frembringer viden om en indsats med det eksplicitte formål at vurdere hele eller dele af
indsatsen med henblik på handling, og som har fokus på gennemførelsen af en indsats.
Kernespørgsmål i en procesevaluering er fx, hvad der sker, hver der er udfører, og hvornår noget sker.

Term

brugerevaluering

Generel definition:
resultat

evaluering, der har fokus på målgruppens perspektiv på en indsats eller dens

Formidlingsversion:
Brugerevaluering er vidensproduktion, der gennem en systematisk indsamling
af information frembringer viden om en indsats med det eksplicitte formål at vurdere hele eller dele af
indsatsen med henblik på handling, og som har fokus på målgruppens perspektiv på en indsats eller dens
resultat.

Term

effektevaluering

Generel definition:

evaluering, der har fokus på resultatet af en indsats

Kommentar: Et eksempel på effektevaluering kan fx være en evaluering af de ændringer, som tilskrives
indsatsen eller sammenhængen mellem indsatsen og ændringerne.
Formidlingsversion:
Effektevaluering er vidensproduktion, der gennem en systematisk indsamling
af information frembringer viden om en indsats med det eksplicitte formål at vurdere hele eller dele af
indsatsen med henblik på handling, og som har fokus på resultatet af en indsats.
Et eksempel på effektevaluering kan fx være en evaluering af de ændringer, som tilskrives indsatsen eller
sammenhængen mellem indsatsen og ændringerne.

Term

tilsynsrapport

Generel definition:

dokumentation, der redegør for et afsluttet tilsyn

Kommentar: Eksempler på tilsynsrapporter kan være embedslægernes tilsynsrapporter på ældreområdet,
kommunernes individuelle tilsyn eller socialtilsynets tilsyn med et tilbud.
Formidlingsversion:

En tilsynsrapport er dokumentation, der redegør for et afsluttet tilsyn.

Eksempler på tilsynsrapporter kan være embedslægernes tilsynsrapporter på ældreområdet, kommunernes
individuelle tilsyn eller socialtilsynets tilsyn med et tilbud.

Term

bruger- eller beboerråd

Generel definition:

råd, der hovedsageligt er sammensat af brugere eller beboere på et tilbud

Kommentar: Et bruger- eller beboerråd kan desuden have medlemmer, der ikke er brugere eller beboere,
fx personale.
Et bruger- eller beboerråd skal repræsentere bruger- eller beboerinteresser i forhold til tilbuddet.
Formidlingsversion:
Et bruger- eller beboerråd er en gruppe af personer, der repræsenterer en
bestemt gruppes interesser over for myndigheder og styrende organer, og som hovedsageligt er
sammensat af brugere eller beboere på et tilbud.
Et bruger- eller beboerråd kan desuden have medlemmer, der ikke er brugere eller beboere, fx personale.
Et bruger- eller beboerråd skal repræsentere bruger- eller beboerinteresser i forhold til tilbuddet.

Term

beboer- og pårørenderåd

Generel definition:
tilbud

råd, der hovedsageligt er sammensat af beboere og pårørende til voksne på et

Kommentar: Et beboer- og pårørenderåd kan desuden have medlemmer, der ikke er beboere eller
pårørende, fx personale på tilbuddet.
Et beboer- og pårørenderåd skal repræsentere beboerinteresser i forhold til tilbuddet.
Formidlingsversion:
Et beboer- og pårørenderåd er en gruppe af personer, der repræsenterer en
bestemt gruppes interesser over for myndigheder og styrende organer, og som hovedsageligt er
sammensat af beboere og pårørende til voksne på et tilbud.
Et beboer- og pårørenderåd kan desuden have medlemmer, der ikke er beboere eller pårørende, fx
personale på tilbuddet.
Et beboer- og pårørenderåd skal repræsentere beboerinteresser i forhold til tilbuddet.

Term

forældreråd

Generel definition:

råd, der er sammensat af forældre til børn og unge på et tilbud

Kommentar: Et forældreråd skal repræsentere børnenes eller de unges interesser i forhold til tilbuddet.
Formidlingsversion:
Et forældreråd er en gruppe af personer, der repræsenterer en bestemt
gruppes interesser over for myndigheder og styrende organer, og som hovedsageligt er sammensat af
forældre til børn og unge på et tilbud.

Et forældreråd skal repræsentere børnenes eller de unges interesser i forhold til tilbuddet.

Term

afdelingsbestyrelse

Generel definition:

bestyrelse, der har beslutningskompetence i forhold til en afdeling på et tilbud

Formidlingsversion:
En afdelingsbestyrelse er en gruppe af personer, der har det overordnede
ansvar for eller varetager den daglige ledelse af et foretagende, og som har beslutningskompetence i
forhold til en afdeling på et tilbud.

Term

råd

Generel definition:
gruppe af personer, der repræsenterer en bestemt gruppes interesser over for
myndigheder og styrende organer
Kommentar: Et råd kan fx være et elevråd, et ældreråd, et forældreråd eller lignende.
Formidlingsversion:
Et råd er en gruppe af personer, der repræsenterer en bestemt gruppes
interesser over for myndigheder og styrende organer.
Et råd kan fx være et elevråd, et ældreråd, et forældreråd eller lignende.

Term

bestyrelse

Generel definition:
gruppe af personer, der har det overordnede ansvar for eller varetager den
daglige ledelse af en organisation
Kommentar: En organisation kan fx være en forening eller en virksomhed.
Formidlingsversion:
En bestyrelse er en gruppe af personer, der har det overordnede ansvar for
eller varetager den daglige ledelse af en organisation.
En organisation kan fx være en forening eller en virksomhed.

Term

afdeling

Term

tilbudsafdeling

Generel definition:
en organisatorisk eller fysisk enhed på et tilbud, der adskiller sig fra andre
enheder ved at have sine egne målgrupper, ydelser, metoder eller normeringer, som giver sig udslag i
forskellige takster

Formidlingsversion:
En afdeling er en organisatorisk eller fysisk enhed på et tilbud, der adskiller sig
fra andre enheder ved at have sine egne målgrupper, ydelser, metoder eller normeringer, som giver sig
udslag i forskellige takster.

Term

iværksætterselskab

Generel definition:

selskab, der ejes af en enkelt person

Kommentar: Et iværksætterselskab er en juridisk person, hvilket bl.a. betyder, at selskabets formue er
afskåret fra ejerens, og at ejeren ikke er ansvarlige for selskabets eventuelle gæld.
Formidlingsversion:

Et iværksætterselskab er et selskab, der ejes af en enkelt person.

Et iværksætterselskab er en juridisk person, hvilket bl.a. betyder, at selskabets formue er afskåret fra
ejerens, og at ejeren ikke er ansvarlige for selskabets eventuelle gæld.

Term

information om tilbud

Generel definition:

information om et tilbud og forhold i relation til et tilbud

Kommentar: Information om tilbud vil typisk være indsamlet med henblik på en specifik anvendelse, fx at
indgå i offentlig forvaltning. Den offentlige forvaltning, der anvender information om tilbud, kan fx være
sagsbehandling, hvor informationerne anvendes til at vælge det tilbud, der skal levere ydelser til en borger,
eller det kan være i tilsynet med et tilbud.

Term

adresse og afdeling

Generel definition:

Term

embedslægens tilsynsrapport

Generel definition:

Term

klasse, der samler adresse og afdeling

tilsynsrapport, udarbejdet af embedslægen

faglig tilgang og metode

Generel definition:

klasse, der samler værdigrundlag, faglig tilgang og metode

Term

faggruppe

Generel definition:

Term

gruppe af personer, der har samme fag eller samme uddannelse

sygdom

Generel definition:
tilstand hos et individ, der vurderes som værende en negativ følge af fysisk
eller mental forstyrrelse hos individet selv

Term

sundhed

Generel definition:

tilstand af fuldstændig fysisk, mental og social trivsel

Formidlingsversion:

Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, mental og social trivsel.

Term

helbredsforhold

Generel definition:
forhold, der vedrører negative følger af fysisk eller mental forstyrrelse hos en
person eller fraværet af samme
Formidlingsversion:
Helbredsforhold er forhold, der vedrører negative følger af fysisk eller mental
forstyrrelse hos en person eller fraværet af samme.

Term

forløbsprogram

Generel definition:
sundhedsfaglig beskrivelse, der indeholder den samlede tværfaglige,
tværsektorielle og koordinerede sundhedsfaglige indsats for en given sygdom

Term

klinisk retningslinje

Generel definition:
vejledning, der er evidensbaseret og anvendes i klinisk praksis, når der skal
træffes beslutning om passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i specifikke kliniske situationer

Kommentar: Kliniske retningslinjer angiver, hvad der bør gøres. Det kan være obligatorisk at følge de
kliniske retningslinjer.

Kliniske retningslinjer kan være udarbejdet på baggrund af referenceprogrammer.

Term

Hjælpemiddelklassifikation

Generel definition:
klassifikation af hjælpemidler baseret på "ISO 9999 - Hjælpemidler til personer
med funktionsnedsættelse"
Kommentar: Klassifikationens overordnede inddeling er taget af "ISO 9999 - Hjælpemidler til personer
med funktionsnedsættelse", og suppleret med en række underliggende niveauer. Klassifikationen anvendes
i hjælpemiddeldatabasen.

Term

SKS

Term

Sundhedsvæsenets klassifikationssystem

Generel definition:
samling af klassifikationer, der består af nationale klassifikationer,
klassifikationer baseret på WHO's internationale klassifikationer og klassifikationer udarbejdet i
fællesnordisk regi under NOMESKO
Kommentar: SKS skal på sigt kunne anvendes i hele sundhedsvæsenet, men anvendes i dag primært på
sygehusene.
SKS rummer en række hovedgrupper. Diagnoseklassifikationen "Hovedgruppe D - Klassifikation af
sygdomme" er en Term version af WHO's "International Statistical Classification of Diseases and Related
Health Problems (ICD-10)".
NOMESKO står for Nordisk Medicinalstatistisk Komité og er en fællesnordisk helsestatistik i regi af Nordisk
Råd.

Term

ICPC

Term

International Classification of Primary Care

Generel definition:

international klassifikation af diagnoser til brug i det primære sundhedsvæsen

Kommentar: ICPC er udviklet og udbudt af organisationen WONCA (World Organization of National
Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians, oftere omtalt

som World Organization of Family Doctors). Organisationen har officielle relation til WHO (World Health
Organization), og ICPC er optaget i WHOs Family of International Classifications.

Term

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 ICPC (de
privatpraktiserende lægers klassifikation) eller SKS (der indeholder WHOs sygdomsklassifikation ICD).

Term

symptom

Generel definition:
diagnose

vurderingsresultat vedr. helbredstilstand, der anvendes til at sandsynliggøre

Kommentar: Kommentar til Fælles sprog III:
I Fælles sprog III anvendes symptomklassifikationen i ICPC.

Term

sundhedsfaglig beskrivelse

Generel definition:
beskrivelse af sundhedsfaglige emner beregnet på at støtte og begrunde
sundhedspersoners beslutninger

Term

vurderingsresultat vedr. helbredstilstand

Generel definition:

vurderingsresultat, der beskriver helbredstilstand

Kommentar: Et vurderingsresultat vedr. helbredstilstand vil i praksis ofte være enten en diagnose eller et
symptom.

Term

fysisk helbred

Fælles Faglige Begreber
Term

helbred synonym

Generel definition:

egenskab hos et individ mht. sygdom og sundhed

Kommentar: Fysisk helbred handler om, hvorvidt en person er fysisk rask eller syg, fx om man er udsat for
hyppige infektioner, har allergier eller en kronisk sygdom.
Formidlingsversion:

Fysisk helbred er en egenskab hos et individ mht. sygdom og sundhed.

Helbred handler om, hvorvidt en person er fysisk rask eller syg, fx om man er udsat for hyppige infektioner,
har allergier eller en kronisk sygdom.

Term

helbredstilstand

Term

sundhedstilstand

Frarådet
Generel definition:
sundhedsfaglig indsats

persontilstand, der er et helbredsforhold, som er genstand for en

Term

SNOMED CT

Term

Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms

Generel definition:

terminologi til beskrivelse af helbredsforhold og relaterede emner

Kommentar: SNOMED CT er udarbejdet af IHTSDO, International Health Terminology Standard
Development Organisation

Term

ICD-10

Term

International Classification of Diseases

Term

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision

Generel definition:

international klassifikation af sygdom

Kommentar: ICD-10 er den tiende udgave af klassifikationen.
ICD-10 indgår i en forTermet version som diagnoseklassifikationen "Hovedgruppe D - Klassifikation af
sygdomme" i SKS (Sundhedsvæsenets klassifikationssystem).

Term

sundhedspersonale

Generel definition:

person, som arbejder inden for sundhedsvæsenet

Kommentar: Sundhedspersonale kan for eksempel være læger, sygeplejersker, fysioterapeuter,
ergoterapeuter, talepædagoger, audiologopæder, audiologer, bandagister og socialrådgivere.

Term

sundhedsfaglig kontakt

Generel definition:

Term

kontakt mellem en borger og sundhedspersonale

tilbud med myndighedsbeføjelse

Generel definition:

tilbud, der også er en forvaltningsmyndighed

Kommentar: Tilbud med myndighedsbeføjelse benævner den offentlige forvaltning, når den optræder i
rollen som leverandør af ydelser direkte til borgeren. Det kan eksempelvis være i forbindelse med
rådgivning eller kontantydelser.
Det er kun en forvaltningsmyndighed, dvs. en forvaltning der har kompetence til at træffe afgørelser, der
kan være et ’tilbud med myndighedsbeføjelse’. Alle andre organisationer, der leverer sociale ydelser - også
de kommunale - hører under de øvrige tilbudstyper.

Term

tilbud

Foretrukken term
Term

leverandør

Generel definition:

organisation, der leverer ydelser

Relaterede søgeord:

organisation

Formidlingsversion:

Et tilbud er en organisation, der leverer ydelser.

Term

ambulant tilbud

Generel definition:
kortvarigt er på tilbuddet

tilbud, der leverer ydelser til en person, i forbindelse med at personen

Kommentar: En person kommer typisk kun på et ambulant tilbud for at modtage en specifik ydelse og
forlader umiddelbart derefter stedet. Ambulante tilbud leverer fx rådgivning, behandling og træning.

Formidlingsversion:
Et ambulant tilbud er et tilbud, der leverer ydelser til en person, i forbindelse
med at personen kortvarigt er på tilbuddet.
En person kommer typisk kun på et ambulant tilbud for at modtage en specifik ydelse og forlader
umiddelbart derefter stedet.
Ambulante tilbud leverer fx rådgivning, behandling og træning.

Term

dagtilbud

Generel definition:

tilbud, der udelukkende leverer ydelser til en person i dagtimerne

Kommentar: Dagtilbud adskiller sig fra ambulante tilbud ved varigheden af de ydelser, som leveres i
tilbuddet, dvs. borgeren opholder sig i længere tid på dagtilbuddet.
Et dagtilbud kan fx være en børnehave, et klubtilbud, et aktivitets- og samværstilbud, et beskyttet
beskæftigelsestilbud eller et undervisningstilbud.
Formidlingsversion:
dagtimerne.

Et dagtilbud er et tilbud, der udelukkende leverer ydelser til en person i

Dagtilbud adskiller sig fra ambulante tilbud ved varigheden af de ydelser, som leveres i tilbuddet, dvs.
borgeren opholder sig i længere tid på dagtilbuddet.
Et dagtilbud kan fx være en børnehave, et klubtilbud, et aktivitets- og samværstilbud, et beskyttet
beskæftigelsestilbud eller et undervisningstilbud.

Term

botilbud

Foretrukken term
Term

døgntilbud

Generel definition:

tilbud, der leverer ophold og oftest andre ydelser til en person

Formidlingsversion:
person.

Et botilbud er et tilbud, der leverer ophold og oftest andre ydelser til en

Term

institution

Relateret søgeord
Generel definition:

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb botilbud.

Term

opholdssted

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb botilbud.

hjem

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb botilbud.

botilbudslignende tilbud

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
tilbud, der ligner botilbud efter servicelovens § 107 eller § 108, men som er
etableret efter anden lovgivning og opfylder betingelserne i socialtilsynsloven § 4 stk. 3
Kommentar: Den borger, der bor i et botilbudslignende tilbud, har lejeforhold efter den almene lejelov og
bor i boligen på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. De
botilbudslignende tilbud adskiller sig desuden fra udgående tilbud efter servicelovens § 85 ved, at der er
knyttet et serviceareal til boligen med fast personale, der overvejende leverer socialpædagogisk støtte.
Begrebet omfatter ikke friplejeboliger.
Formidlingsversion:
Et botilbudslignende tilbud er et tilbud, der ligner botilbud efter servicelovens
§ 107 eller § 108, men som er etableret efter anden lovgivning og opfylder betingelserne i socialtilsynsloven
§ 4, stk. 3.
Den borger, der bor i et botilbudslignende tilbud, har lejeforhold efter den almene lejelov og bor i boligen
på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. De botilbudslignende
tilbud adskiller sig desuden fra udgående tilbud efter servicelovens § 85 ved, at der er knyttet et
serviceareal til boligen med fast personale, der overvejende leverer socialpædagogisk støtte. Begrebet
omfatter ikke friplejeboliger.

Vejledende lovhjemmel: Socialtilsynsloven § 4, stk. 1, nr. 3.
Lovhjemmel: Socialtilsynsloven § 4, stk. 1, nr. 3.

Term

almen ældre- og handicapvenlig bolig

Fælles Faglige Begreber
Term

almen ældrebolig

Term

handicapvenlig bolig

Generel definition:
botilbudslignende tilbud, der er oprettet som almen bolig, og som retter sig
mod ældre og personer med fysisk funktionsnedsættelse eller psykisk funktionsnedsættelse
Kommentar: I lovgivningen og vejledninger omtales de som "almene ældreboliger", men de kan rette sig
både mod ældre og mod personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale
problemer
Formidlingsversion:
En almen ældre- og handicapvenlig bolig er et botilbudslignende tilbud, der er
oprettet som almennyttig bolig, og som retter sig mod ældre borgere og borgere med fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse.
I lovgivningen og vejledninger omtales de som "almene ældreboliger", men de kan rette sig både mod
ældre borgere og mod borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale
problemer.

Lovhjemmel: Almenboligloven § 105
Lovhjemmel: Almenboligloven § 105

Term

familiepleje

Generel definition:
deltager i familielivet

botilbud til børn og unge, hvor barnet eller den unge bor i et privat hjem og

Relaterede søgeord:

plejeforældre; plejemor; plejefar; plejebarn; privat døgnpleje; døgnplejehjem

Formidlingsversion:
Familiepleje er et botilbud til børn og unge, hvor barnet eller den unge bor i et
privat hjem og deltager i familielivet.
Lovhjemmel: SEL § 66, stk. 1, nr. 1-3

Term

døgninstitution

Term

kommunal døgninstitution

Generel definition:

botilbud til børn og unge, der er offentligt drevet

Kommentar: Døgninstitutioner kan også være selvejende institutioner, der har en driftsoverenskomst
med en kommune.

Formidlingsversion:

En døgninstitution er et botilbud til børn og unge, der er offentligt drevet.

Lovhjemmel: SEL § 66, stk. 1, nr. 6

Term

socialpædagogisk opholdssted

Foretrukken term
Term

privat opholdssted

Generel definition:

botilbud til børn og unge, der er privat drevet

Relaterede søgeord:

privat institution

Formidlingsversion:
drevet.

Et socialpædagogisk opholdssted er et botilbud til børn og unge, der er privat

Lovhjemmel: SEL § 66, stk. 1, nr. 5

Term

socialpædagogisk efterskoletilbud

Generel definition:
socialpædagogisk opholdssted, der leverer undervisning på 8. -10. klasses
niveau til unge med behov for at bryde med uhensigtsmæssige sociale miljøer og adfærdsmønstre
Kommentar: Begrebet omfatter også tilbud på husholdnings- og håndarbejdsskoler.

Socialpædagogisk efterskoletilbud adskiller sig fra kostafdelinger ved frie grundskoler og efterskoler, hvilket
bl.a. kommer til udtryk ved den lovmæssige og økonomiske regulering samt den pædagogiske tilgang.
Formidlingsversion:
Et socialpædagogisk efterskoletilbud er et socialpædagogisk opholdssted, der
leverer undervisning på 8.-10. klasses niveau til unge med behov for at bryde med uhensigtsmæssige
sociale miljøer og adfærdsmønstre.
Begrebet omfatter også tilbud på husholdnings- og håndarbejdsskoler.
Socialpædagogisk efterskoletilbud adskiller sig fra kostafdelinger ved frie grundskoler og efterskoler, hvilket
bl.a. kommer til udtryk ved den lovmæssige og økonomiske regulering samt den pædagogiske tilgang.
Lovhjemmel: SEL § 66, stk. 1, nr. 5

Term

socialpædagogisk kostskoletilbud

Generel definition:
socialpædagogisk opholdssted, der leverer undervisning på 1. - 10. klasses
niveau samt behandling eller andre ydelser til børn og unge med sværere sociale problemer og særlige
behov
Kommentar: Socialpædagogisk kostskoletilbud adskiller sig fra kostafdelinger ved frie grundskoler og
efterskoler, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved den lovmæssige og økonomiske regulering samt den
pædagogiske tilgang.
Formidlingsversion:
Et socialpædagogisk kostskoletilbud er et socialpædagogisk opholdssted, der
leverer undervisning på 1. - 10. klasses niveau samt behandling eller andre ydelser til børn og unge med
sværere sociale problemer og særlige behov.
Socialpædagogisk kostskoletilbud adskiller sig fra kostafdelinger ved frie grundskoler og efterskoler, hvilket
bl.a. kommer til udtryk ved den lovmæssige og økonomiske regulering samt den pædagogiske tilgang.
Lovhjemmel: SEL § 66, stk. 1, nr. 5

Term

skibsprojekt

Generel definition:
socialpædagogisk opholdssted, hvor hovedparten af de socialpædagogiske
aktiviteter foregår på et skib
Kommentar: For skibsprojekter gælder desuden oftest, at der udover skibet er tilknyttet en landbase, og
skibet skal være godkendt af Søfartsstyrelsen. Skibsprojekter kan i visse situationer også drives som
enkeltmandsprojekter.
Formidlingsversion:
Et skibsprojekt er et socialpædagogisk opholdssted, hvor hovedparten af de
socialpædagogiske aktiviteter foregår på et skib.
For skibsprojekter gælder desuden oftest, at der udover skibet er tilknyttet en landbase, og skibet skal være
godkendt af Søfartsstyrelsen.
Skibsprojekter kan i visse situationer også drives som enkeltmandsprojekter.
Lovhjemmel: SEL § 66, stk. 1, nr. 5

Term

sikret døgninstitution

Generel definition:
døgninstitution, som omfatter mindst én sikret afdeling eller lejlighed, som er
godkendt til at have yderdøre og vinduer aflåst, og som modtager personer i henhold til dom eller
retskendelse
Relaterede søgeord:
døgninstitution

lukket institution; sikret institution; lukket døgninstitution; delvist lukket

Formidlingsversion:
En sikret døgninstitution er en døgninstitution, som omfatter mindst én sikret
afdeling eller lejlighed, som er godkendt til at have yderdøre og vinduer aflåst, og som modtager personer i
henhold til dom eller retskendelse.
Lovhjemmel: SEL § 66, stk. 1, nr. 6

Term

ambulant tilbud til børn og unge

Generel definition:

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til børn og unge

Formidlingsversion:
Et ambulant tilbud til børn og unge er et tilbud, der leverer ydelser til en
person, i forbindelse med at personen kortvarigt er på tilbuddet, og som retter sig mod børn og unge.
En person kommer typisk kun på et ambulant tilbud for at modtage en specifik ydelse og forlader
umiddelbart derefter stedet.
Ambulante tilbud leverer fx rådgivning, behandling og træning.

Term

netværksplejefamilie

Generel definition:
familiepleje, der etableres specifikt i tilknytning til anbringelse af et barn eller
en ung, hvortil der er en familierelation eller netværksrelation
Formidlingsversion:
En netværksplejefamilie er familiepleje, der etableres specifikt i tilknytning til
anbrignelse af et barn eller en ung, hvortil der er en familierelation eller netværksrelation.
Lovhjemmel: SEL § 66, stk. 1, nr. 3

Term

plejefamilie

Term

almindelig plejefamilie

Generel definition:
barn eller en ung

familiepleje, hvor der ikke er en familierelation eller netværksrelation til et

Formidlingsversion:
En plejefamilie er familiepleje, hvor der ikke er en familierelation eller
netværksrelation til et barn eller en ung.
Lovhjemmel: SEL § 66, stk. 1, nr. 1

Term

tilbud til børn og unge

Generel definition:

tilbud, der retter sig imod børn og unge

Kommentar: Tilbud til børn og unge kan i visse tilfælde rette sig imod personer op til 23 år
Formidlingsversion:

Et tilbud til børn og unge er et tilbud, der retter sig imod børn og unge.

Tilbud til børn og unge kan i visse tilfælde rette sig imod personer op til 23 år.

Term

særligt klubtilbud

Generel definition:
dagtilbud til børn og unge, der leverer fritidsmæssige aktivitets- og
samværsydelser til større børn og unge med særlige behov, der ikke kan dækkes gennem de almindelige
klubtilbud
Kommentar: Ved almindelige klub- og fritidstilbud forstås de klub- og fritidstilbud, der er nævnt i
Dagtilbudsloven.
Formidlingsversion:
Et særligt klubtilbud er et dagtilbud til børn og unge, der leverer
fritidsmæssige aktivitets- og samværsydelser til større børn og unge med særlige behov, der ikke kan
dækkes gennem de almindelige klubtilbud.
Ved almindelige klub- og fritidstilbud forstås de tilbud, der er nævnt i Dagtilbudsloven.
Lovhjemmel: SEL § 36

Term

særligt dagtilbud

Generel definition:
dagtilbud til børn og unge, der leverer pasning til mindre børn med særlige
behov, der ikke kan dækkes af de almindelige dagtilbud
Kommentar: Særlige dagtilbud kan tilbyde lejlighedsvis aflastning, og er i disse tilfælde ikke begrænset til
dagtimer og hverdage.
Ved almindeligt dagtilbud forstås de dagtilbud eller fritidshjem, der er nævnt i Dagtilbudsloven.
Relaterede søgeord:

specialbørnehave

Formidlingsversion:
Et særligt dagtilbud er et dagtilbud til børn og unge, der leverer pasning til
mindre børn med særlige behov, der ikke kan dækkes af de almindelige dagtilbud.
Særlige dagtilbud kan tilbyde lejlighedsvis aflastning, og er i disse tilfælde ikke begrænset til dagtimer og
hverdage.
Ved almindeligt dagtilbud forstås de dagtilbud eller fritidshjem, der er nævnt i Dagtilbudsloven.
Lovhjemmel: SEL § 32

Term

dagtilbud til børn og unge

Generel definition:

tilbud, der både er dagtilbud og tilbud til børn og unge

Formidlingsversion:
Et dagtilbud til børn og unge er et tilbud, der leverer ydelser til en person, i
forbindelse med at personen er på tilbuddet i en del af dagtimerne, og som retter sig mod børn og unge.
Dagtilbud adskiller sig fra ambulant tilbud ved varigheden og ofte også hyppigheden af de ydelser, som
leveres i tilbuddet, dvs. borgeren opholder sig i længere tid på dagtilbuddet.
Typiske eksempler på dagtilbud til børn og unge er børnehaver, klubtilbud og undervisningstilbud.

Term

botilbud til børn og unge

Generel definition:

tilbud, der både er botilbud og tilbud til børn og unge

Relaterede søgeord:

børnehjem

Formidlingsversion:
Et botilbud til børn og unge er et tilbud, der leverer ophold og oftest andre
ydelser til en person, i forbindelse med at personen er på tilbuddet hele eller dele af døgnet og som retter
sig mod børn og unge.

Term

almindeligt dagtilbud

Term

dagtilbud

Generel definition:

dagtilbud til børn og unge, der leverer pasning til mindre børn

Relaterede søgeord:

børnehave; dagpleje; vuggestue; integreret institution

Term

almindeligt klubtilbud

Term

klubtilbud

Generel definition:
dagtilbud til børn og unge, der leverer fritidsmæssige aktivitets- og
samværsydelser til større børn og unge
Relaterede søgeord:

Term

skolefritidsordning; fritidshjem; klub; fritidsklub

dagbehandlingstilbud til børn og unge

Generel definition:
dagtilbud til børn og unge, der leverer behandling eller undervisning i
sammenhæng med andre ydelser
Kommentar: Dagbehandlingstilbud til børn og unge leverer typisk undervisning i sammenhæng med fx
socialpædagogisk behandling. Dagbehandlingstilbud til børn og unge kan dog også levere
misbrugsbehandling som den primære ydelse.
Dagbehandlingstilbud til børn og unge, der leverer undervisning, er formelt delt i en undervisningsdel, der
følger folkeskoleloven, og en behandlingsdel, der følger serviceloven.
For dagbehandlingstilbud til børn og unge, der leverer misbrugsbehandling, er forskellen mellem ambulant
behandlingstilbud og dag- og døgnbehandlingstilbud ikke et spørgsmål om de leverede ydelser, men om
den behandlingsintensitet og den opholdsform, som ligger i de tre tilbudstyper: ambulant tilbud, dagtilbud
og botilbud.
Formidlingsversion:
Dagbehandlingstilbud til børn og unge er et dagtilbud til børn og unge, der
leverer behandling eller undervisning i sammenhæng med andre ydelser.
Dagbehandlingstilbud til børn og unge leverer typisk undervisning i sammenhæng med fx socialpædagogisk
behandling. Dagbehandlingstilbud til børn og unge kan dog også levere misbrugsbehandling som den
primære ydelse.
Dagbehandlingstilbud til børn og unge, der leverer undervisning, er formelt delt i en undervisningsdel, der
følger folkeskoleloven, og en behandlingsdel, der følger serviceloven.
For dagbehandlingstilbud til børn og unge, der leverer misbrugsbehandling, er forskellen mellem ambulant
behandlingstilbud og dag- og døgnbehandlingstilbud ikke et spørgsmål om de leverede ydelser, men om
den behandlingsintensitet og den opholdsform, som ligger i de tre tilbudstyper: ambulant tilbud, dagtilbud
og botilbud.

Term

børnehave

Relateret søgeord
Generel definition:
dagtilbud.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb almindeligt

dagpleje

Relateret søgeord
Generel definition:
dagtilbud.

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb almindeligt

Term

vuggestue

Relateret søgeord
Generel definition:
dagtilbud.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb almindeligt

integreret institution

Relateret søgeord
Generel definition:
dagtilbud.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb almindeligt

skolefritidsordning

Relateret søgeord
Generel definition:
klubtilbud.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb almindeligt

fritidshjem

Relateret søgeord
Generel definition:
klubtilbud.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb almindeligt

klub

Relateret søgeord
Generel definition:
klubtilbud.

Term

fritidsklub

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb almindeligt

Relateret søgeord
Generel definition:
klubtilbud.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb almindeligt

specialbørnehave

Relateret søgeord
Generel definition:
dagtilbud.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb særligt

børnehjem

Relateret søgeord
Generel definition:
børn og unge.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb botilbud til

anbringelsessted

Relateret søgeord
Generel definition:
børn og unge.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb botilbud til

lukket institution

Relateret søgeord
Generel definition:
døgninstitution.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb sikret

sikret institution

Relateret søgeord

Generel definition:
døgninstitution.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb sikret

lukket døgninstitution

Relateret søgeord
Kilde til term: LOV: Serviceloven (SEL): : Bekendtgørelse af lov om social service - §66
Generel definition:
døgninstitution.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb sikret

plejeforældre

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb familiepleje.

plejemor

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb familiepleje.

plejefar

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb familiepleje.

plejebarn

Relateret søgeord
Generel definition:

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb familiepleje.

Term

privat døgnpleje

Relateret søgeord
Kilde til term: LOV: Serviceloven (SEL): : Bekendtgørelse af lov om social service - §78
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb familiepleje.

døgnplejehjem

Relateret søgeord
Kilde til term: LOV: Serviceloven (SEL): : Bekendtgørelse af lov om social service - §78, stk. 7
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb familiepleje.

privat institution

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
socialpædagogisk opholdssted.

Term

uddannelsestilbud til børn og unge

Term

uddannelsestilbud

Generel definition:

Term

dagtilbud til børn og unge, der leverer undervisning

ambulant behandlingstilbud til børn og unge

Generel definition:

ambulant tilbud til børn og unge, der leverer behandling og træning

Kommentar: Behandlingstilbud til børn og unge leverer fx psykologisk behandling,
alkoholmisbrugsbehandling, stofmisbrugsbehandling samt fysio- og ergoterapi.
Forskellen mellem ambulant behandlingstilbud og dag- og døgnbehandlingstilbud handler ikke om de
leverede ydelser, men om den behandlingsintensitet og den opholdsform, som ligger i de tre tilbudstyper:
ambulant tilbud, dagtilbud og botilbud.

Formidlingsversion:
Et ambulant behandlingstilbud til børn og unge er et ambulant tilbud til børn
og unge, der leverer behandling og træning til børn og unge.
Behandlingstilbud til børn og unge leverer fx psykologisk behandling, alkoholmisbrugsbehandling,
stofmisbrugsbehandling samt fysio- og ergoterapi.
Forskellen mellem ambulant behandlingstilbud og dag- og døgnbehandlingstilbud handler ikke om de
leverede ydelser, men om den behandlingsintensitet og den opholdsform, som ligger i de tre tilbudstyper:
ambulant tilbud, dagtilbud og botilbud.
Lovhjemmel: SEL § 101

Term

almindelig døgninstitution (formidlingsterm)

Term

anden døgninstitution

Generel definition:
døgninstitution

døgninstitution, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under

Formidlingsversion:
En almindelig døgninstitution er en døgninstitution, der ikke er omfattet af en
af de øvrige kategorier under døgninstitution.
Lovhjemmel: SEL § 66, stk. 1, nr. 6

Term

almindeligt socialpædagogisk opholdsted (formidlingsterm)

Term

andet socialpædagogisk opholdsted

Generel definition:
socialpædagogisk opholdssted, der ikke er omfattet af en af de øvrige
kategorier under socialpædagogisk opholdssted
Formidlingsversion:
Et almindeligt socialpædagogisk opholdssted er et socialpædagogisk
opholdssted, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under socialpædagogisk opholdssted.
Lovhjemmel: SEL § 66, stk. 1, nr. 5

Term

delvist lukket døgninstitution

Term

delvist sikret døgninstitution

Generel definition:
døgninstitution, som omfatter mindst én afdeling eller lejlighed, som er
godkendt til delvist at have yderdøre og vinduer aflåst, og som modtager personer i henhold til dom eller
retskendelse

Formidlingsversion:
En delvist sikret døgninstitution er en døgninstitution, som omfatter mindst
én afdeling eller lejlighed, som er godkendt til delvist at have yderdøre og vinduer aflåst, og som modtager
personer i henhold til dom eller retskendelse.
Lovhjemmel: SEL § 66, stk. 1, nr. 6

Term

døgnbehandlingstilbud til børn og unge

Generel definition:

botilbud til børn og unge, der leverer behandling og træning

Kommentar: Døgnbehandlingstilbud til børn og unge leverer fx psykologisk behandling,
alkoholmisbrugsbehandling, stofmisbrugsbehandling samt fysio- og ergoterapi i forbindelse med, at
borgeren bor på tilbuddet.
Forskellen mellem ambulant behandlingstilbud og dag- og døgnbehandlingstilbud handler ikke om de
leverede ydelser, men om den behandlingsintensitet og den opholdsform, som ligger i de tre tilbudstyper:
ambulant tilbud, dagtilbud og botilbud.
Formidlingsversion:
Døgnbehandlingstilbud til børn og unge er et botilbud til børn og unge, der
leverer behandling og træning.
Døgnbehandlingstilbud til børn og unge leverer fx psykologisk behandling, alkoholmisbrugsbehandling,
stofmisbrugsbehandling samt fysio- og ergoterapi i forbindelse med, at borgeren bor på tilbuddet.
Forskellen mellem ambulant behandlingstilbud og dag- og døgnbehandlingstilbud handler ikke om de
leverede ydelser, men om den behandlingsintensitet og den opholdsform, som ligger i de tre tilbudstyper:
ambulant tilbud, dagtilbud og botilbud.

Term

forsorgshjem/herberg

Generel definition:
botilbud til voksne, der retter sig imod hjemløse, og som leverer aktiverende
støtte, omsorg og anden hjælp
Relaterede søgeord:
forsorgshjem; herberg; nødherberg; nødovernatsningsherberg;
nødovernatning; nødherberg
Formidlingsversion:
Et forsorgshjem/herberg er et botilbud til voksne, der retter sig imod
hjemløse, og som leverer aktiverende støtte, omsorg og anden hjælp.
Lovhjemmel: SEL § 110

Term

krisecenter

Generel definition:
botilbud til voksne, der retter sig imod personer, der har været udsat for
voldelige overgreb, og som aktuelt ikke kan opholde sig i eget hjem
Kommentar: Krisecentre er rettet imod kvinder og eventuelt medfølgende børn.
Relaterede søgeord:

kvindekrisecenter; mandekrisecenter

Formidlingsversion:
Et krisecenter er et botilbud til voksne, der retter imod personer, der har
været udsat for voldelige overgreb, og som aktuelt ikke kan opholde sig i eget hjem.
Krisecentre er rettet imod kvinder og eventuelt medfølgende børn.
Lovhjemmel: SEL § 109

Term

sikret længerevarende botilbud til voksne

Fælles Faglige Begreber
Term

sikret botilbud

Term

sikret længerevarende botilbud

Generel definition:
længerevarende botilbud til voksne, der er sikret, så det omfatter mindst én
afdeling eller lejlighed, som er godkendt til at have yderdøre og vinduer aflåst, og som modtager personer i
henhold til dom eller retskendelse
Formidlingsversion:
Et sikret botilbud er et længerevarende botilbud til voksne, som har
længerevarende behov for omfattende støtte og ophold, og som ikke kan få dækket disse behov på anden
vis.
Et sikret botilbud omfatter mindst én afdeling eller lejlighed, som er godkendt til at have yderdøre og
vinduer aflåst, og det modtager borgere i henhold til dom eller retskendelse.

Visitationsparagraf: Serviceloven § 108, stk. 7
Lovhjemmel: Serviceloven § 108

Term

døgnbehandlingstilbud til voksne

Term

døgnbehandlingstilbud

Generel definition:

botilbud til voksne, der leverer behandling og træning

Kommentar: Behandlingstilbud til voksne leverer fx psykologisk behandling, alkoholmisbrugsbehandling,
stofmisbrugsbehandling samt fysio- og ergoterapi i forbindelse med, at borgeren bor på tilbuddet.

Forskellen mellem ambulant behandlingstilbud og dag- og døgnbehandlingstilbud handler ikke om de
leverede ydelser, men om den behandlingsintensitet og den opholdsform, som ligger i de tre tilbudstyper:
ambulant tilbud, dagtilbud og botilbud.
Relaterede søgeord:

behandlingssted

Formidlingsversion:
Et døgnbehandlingstilbud er et botilbud til voksne, der retter sig imod
personer, som har behov for pleje, behandling og træning.
Behandlingstilbud leverer fx psykologisk behandling, alkoholmisbrugsbehandling, stofmisbrugsbehandling
samt fysio- og ergoterapi.
Forskellen mellem ambulant behandlingstilbud og dag- og døgnbehandlingstilbud handler ikke om de
leverede ydelser, men om den intensitet og opholdsform, som ligger i de tre tilbudstyper: ambulant tilbud,
dagtilbud og botilbud.
Lovhjemmel: SEL § 101, SUL § 141

Term

almen plejebolig

Term

plejebolig

Generel definition:
botilbud til voksne, der er en almen ældrebolig, hvortil der er knyttet
servicearealer og omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale svarende til den pågældende
beboergruppes behov
Relaterede søgeord:

beskyttet bolig

Formidlingsversion:
En plejebolig er en almen bolig, hvortil der er knyttet servicearealer og
omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale svarende til den pågældende beboergruppes
behov.
Lovhjemmel: ABL § 5, stk. 2

Term

plejehjem

Generel definition:
botilbud til voksne, der retter sig imod personer med plejebehov, og hvortil
der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale svarende til den pågældende
beboergruppes behov
Relaterede søgeord:

alderdomshjem

Formidlingsversion:
Et plejehjem er et botilbud til voksne, der retter sig imod personer med
plejebehov, og hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale svarende til
den pågældende beboergruppes behov.
Lovhjemmel: SEL § 192

Term

ambulant tilbud til voksne

Generel definition:

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

Formidlingsversion:
Et ambulant tilbud til voksne er et tilbud, der leverer ydelser til en person, i
forbindelse med at personen kortvarigt er på tilbuddet, og som retter sig mod voksne.
En person kommer typisk kun på et ambulant tilbud for at modtage en specifik ydelse og forlader
umiddelbart derefter stedet.
Ambulante tilbud leverer fx rådgivning, behandling og træning.

Term

uddannelsestilbud til voksne

Term

uddannelsestilbud

Generel definition:

dagtilbud til voksne, der leverer undervisning

Relaterede søgeord:

voksenuddannelse

Term

almen ældrebolig

Term

handicapvenlig bolig

Term

almen ældrebolig/handicapvenlig bolig (formidlingsterm)

Generel definition:
botilbud til voksne, der er en almen bolig, som retter sig imod ældre og
personer med fysisk funktionsnedsættelse eller psykisk funktionsnedsættelse
Kommentar: I lovgivningen og vejledninger omtales de som "almene ældreboliger", men kan rette sig
både til ældre og til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Formidlingsversion:
En almen bolig er et botilbud til voksne, der består af almindelige boliger, som
retter sig imod personer med plejebehov.
Almene boliger er oprettet efter almenboligloven.
I lovgivningen og vejledninger omtales de som 'almene ældreboliger', men kan rette sig både til ældre og til
personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Lovhjemmel: ABL § 105, stk. 1 (kommune: ældre og personer med handicap), ABL § 105, stk. 2 (kommune
el. region: personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne).

Term

bofællesskab

Term

alment bofællesskab

Generel definition:
botilbud til voksne, der er en almen ældrebolig eller en almen familiebolig, og
som gennem fælles funktioner eller faciliteter understøtter borgerens behov for at etablere og indgå i et
fællesskab med andre
Kommentar: Herunder også opgangsfællesskaber.
Almene familieboliger (ABL §3, stk. 2), der etableres som bofællesskaber kan inddeles i individuelle og
kollektive bofællesskaber. Et individuelt bofællesskab (ABL §3, stk. 3) består af mindst fem boliger (3 ved
særlig godkendelse) og et fællesareal. Et kollektivt bofællesskab (ABL §3, stk. 4) består af mindst to
værelser og et fælles værelse eller et fælles køkken. Almene ældreboliger kan også etableres som
individuelle eller kollektive bofællesskaber (ABL §5, stk. 3) på mindst 5 (eller 3) boenheder.
Relaterede søgeord:

kollektiv

Formidlingsversion:
Et bofællesskab er et botilbud til voksne, der består af enten en almen
familiebolig eller en almen ældrebolig, og som gennem fælles funktioner eller faciliteter understøtter
borgerens behov for at etablere og indgå i et fællesskab med andre. Bofællesskaber omfatter også
opgangsfællesskaber.

Almene familieboliger (ABL §3, stk. 2), der etableres som bofællesskaber kan inddeles i individuelle og
kollektive bofællesskaber. Et individuelt bofællesskab (ABL §3, stk. 3) består af mindst fem boliger (3 ved
særlig godkendelse) og et fællesareal. Et kollektivt bofællesskab (ABL §3, stk. 4) består af mindst to
værelser og et fælles værelse eller et fælles køkken. Almene ældreboliger kan også etableres som
individuelle eller kollektive bofællesskaber (ABL §5, stk. 3) på mindst 5 (eller 3) boenheder.
Lovhjemmel: ABL § 3, stk. 2-4, ABL § 5, stk. 3

Term

rehabiliteringstilbud

Generel definition:
botilbud til voksne, der retter sig imod personer med erhvervet hjerneskade,
og som leverer koordinerede, tværfaglige ydelser til denne målgruppe
Kommentar: Mange tilbud har i dag et rehabiliterende sigte med deres arbejde med borgeren. I
klassifikationen af tilbudstype er rehabilitering af historiske årsager knyttet til en specifik målgruppe. Det er
således kun tilbud, som arbejder med personer med erhvervet hjerneskade, som er rehabiliteringstilbud i
denne sammenhæng.
Formidlingsversion:
Et rehabiliteringstilbud er et botilbud til voksne, der retter sig imod personer
med erhvervet hjerneskade, og som leverer koordinerede, tværfaglige ydelser til denne målgruppe.
Mange tilbud har i dag et rehabiliterende sigte med deres arbejde med borgeren. I klassifikationen af
tilbudstype er rehabilitering af historiske årsager knyttet til en specifik målgruppe. Det er således kun

tilbud, som arbejder med personer med erhvervet hjerneskade, som er rehabiliteringstilbud i denne
sammenhæng.
Lovhjemmel: SEL § 107

Term

dagtilbud til voksne

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

tilbud, der både er dagtilbud og tilbud til voksne

Formidlingsversion:
borger i dagtimerne.

Et dagtilbud til voksne er et tilbud, der udelukkende leverer ydelser til en

Dagtilbud adskiller sig fra ambulante tilbud ved varigheden af de ydelser, som leveres i tilbuddet, dvs.
borgeren opholder sig i længere tid på dagtilbuddet.
Et dagtilbud til voksne kan fx være et aktivitets- og samværstilbud eller et beskyttet beskæftigelsestilbud.

Term

længerevarende botilbud til voksne

Fælles Faglige Begreber
Term

længerevarende botilbud

Generel definition:
botilbud til voksne, der retter sig mod personer, som har længerevarende
behov for omfattende støtte og ophold, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis
Formidlingsversion:
Et længerevarende botilbud til voksne er et botilbud til voksne, der retter sig
mod borgere, som har længerevarende behov for omfattende støtte og ophold, og som ikke kan få dækket
disse behov på anden vis.

Lovhjemmel: Serviceloven § 108
Lovhjemmel: Serviceloven § 108

Term

midlertidigt botilbud til voksne

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
botilbud til voksne, der retter sig imod personer, som har midlertidig behov
for støtte og ophold, og som på sigt forventeligt kan få disse behov dækket på anden vis

Formidlingsversion:
Et midlertidigt botilbud til voksne er et botilbud til voksne, der retter sig mod
borgere, som har midlertidig behov for støtte og hjælp, og som på sigt forventeligt kan få disse behov
dækket på anden vis.

Visitationsparagraf: Serviceloven § 107
Lovhjemmel: Serviceloven § 107

Term

aktivitets- og samværstilbud

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
dagtilbud til voksne, der gennem aktivitets- og samværsydelser fremmer
socialt samvær eller tilbyder et miljøskift
Kommentar: Et aktivitets- og samværstilbud kan også levere andre ydelser ud over aktivitets- og
samværsydelsen.
Begrebet dækker også uvisiterede væresteder og varmestuer.
Formidlingsversion:
Et aktivitets- og samværstilbud er et dagtilbud til voksne, der gennem
aktivitets- og samværsydelser fremmer socialt samvær eller tilbyder et miljøskift.
Et aktivitets- og samværstilbud kan også levere andre ydelser ud over aktivitets- og samværsydelser.
Begrebet dækker også uvisiterede væresteder og varmestuer.

Lovhjemmel: Serviceloven § 104
Lovhjemmel: Serviceloven § 104

Term

beskyttet beskæftigelsestilbud

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
dagtilbud til voksne, der leverer beskyttet beskæftigelsesydelser med fokus på
arbejdsevne og beskæftigelsesrelevante kompetencer til personer, der ikke kan opnå eller fastholde
beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, eller benytte arbejdsmarkedsrelaterede indsatser
efter anden lovgivning
Formidlingsversion:
Et beskyttet beskæftigelsestilbud er et dagtilbud til voksne, der leverer
beskyttet beskæftigelses-ydelser med fokus på arbejdsevne og beskæftigelsesrelevante kompetencer til
borgere, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet eller
benytte arbejdsmarkedsrelaterede indsatser efter anden lovgivning.

Visitationsparagraf: Serviceloven § 103
Lovhjemmel: Serviceloven § 103

Term

tilbud til voksne

Generel definition:

tilbud, der retter sig imod voksne

Formidlingsversion:

Et tilbud til voksne er et tilbud, der retter sig imod voksne.

Term

botilbud til voksne

Generel definition:

tilbud, der både er botilbud og tilbud til voksne

Formidlingsversion:
til en voksen borger.

Et botilbud til voksne er et tilbud, der leverer ophold og oftest andre ydelser

Term

værested

Relateret søgeord
Generel definition:
samværstilbud.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb aktivitets- og

varmestue

Relateret søgeord
Generel definition:
samværstilbud.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb aktivitets- og

behandlingssted

Relateret søgeord

Generel definition:
behandlingstilbud.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

kollektiv

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb bofællesskab.

forsorgshjem

Relateret søgeord
Generel definition:
forsorgshjem/herberg.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

herberg

Relateret søgeord
Generel definition:
forsorgshjem/herberg.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

nødovernatningsherberg

Relateret søgeord
Generel definition:
forsorgshjem/herberg.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

nødovernatning

Relateret søgeord
Generel definition:
forsorgshjem/herberg.

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

Term

nødherberg

Relateret søgeord
Generel definition:
forsorgshjem/herberg.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

kvindekrisecenter

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb krisecenter.

mandekrisecenter

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb krisecenter.

beskyttet bolig

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb plejebolig.

alternativt plejehjem

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
længerevarende botilbud til voksne.

Term

alderdomshjem

Relateret søgeord

Generel definition:

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb plejehjem.

Term

dagbehandlingstilbud til voksne

Term

dagbehandlingstilbud

Generel definition:

dagtilbud til voksne, der leverer behandling og træning

Kommentar: Behandlingstilbud til voksne leverer fx psykologisk behandling, alkoholmisbrugsbehandling,
stofmisbrugsbehandling samt fysio- og ergoterapi.
Forskellen mellem ambulant behandlingstilbud og dag- og døgnbehandlingstilbud handler ikke om de
leverede ydelser, men om den behandlingsintensitet og den opholdsform, som ligger i de tre tilbudstyper:
ambulant tilbud, dagtilbud og botilbud.
Formidlingsversion:
træning til voksne.

Dagbehandlingstilbud til voksne er dagtilbud, der leverer behandling og

Behandlingstilbud til voksne leverer fx psykologisk behandling, alkoholmisbrugsbehandling,
stofmisbrugsbehandling samt fysio- og ergoterapi.
Forskellen mellem ambulant behandlingstilbud og dag- og døgnbehandlingstilbud handler ikke om de
leverede ydelser, men om den behandlingsintensitet og den opholdsform, som ligger i de tre tilbudstyper:
ambulant tilbud, dagtilbud og botilbud.
Lovhjemmel: SEL § 101, SUL § 141

Term

ambulant behandlingstilbud til voksne

Term

ambulant behandlingstilbud

Generel definition:

ambulant tilbud til voksne, der leverer behandling og træning

Kommentar: Behandlingstilbud til voksne leverer fx psykologisk behandling, alkoholmisbrugsbehandling,
stofmisbrugsbehandling samt fysio- og ergoterapi.
Forskellen mellem ambulant behandlingstilbud og dag- og døgnbehandlingstilbud handler ikke om de
leverede ydelser, men om den behandlingsintensitet og den opholdsform, som ligger i de tre tilbudstyper:
ambulant tilbud, dagtilbud og botilbud.
Formidlingsversion:
Ambulant behandlingstilbud til voksne er et ambulant tilbud, der leverer
behandling og træning til voksne.
Behandlingstilbud til voksne leverer fx psykologisk behandling, alkoholmisbrugsbehandling,
stofmisbrugsbehandling samt fysio- og ergoterapi.

Forskellen mellem ambulant behandlingstilbud og dag- og døgnbehandlingstilbud handler ikke om de
leverede ydelser, men om den behandlingsintensitet og den opholdsform, som ligger i de tre tilbudstyper:
ambulant tilbud, dagtilbud og botilbud.
Lovhjemmel: SEL § 101, 101a og SUL § 141

Term

almen udslusningsbolig

Term

udslusningsbolig

Generel definition:
botilbud til voksne, der er en almen familiebolig, som anvendes til
overgangsbolig mellem et midlertidigt botilbud til voksne eller et forsorgshjem/herberg og det almindelige
boligmarked
Lovhjemmel: ABL § 63

Term

kommunal plejefamilie

Generel definition:
familiepleje, der via lang erfaringer eller relevant uddannelse har
forudsætninger for at hjælpe et barn eller en ung med særlige vanskeligheder
Formidlingsversion:
En kommunal plejefamilie er en familiepleje, der via lang erfaringer eller
relevant uddannelse har forudsætninger for at hjælpe et barn eller en ung med særlige vanskeligheder.
Lovhjemmel: SEL § 66, stk. 1, nr. 2

Term

almindeligt længerevarende botilbud til voksne

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

længerevarende botilbud til voksne, der ikke er sikret

Formidlingsversion:
Et almindeligt længerevarende botilbud til voksne er et ikke-sikret,
længerevarende botilbud til voksne, der retter sig mod borgere, som har længerevarende behov for
omfattende støtte og ophold, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 108, stk. 1
Lovhjemmel: Serviceloven § 108

Term

andet botilbud til voksne

Generel definition:
botilbud til voksne

botilbud til voksne, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under

Kommentar: Andet botilbud til voksne omfatter bl.a. selvejende ældreboliger, selvejende lette
kollektivboliger og boliger efter boligbyggeriloven eller Lejeloven.
Formidlingsversion:
Et andet botilbud til voksne er et botilbud til voksne, der ikke er omfattet af en
af de øvrige kategorier under botilbud til voksne. Andet botilbud til voksne omfatter bl.a. selvejende
ældreboliger, selvejende lette kollektivboliger og boliger efter boligbyggeriloven.
Lovhjemmel: Lejeloven, Ældreboligloven, Boligbyggeriloven og Lov om lette kollektivboliger.

Term

friplejebolig

Generel definition:

botilbud til voksne, der er drevet af en certificeret friplejeboligleverandør

Kommentar: Certificering som friplejeboligleverandør kan gives til private personer eller selvejende
institutioner, der udover udlejningsboliger med tilhørende servicearealer kan leverer udvalgte ydelser efter
serviceloven. Friplejeboliger indgår ikke i den kommunale boligforsyning.
Formidlingsversion:
friplejeboligleverandør.

En friplejebolig er et botilbud til voksne, der er drevet af en certificeret

Certificering som friplejeboligleverandør kan gives til private personer eller selvejende institutioner, der
udover udlejningsboliger med tilhørende servicearealer kan leverer udvalgte ydelser efter serviceloven.
Friplejeboliger indgår ikke i den kommunale boligforsyning.
Lovhjemmel: Friplejeboligloven

Term

almen bolig til særlig udsatte grupper

Term

skæve boliger synonym

Term

skæve huse synonym

Generel definition:
botilbud til voksne, der er en almen bolig, som retter sig imod personer med
hjemløshed og socialt udsatte grupper med sammensatte problemer
Formidlingsversion:
Almen bolig til særlig udsatte grupper er et botilbud til voksne, der er en
almen bolig, som retter sig imod personer med hjemløshed og socialt udsatte grupper med sammensatte
problemer. Almene boliger til særlig udsatte grupper omtales også som skæve boliger.
Lovhjemmel: ABL § 149a.

Term

mobilt tilbud

Fælles Faglige Begreber
Term

udgående tilbud synonym

Term

matrikelløst tilbud synonym

Generel definition:
tilbud til voksne der ikke leverer ydelser til en person på en bestemt matrikel,
men flyttes ud der, hvor personen opholder sig
Kommentar: Der, hvor personen opholder sig, kan eksempelvis være i borgerens eget hjem, på et
dagtilbud, et frivilligt tilbud eller i det offentlige rum, fx i forhold til hjemløse.
Et mobilt tilbud leverer ydelser til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige
sociale problemer, men som ikke har behov for et midlertidigt eller længerevarende ophold.
Formidlingsversion:
Et mobilt tilbud er et tilbud, der ikke leverer ydelser til en borger på en
bestemt matrikel, men flyttes ud der, hvor borgeren opholder sig.
Det kan eksempelvis være i borgerens eget hjem, på et dagtilbud, et frivilligt tilbud eller i det offentlige
rum, fx i forhold til hjemløse.
Et mobilt tilbud leverer ydelser til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige
sociale problemer, men som ikke har behov for et midlertidigt eller længerevarende ophold.

Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel: Serviceloven § 85

Term

almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105, stk. 1

Lovhjemmel: ABL § 105, stk. 1

Term

almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105, stk. 2

Lovhjemmel: ABL, § 105, stk. 2

Term

almen bolig til særlig udsatte grupper, ABL § 149a

Lovhjemmel: ABL § 149a

Term

almen plejebolig målrettet unge mel. 18 og 35, ABL § 5, stk. 6, jf. § 5, stk. 2

Lovhjemmel: ABL § 5, stk. 6, jf. § 5, stk. 2

Term

botilbudslignende tilbud, Boligbyggeriloven

Lovhjemmel: Boligbyggeriloven

Term

botilbudslignende tilbud, Lov om lette kollektivboliger

Lovhjemmel: Lov om lette kollektivboliger

Term

botilbudslignende tilbud, Ældreboligloven

Lovhjemmel: Ældreboligloven

Term

lejebolig, Lejeloven

Lovhjemmel: Lejeloven

Term

bofællesskab, ABL § 3, stk. 2-4

Lovhjemmel: ABL § 3, stk. 2-4

Term

bofællesskab, ABL § 5, stk. 3

Lovhjemmel: ABL § 5, stk. 3

Term

dagbehandlingstilbud til voksne, § 101

Lovhjemmel: SEL § 101

Term

dagbehandlingstilbud til voksne, SUL § 141

Lovhjemmel: SUL § 141

Term

uddannelsestilbud, Lov om specialundervisning for voksne § 1

Lovhjemmel: Lov om specialundervisning for voksne § 1

Term

uddannelsestilbud, Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 2

Lovhjemmel: Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 2

Term

ambulant behandlingstilbud til voksne, § 101

Lovhjemmel: SEL § 101

Term

ambulant behandlingstilbud til voksne, SUL § 141

Lovhjemmel: SUL § 141

Term

døgnbehandlingstilbud til voksne, § 101

Lovhjemmel: SEL § 101

Term

døgnbehandlingstilbud til voksne, SUL § 141

Lovhjemmel: SUL § 141

Term

varetage uddannelse

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
handling, der består i deltagelse i et struktureret kompetencegivende
undervisningsforløb, der kvalificerer modtageren til fortsat uddannelse eller til at udøve et bestemt erhverv
eller udføre en bestemt opgave
Kommentar: Begrebet rummer skolegang, erhvervsuddannelse og videregående uddannelse.
Formidlingsversion:
At varetage uddannelse er en handling, der består i deltagelse i et struktureret
kompetencegivende undervisningsforløb, der kvalificerer modtageren til fortsat uddannelse eller til at
udøve et bestemt erhverv eller udføre en bestemt opgave.
Begrebet rummer skolegang, erhvervsuddannelse og videregående uddannelse.

Term

grundskoleundervisning

Kilde til term: DB: DanRIS døgn (DRD) (Center for Rusmiddelforskning): : DanRis-Døgn - Databasen
Generel definition:

undervisning, der foregår på grundskoleniveau

Kommentar: Grundskoleundervisning kan omfatte både grundskoleniveau I (1.-6. klasse) og II (7.-10.
klasse).
Formidlingsversion:
Grundskoleundervisning er en ydelse, der har til formål at formidle og opøve
viden og færdigheder, og som foregår på grundskoleniveau.
Grundskoleundervisning kan omfatte både grundskoleniveau I (1.-6. klasse) og II (7.-10. klasse).

Term

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

Term

fald

Generel definition:

hændelse, hvor en person uforsætligt kommer fra oprejst til liggende stilling

Kommentar: Fald kan være forårsaget af skub, klodsethed, uopmærksomhed eller tilfældige
omstændigheder (uheld).

Term

fald i opholdsrum

Generel definition:

fald, der sker i opholdsrum

Kommentar: Opholdsrum er et rum, hvor man opholder sig længerevarende og ofte med henblik på
afslapning eller socialt samvær, modsat fx entre, badeværelse eller bryggers, og som ikke er indrettet til et
specifik formål, modsat fx spisestue eller soveværelse.

Term

fald på toilet/badeværelse

Generel definition:

fald, der sker på toilet eller badeværelse

Kommentar: Toilet og badeværelse vil ofte være samme i samme rum.

Term

fald udendørs

Generel definition:

Term

selvmord

Generel definition:

Term

dødsfald, hvor en person tager sit eget liv

selvmordsforsøg

Generel definition:

Term

fald, der sker udenfor en bygning

handling, hvor en person forsøger at begå selvmord

uventet dødsfald

Generel definition:

dødsfald, der forekommer pludseligt eller uden forudgående indikation

Term

dødsfald

Generel definition:

Term

kontinuitetsproblem

Generel definition:
konsistens

Term

ydelsesfejl, hvor der leveres en anden ydelse end den, der er aftalt

udeblevet ydelse

Generel definition:

Term

tilstand, hvor en ydelse ikke lever op til det aftalte eller forventede

forkert ydelse

Generel definition:

Term

kontinuitetsproblem, der foregår på tværs af flere tilbud

ydelsesfejl

Generel definition:

Term

kontinuitetsproblem, der foregår indenfor et tilbud

kontinuitetsproblem på tværs af tilbud

Generel definition:

Term

forløb, der ikke lever op til en aftalt eller forventet sammenhæng og

kontinuitetsproblem indenfor tilbud

Generel definition:

Term

begivenhed, hvor en person ophører med at leve

ydelsesfejl, hvor en ydelse ikke leveres

fejl i levering af ydelse

Generel definition:

ydelsesfejl, hvor der sker en fejl i leveringen af en ydelse

Kommentar: En fejl i leveringen af en ydelse kan fx være, at en given ydelse leveres på et forkert tidspunkt
eller en forkert dag.

Term

målopfyldelsesproblem

Generel definition:

målopfyldelse, der ikke lever op til det aftalte eller forventede

Kommentar: Problemer med målopfyldelsen handler om vanskeligheder i forbindelse med realiseringen af
de mål, der er fastsat i fx handleplaner eller pleje- eller omsorgsplaner.

Term

tyveri

Generel definition:
anden

kriminalitet, hvor en person uretmæssigt tilegner sig noget, der tilhører en

Kommentar: Tyveri adskiller sig fra underslæb ved, at man ikke allerede er i besiddelse af det tilegnede.
Ved tyveri borttager tyven tingen fra en anden.

Term

apparaturfejl

Generel definition:
eller defekt

Term

sår

Generel definition:
er gennembrudt

Term

tilstand, hvor den praktisk funktion af apparatur vurderes som mangelfuld

tilstand hos en person, hvor hud, slimhinde og eventuelt underliggende væv

infektion

Generel definition:
tilstand hos en person, hvor kroppen er beskadiget som følge af en
indtrængen af mikroorganismer

Term

forsømmelse

Generel definition:

begivenhed, hvor en person undlader at gøre noget, som man burde gøre

Kommentar: Forsømmelser drejer sig ofte om at undlade eller ikke i tilstrækkelig grad at tage sig af, passe
eller pleje noget ordentligt. Forsømmer omfatter derfor også omsorgssvigt.

Forglemmelser handler om, hvorfor noget er undladt (fordi det blev glemt). Forsømmelser handler om den
status, det udeladte har (det burde være gjort).

Term

forglemmelse

Generel definition:

hændelse, hvor nogen eller noget glemmes

Kommentar: Forglemmelser er de tilfælde, hvor man ved en fejl ikke husker noget eller nogen i en given
sammehæng.

Forglemmelser handler om, hvorfor noget er undladt (fordi det blev glemt). Forsømmelser handler om den
status, det udeladte har (det burde være gjort).

Term

fravær

Generel definition:

begivenhed, hvor en person ikke er fysisk til stede som forventet eller aftalt.

Kommentar: Fravær dækker også over de situationer, hvor en person er stukket af fra et tilbud, eller hvor
en plejekrævende person har forladt sin bolig.

Term

stofhandel

Generel definition:
stoffer

Term

underslæb

kriminalitet, hvor en person handler med narkotiske eller euforiserende

Generel definition:
besiddelse

kriminalitet, hvor en person uretmæssigt gør brug af noget, der er i deres

Kommentar: Underslæb adskiller sig fra tyveri ved, at man allerede er i besiddelse af det tilegnede. Ved
tyveri borttager tyven tingen fra en anden.

Term

brand

Generel definition:

Term

begivenhed, hvor der går ild i noget

fald i soveværelse

Generel definition:

fald, der sker i soveværelse

Kommentar: Fald i soveværelse vil ofte ske i forbindelse med at stige ind og ud af sengen.

Term

medicineringsfejl

Generel definition:
hændelse, hvor der sker fejl i rekvirering, opbevaring, dispensering eller
administration af et lægemiddel

Term

fejlernæring/dehydrering

Generel definition:
af kost eller væske

Term

tilstand hos en person, der følger af en forkert mængde eller sammensætning

unødvendig indlæggelse

Generel definition:
begrundelse for

patientkontakt med en sengeafdeling, der ikke var tilstrækkelig klinisk

Kommentar: Definition af indlæggelse som "patientkontakt på en sengeafdeling" stammer fra
sundhedsstyrelsen og lov om regionernes finansiering

Term

årsag til utilsigtet hændelse

Generel definition:

Term

kommunikation mellem medarbejder og borger

Generel definition:

Term

kommunikation, der foregår mellem medarbejder og informationssystem

kommunikation mellem tilbud og myndighed

Generel definition:

Term

kommunikation, der foregår mellem medarbejder og medarbejder

kommunikation mellem medarbejder og informationssystem

Generel definition:

Term

kommunikation, der foregår mellem medarbejder og ledelse

kommunikation mellem medarbejder og medarbejder

Generel definition:

Term

kommunikation, der foregår mellem medarbejder og pårørende

kommunikation mellem medarbejder og ledelse

Generel definition:

Term

kommunikation, der foregår mellem medarbejder og borger

kommunikation mellem medarbejder og pårørende

Generel definition:

Term

aktivitet eller objekt, der resulterer i en utilsigtet hændelse

kommunikation, der foregår mellem tilbud og myndighed

kommunikation mellem tilbud og ekstern part

Generel definition:

kommunikation, der foregår mellem tilbud og ekstern part

Term

kommunikation mellem tilbud og tilbud

Note:

kommunikation, der foregår mellem tilbud og tilbud

Generel definition:

Term

kommunikation, der foregår mellem tilbud og tilbud

informationskvalitet

Generel definition:
forhold til et formål

egenskab ved information, der beskriver, hvor god eller dårlig information er i

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.

Term

informationstilgængelighed

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

Term

oplæring

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

Term

oplæring i rutineopgaver

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

Term

oplæring i specialopgaver

Generel definition:
dagligdags

oplæring, der retter sig imod opgaver, som afviger fra det normale eller

Term

oplæring i apparatur

Generel definition:

Term

oplæring, der retter sig imod brugen af apparatur

arbejdsmiljø

Generel definition:
en person arbejder under

tilstand, der beskriver samspillet af de relationer, påvirkninger og vilkår, som

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.

Term

fysisk arbejdsmiljø

Generel definition:

Term

psykisk arbejdsmiljø

Generel definition:

Term

arbejdsmiljø, der angår mentale forhold

organisationsstruktur

Generel definition:

Term

arbejdsmiljø, der angår materielle forhold

organisering, der angår en organisation

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.

Term

apparatur

Generel definition:
bestemt formål

redskab i form af en mekanisk eller elektronisk konstruktion, der bruges til et

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

Term

apparaturinformation

Generel definition:

information, der beskriver apparatur og dets betjening

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

Term

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

Term

procedure

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

Term

hygiejne

Generel definition:

Term

tilstand, der angår den renlighed, som bidrager til at bevare sundhed og trivsel

bolighygiejne

Generel definition:

hygiejne, der angår en bolig

Term

personlig hygiejne

Generel definition:

hygiejne, der angår en person

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

Term

evaluering

Generel definition:
vidensproduktion, der gennem en systematisk indsamling af information
frembringer viden om en indsats med det eksplicitte formål at vurdere hele eller dele af indsatsen med
henblik på handling
Formidlingsversion:
Evaluering er vidensproduktion, der gennem en systematisk indsamling af
information frembringer viden om en indsats med det eksplicitte formål at vurdere hele eller dele af
indsatsen med henblik på handling.

Term

forskning

Generel definition:
vidensproduktion, der frembringer ny viden gennem formulering og
godtgørelse af hypoteser efter det pågældende forskningsområdes videnskabelige metoder
Kommentar: Ideelt frembringer forskning ny viden, men denne viden kan eksempelvis godt rette sig imod
anden allerede eksisterende viden, fx i form at reproducere resultater med henblik på bekræftelse eller
afkræftelse.

Term

vidensproduktion

Generel definition:

Term

forskningsbaseret viden

Generel definition:

Term

dokumentation, der er målrettet mod at frembringe viden

viden, der er begrundet i forskning

erfaringsbaseret viden

Generel definition:

viden, der er begrundet i en samling og bearbejdning af flere oplevelser

Kommentar: Erfaringsbaseret viden kan fx være resultatet af en enkeltpersons erfaringer over tid eller
inden for et bestemt emneområde. Det kan også være resultatet af en styret proces, hvor flere personer, fx
inden for en faggruppe eller en organisation, sætter ord på deres oplevelser i forhold til fx et problem, en
fremgangsmåde, en mål eller resultat m.v.

Udviklingsprojekter har eksplicit til formål skabe erfaring med noget nyt, fx en ny målgruppe, et nyt
område, en ny procedure etc.

Term

kontrolgruppeforsøg

Term

kontrolleret forsøg

Generel definition:
kvantitativ forskning, der undersøger forskellen i udfald mellem to grupper,
der adskiller sig ved, at den ene gruppe modtager en given indsats, og den anden gruppe ikke modtager
den pågældende indsats
Kommentar: Kontrolgruppeforsøg kan inddeles i tre niveauer.
- På det første niveau (lodtrækningsforsøg, på engelsk kaldet Randomised Controlled Trials, RCT) har
forskeren kontrol over, hvem der får indsatsen, og hvem der ikke gør, og kan dermed sikre sig, at
fordelingen er tilfældig.
- På det andet niveau er fordelingen mellem, hvem der får indsatsen, og hvem der ikke gør, ikke tilfældig. I
disse forsøg er fordelingen baseret på andre forhold, såsom lovgivning, administrative forhold eller
naturligt opstået tilfældighed.
- På det tredje niveau er kontrolgruppen ikke i alle relevante henseender identisk med den gruppe, der
modtager indsatsen. Kontrolgruppen er derimod eksplicit tilpasset med henblik på at ligne
interventionsgruppen mest muligt.

Term

systematisk forskningsoversigt

Generel definition:
kvantitativ forskning, der sammenfatter resultaterne af flere studier og
dermed giver et overblik over, hvad flere studier har fundet frem til om et givet forhold.
Kommentar: Systematiske forskningsoversigter sammenfatter resultaterne af flere studier, udvalgt og
vurderet efter klare, foruddefinerede og systematiske kriterier. De udvalgte studier vægtes efter, hvor sikre
deres resultater er.

Term

forskningsbaseret viden om effekt af indsats

Generel definition:

Term

forskningsbaseret viden om målgruppe

Generel definition:

Term

forskningsbaseret viden, der omhandler målgruppe

forskningsbaseret viden om risikofaktor

Generel definition:

Term

forskningsbaseret viden, der omhandler effekt af indsats

forskningsbaseret viden, der omhandler risikofaktor

statistisk analyse med kontrol

Generel definition:
kvantitativ forskning, der undersøger udfaldet af en indsats og aktivt forsøger
at kontrollere for andre påvirkninger
Kommentar: Statistisk analyse med kontrol anvender ikke en kontrolgruppe, men forsøger derimod at
korrigere for andre mulige påvirkninger og dermed underbygge sammenhængen mellem udfaldet og den
givne indsats.

Term

før- og eftermåling

Generel definition:

kvantitativ forskning, der måler et givet forhold før og efter en indsats

Kommentar: Det, der adskiller før- og eftermålinger fra statistisk analyse med kontrol, er netop, at man i
denne metode så at sige måler brutto-udfaldet af en indsats uden at forsøge at korrigere for andre mulige
forklarende faktorer.

Term

kvantitativ forskning

Generel definition:
forskning, der sigter mod at afdække forhold eller sammenhænge gennem
indsamling og analyse af data, der kan omformes til tal
Kommentar: Kvantitativ forskning sigter mod at frembringe forklaringer på forhold og sammenhænge.
Kvantitativ forskning er derfor velegnet til at finde mulige forklaringer på, hvordan forhold hænger
sammen, fx om en indsats har en bestemt effekt.

Term

kvalitativ forskning

Generel definition:
en given sammenhæng

forskning, der sigter mod at frembringe en forståelse af et givet forhold eller

Kommentar: Kvalitativ forskning sigter mod at frembringe en forståelse af menneskers handlinger,
forestillinger eller tanker. Kvalitativ forskning er derfor velegnet til at finde mulige forklaringer på, hvorfor
forholdene er, som de er.

Term

casestudie

Generel definition:
kvalitativ forskning, der undersøger et eller flere nutidige fænomener i deres
naturlige kontekst med henblik på at forstå deres sammenhænge

Term

bedømmelseskriterium for erfaringsbaseret viden

Generel definition:

Term

standard, der indeholder kriterium til bedømmelse af erfaringsbaseret viden

krav om drift

Generel definition:
bedømmelseskriterium for erfaringsbaseret viden, der vurderer, i hvilket
omfang den erfaringsbaserede viden er konkret og målrettet i brug
Kommentar: Bedømmelseskriteriet 'drift' drejer sig bl.a. om, i hvor høj grad den erfaringsbaserede viden:
- bruges i en konkret praksis (drift)
- er klart målrettet (formål)

Formålet tage ofte udgangspunkt i de forhold, som gav anledning til, at man iværksatte den pågældende
praksis (motivation). Derudover vil formålet typisk sige noget om, hvad det er, man ønsker at gøre
anderledes (problem), og hvem disse ændringer kommer til gode (målgruppe).

Term

krav om forankring

Generel definition:
bedømmelseskriterium for erfaringsbaseret viden, der vurderer grundlaget for
den praksis, som den erfaringsbaserede viden er udsprunget af
Kommentar: Forankring handler om, hvad det er, der danner grundlag og begrundelse for den praksis,
som den erfaringsbaserede viden kommer fra. Tager praksis fx udgangspunkt i erkendte problemstillinger, i
velkendte metoder eller i relevante dele af forskningen indenfor det pågældende område?

Bedømmelseskriteriet 'forankring' drejer sig bl.a. om, i hvor høj grad grundlaget bag den erfaringsbaserede
viden tager udgangspunkt i:
- en klar formulering af et praktisk, metodisk eller teoretisk udgangspunkt
- en eksplicit formulering af den røde tråd fra problem over indsats til resultat (forandringsteori)
- forskningsbaseret viden om målgruppe eller risikofaktorer
- forskningsbaseret viden om effekt af indsats

Term

krav om resultat

Generel definition:
bedømmelseskriterium for erfaringsbaseret viden, der vurderer udfaldet af at
anvende den erfaringsbaserede viden
Kommentar: Resultat handler om, hvad der kommer ud af den praksis, er ligger bag den
erfaringsbaserede viden. Resultat handler først og fremmest om udfaldet for borgeren, dvs. hvad får
borgeren ud af den pågældende praksis. Resultat kan også beskrive følgerne af den pågældende praksis for
andre aktører, de organisatoriske rammer, økonomi m.v.

Bedømmelseskriteriet 'resultat' drejer sig bl.a. om, i hvor høj grad udfaldet af den erfaringsbaserede viden
dokumenteres med:
- egenvurdering
- casestudie
- før- og eftermåling
- statistisk analyse med kontrol
- kontrolgruppeforsøg

Term

krav om reproducerbarhed

Generel definition:
bedømmelseskriterium for erfaringsbaseret viden, der vurderer, i hvilket
omfang den erfaringsbaserede viden er beskrevet, så den kan genbruges i andre sammenhænge
Kommentar: Bedømmelseskriteriet 'reproducerbarhed' drejer sig bl.a. om, i hvor høj grad den
erfaringsbaserede viden:
- er konkret beskrevet (skriftlighed)
- giver klare retningslinjer for, hvad man skal gøre (handlingsanvisning)
- begrunder sine anvisninger i en systematik (metode)

Term

krav om accept

Generel definition:
bedømmelseskriterium for erfaringsbaseret viden, der vurderer, i hvilket
omfang den erfaringsbaserede viden er udbredt og anerkendt
Kommentar: Bedømmelseskriteriet 'accept' drejer sig bl.a. om, i hvor høj grad den erfaringsbaserede
viden godtages og støttes af:
- den udførende organisation
- andre uden for den udførende organisation
- eksperter inden for området
- brugerne

Term

udviklingsprojekt

Generel definition:
projekt og vidensproduktion, der frembringer viden gennem afprøvning af en
ny fremgangsmåde i praksis

Term

statistik

Generel definition:

vidensproduktion, der indsamler og anvender data, der kan omsættes til tal

Kommentar: Statistik kan fx komme fra eksperimenter, spørgeskemaer eller registre.
Statistik er ofte rent beskrivende, men kan også involvere beregning, fx gennemsnit, og slutninger, fx
statistisk inferens fra stikprøve til det generelle.

Term

statistisk viden

Generel definition:

Term

viden, der er begrundet i statistik

praktisk og personlig hjælp

Generel definition:
omsorg til en person

praktisk hjælp og personlig hjælp og pleje, der ydes som en samlet pleje og

Kommentar: Praktisk og personlig hjælp er den primære ydelse på plejehjem.
Relaterede søgeord:

omsorg;

Formidlingsversion:
Praktisk og personlig hjælp er en ydelse, der har til formål at hjælpe en person
med basale opgaver, der relaterer til pleje af personen selv samt praktiske opgaver i hjemmet, der relaterer
til almindelig daglig livsførelse, og som ydes som en samlet pleje og omsorg til en person.
Praktisk og personlig hjælp er den primære ydelse på plejehjem.

Term

aktivitet og samvær

Fælles Faglige Begreber
Term

aktivitets- og samværsydelse synonym

Generel definition:
ydelse, der gennem udviklende eller vedligeholdende aktiviteter har til formål
at fremme socialt samvær eller tilbyde et miljøskift
Kommentar: I aktivitet og samvær kan der også indgå individuel vejledning, støtte, omsorg og hjælp til at
deltage i aktiviteterne.
Formidlingsversion:
Aktivitet- og samvær er en ydelse, der gennem udviklende eller
vedligeholdende aktiviteter har til formål at fremme socialt samvær eller at tilbyde et miljøskift.
I aktivitet og samvær kan der også indgå individuel vejledning, støtte, omsorg og hjælp til at deltage i
aktiviteterne.

Lovhjemmel: Serviceloven § 104
Lovhjemmel: serviceloven § 104

Term

personlig hjælp og pleje

Term

personlig pleje

Term anvendt i Fælles sprog III
Generel definition:
ydelse, der har til formål at hjælpe en person med basale opgaver, der
relaterer til pleje af personen selv og til personrelaterede aspekter af almindelig daglig livsførelse
Kommentar: Personlig hjælp og pleje kan fx være hjælp til hygiejne, indtagelse af mad og drikke, at bevare
og fastholde netværk og administrere økonomi. Personlig hjælp og pleje omtales ofte som ”hjemmehjælp”.
Størstedelen af modtagerne er ældre. Personlig hjælp og pleje kan gives med både et udviklende, et
aktiverende, et vedligeholdende eller et lindrende sigte.
Relaterede søgeord:

hjælp; hjemmehjælp; personlig pleje

Formidlingsversion:
Personlig hjælp og pleje er en ydelse, der har til formål at hjælpe en person
med basale opgaver, der relaterer til pleje af personen selv og til personrelaterede aspekter af almindelig
daglig livsførelse.
Personlig hjælp og pleje kan fx være hjælp til hygiejne, indtagelse af mad og drikke, at bevare og fastholde
netværk og administrere økonomi. Personlig hjælp og pleje omtales ofte som ”hjemmehjælp”. Størstedelen
af modtagerne er ældre. Personlig hjælp og pleje kan gives med både et udviklende, et aktiverende, et
vedligeholdende eller et lindrende sigte.

Vejledende visitationsparagraf på børn- og ungeområdet:
SEL § 44 (§ 83)
Vejledende visitationsparagraf på voksen-området:
SEL § 83

Term

ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Term

særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Term

STU

Generel definition:
undervisning, der er målrettet en person med behov for særlig støtte, og som
består af et 3-årigt individuelt planlagt forløb
Kommentar: Uddannelse til unge med særlige behov retter sig imod unge og voksne under 25 år, som har
opfyldt undervisningspligten, men ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse eller
erhvervsgrunduddannelse.
Formidlingsversion:
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er en ydelse, der har til
formål at formidle og opøve viden og færdigheder, og som er målrettet en person med behov for særlig
støtte og som består af et 3-årigt individuelt planlagt forløb.

Uddannelse til unge med særlige behov retter sig imod unge og voksne under 25 år, som har opfyldt
undervisningspligten, men ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse eller erhvervsgrunduddannelse.

Vejledende visitationsparagraf: Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 2

Term

praktisk hjælp

Generel definition:
ydelse, der har til formål at hjælpe en person med praktiske opgaver, der
relaterer til almindelig daglig husførelse
Kommentar: Ydelsen kan fx være rengøring, tøjvask, indkøb og madlavning. Praktisk hjælp omtales ofte
som ”hjemmehjælp”. Størstedelen af modtagerne er ældre. Praktisk hjælp kan gives med både et
udviklende, et aktiverende, et vedligeholdende eller et lindrende sigte.
Relaterede søgeord:

hjemmehjælp; hjælp;

Formidlingsversion:
Praktisk hjælp er en ydelse, der har til formål at hjælpe en person med
praktiske opgaver, der relaterer til almindelig daglig husførelse.
Ydelsen kan fx være rengøring, tøjvask, indkøb og madlavning. Praktisk hjælp omtales ofte som
”hjemmehjælp”. Størstedelen af modtagerne er ældre. Praktisk hjælp kan gives med både et udviklende, et
aktiverende, et vedligeholdende eller et lindrende sigte.

Vejledende visitationsparagraf på børn- og ungeområdet:
SEL § 44 (§ 83)
Vejledende visitationsparagraf på voksen-området:
SEL § 83

Term

individuel undervisning

Generel definition:

undervisning, der foregår på individuel basis

Kommentar: Individuel undervisning kan foregå i personens eget hjem.
Relaterede søgeord:

eneundervisning; enetimer;

Formidlingsversion:
Individuel undervisning er en ydelse, der har til formål at formidle og opøve
viden og færdigheder, og som foregår på individuel basis.
Individuel undervisning kan foregå i personens eget hjem.

Term

afklaring

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

ydelse, der har til formål at afdække en persons situation

Formidlingsversion:

Afklaring er en ydelse, der har til formål at afdække en borgers situation.

Term

behandling

Generel definition:

ydelse, der har til formål at forbedre en given tilstand

Kommentar: Det kan være vanskeligt i praksis at skelne skarpt mellem behandling og træning. Som
udgangspunkt er træning rettet mod 'noget som ikke er der, og som man gerne vil have', mens behandling
er rettet mod 'noget som er der, og som man gerne vil af med'. Fx træner man for (igen) at kunne støtte på
benene, og man modtager behandling for at overvinde en fobi.
I de tilfælde hvor en forbedring ikke er mulig, kan behandling have til formål at opretholde en fysisk,
psykisk eller social tilstand eller blot at minimere en forværring.
Formidlingsversion:

Behandling er en ydelse, der har til formål at forbedre en given tilstand.

Det kan være vanskeligt i praksis at skelne skarpt mellem behandling og træning. Som udgangspunkt er
træning rettet mod 'noget som ikke er der, og som man gerne vil have', mens behandling er rettet mod
'noget som er der, og som man gerne vil af med'. Fx træner man for (igen) at kunne støtte på benene, og
man modtager behandling for at overvinde en fobi.
I de tilfælde hvor en forbedring ikke er mulig, kan behandling have til formål at opretholde en fysisk,
psykisk eller social tilstand eller blot at minimere en forværring.

Term

familiebehandling

Generel definition:

behandling, der har til formål at afhjælpe problemer i en familie

Formidlingsversion:
familie.

Familiebehandling er behandling, der har til formål at afhjælpe problemer i en

Vejledende visitationsparagraf: SEL § 11, § 52

Term

ophold

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

ydelse, der har til formål at huse en person

Kommentar: Ophold leveres typisk af en type af botilbud. Ophold er i langt de fleste tilfælde én ud af flere
ydelser, der leveres til borgeren af tilbuddet. Derfor betragtes ophold stort set altid som et tillæg til disse
andre ydelser.
Det primære fokus for den sociale indsats er ofte disse andre ydelser, der leveres i forbindelse med
opholdet.
Der kan være egenbetaling for borgerens ophold. Det kan fx omfatte betaling for husleje, el, varme, vand,
kost og vask.
Formidlingsversion:

Ophold er en ydelse, der har til formål at huse en borger.

Ophold leveres typisk af en type af botilbud. Ophold er i langt de fleste tilfælde én ud af flere ydelser, der
leveres til borgeren af tilbuddet. Derfor betragtes ophold stort set altid som et tillæg til disse andre ydelser.
Det primære fokus for den sociale indsats er ofte disse andre ydelser, der leveres i forbindelse med
opholdet.
Der kan være egenbetaling for borgerens ophold. Det kan fx omfatte betaling for husleje, el, varme, vand,
kost og vask.

Term

speciallægelig behandling

Term

psykiatrisk eller anden speciallægelig behandling

Forældet
Generel definition:

behandling, der udføres af en speciallæge

Kommentar: Speciallægelig behandling dækker behandling, der foretages af alle typer af speciallæger, fx
psykiater; øjenlæge, øre-, næse- og halslæge; tandlæge m.fl.

Ydelsen vil i praksis ofte ydes som økonomisk tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med den
pågældende speciallægelige behandling.
Relaterede søgeord:

psykiatrisk behandling

Formidlingsversion:

Speciallægelig behandling er behandling, der udføres af en speciallæge.

Speciallægelig behandling dækker behandling, der foretages af alle typer af speciallæger, fx psykiater;
øjenlæge, øre-, næse- og halslæge; tandlæge m.fl.
Ydelsen vil i praksis ofte ydes som økonomisk tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med den
pågældende speciallægelige behandling.

Vejledende visitationsparagraf: SEL § 102

Term

psykologisk behandling

Generel definition:

behandling, der udføres af en psykolog

Relaterede søgeord:

psykologbehandling; psykologbistand

Formidlingsversion:

Psykologisk behandling er behandling, der udføres af en psykolog.

Vejledende visitationsparagraf på børn-og ungeområdet: SEL § 11, § 52, § 69
Vejledende visitationsparagraf på voksen-området:
SEL § 102

Term

talepædagogisk behandling

Generel definition:

behandling, der udføres af en talepædagog

Kommentar: Talepædagogisk behandling kan både gives til børn og unge og til voksne, fx som del af et
rehabiliteringsforløb for senhjerneskadede.
Formidlingsversion:

Talepædagogisk behandling er behandling, der udføres af en talepædagog.

Vejledende visitationsparagraf på børn- og ungeområdet: SEL § 52, Folkeskolen §§ 3,4
Vejledende visitationsparagraf på voksen-området:
Lov om specialundervisning for voksne § 1

Term

terapi

Generel definition:
behandling, der udføres af en terapeut og har til formål på en struktureret
måde at forbedre en persons tilstand
Kommentar: Terapi dækker over en bred og varieret gruppe af behandlinger, der ikke falder ind under de
øvrige behandlingsformer.
Den terapeutiske behandling er ikke afhængig af en formel uddannelse.
Relaterede søgeord:

psykoterapi; samtaleterapi; gruppeterapi; parterapi

Formidlingsversion:
persons tilstand.

Terapi er en ydelse, der udføres af en terapeut og har til formål at forbedre en

Terapi dækker over en bred og varieret gruppe af behandlinger, der ikke falder ind under de øvrige
behandlingsformer.
Den terapeutiske behandling er ikke afhængig af en formel uddannelse.

Vejledende visitationsparagraf: SEL § 102

Term

træning

Generel definition:

ydelse, der har til formål at opøve en given tilstand

Kommentar: Det kan være vanskeligt i praksis at skelne skarpt mellem behandling og træning. Som
udgangspunkt er træning rettet mod 'noget som ikke er der, og som man gerne vil have', mens behandling
er rettet mod 'noget som er der, og som man gerne vil af med'. Fx træner man for (igen) at kunne støtte på
benene, og man modtager behandling for at overvinde en fobi.

Træning kan både have til formål at erhverve en ny færdighed, at generhverve en færdighed, som er mistet
eller svækket, eller blot at minimere følgerne af en vedvarende eller progredierende tilstand.

Træning sigter oftest imod fysiske funktioner og består af vejledning eller instruktion, som involverer
gentagne handlinger eller øvelser.
Formidlingsversion:

Træning er en ydelse, der har til formål at opøve en given tilstand.

Det kan være vanskeligt i praksis at skelne skarpt mellem behandling og træning. Som udgangspunkt er
træning rettet mod 'noget som ikke er der, og som man gerne vil have', mens behandling er rettet mod
'noget som er der, og som man gerne vil af med'. Fx træner man for (igen) at kunne støtte på benene, og
man modtager behandling for at overvinde en fobi.
Træning kan både have til formål at erhverve en ny færdighed, at generhverve en færdighed, som er mistet
eller svækket, eller blot at minimere følgerne af en vedvarende eller progredierende tilstand.
Træning sigter oftest imod fysiske færdigheder og består af vejledning eller instruktion, som involverer
gentagne handlinger eller øvelser.

Term

døgnaflastning

Foretrukken term

Term

aflastning Almensproglig term

Generel definition:
ophold, der har til formål at mindske belastningen for en person med
funktionsnedsættelse eller sociale problemer, pårørende til personen eller et tilbud, som er tilkendt
personen
Kommentar: Døgnaflastning består i, at en borger får et kortere ophold et andet sted end der, hvor
borgeren har sit almindelige ophold. Opholdet kan enten vare hele døgnet eller blot involvere overnatning.
I serviceloven skelnes der ikke eksplicit mellem dagaflastning og døgnaflastning. Forskellen mellem
dagaflastning og døgnaflastning handler alene om, hvorvidt borgeren opholder sig på tilbuddet i en del af
dagtimerne, eller om borgeren overnatter der.
Dag- og døgnaflastning kan let forveksles med afløsning. Afløsning er en støttepersonordning, som leveres i
borgerens eget hjem.
Formidlingsversion:
Døgnaflastning er en ydelse, der huser en person, og har som formål at
mindske belastningen for en person med funktionsnedsættelse eller sociale problemer, pårørende til
personen eller et tilbud, som er tilkendt personen.
Døgnaflastning består i, at en borger får et kortere ophold et andet sted end der, hvor borgeren har sit
almindelige ophold. Opholdet kan enten vare hele døgnet eller blot involvere overnatning.
I serviceloven skelnes der ikke eksplicit mellem dagaflastning og døgnaflastning. Forskellen mellem
dagaflastning og døgnaflastning handler alene om, hvorvidt borgeren opholder sig på tilbuddet i en del af
dagtimerne, eller om borgeren overnatter der.
Dag- og døgnaflastning kan let forveksles med afløsning. Afløsning er en støttepersonordning, som leveres i
borgerens eget hjem.

Vejledende visitationsparagraf på børn- og ungeområdet:
SEL § 44 (§ 84), § 52
Vejledende visitationsparagraf på voksen-området:
SEL § 84

Term

kontantydelse

Generel definition:
ydelse, der har til formål at imødekomme et konkret behov, krav eller tab
gennem en enkeltstående eller periodevis udbetaling af et beløb
Formidlingsversion:
Kontantydelse er en ydelse, der har til formål at imødekomme et konkret
behov, krav eller tab gennem en enkeltstående eller periodevis udbetaling af et pengebeløb.

Term

dækning af merudgift

Generel definition:
kontantydelse, der ydes til dækning af sandsynliggjorte, nødvendige udgifter,
som følger af en varig funktionsnedsættelse

Term

støtteredskab

Generel definition:
ydelse, der stiller et konkret redskab eller en fysisk ramme til rådighed med
det formål at understøtte en persons funktionsevne eller kompensere for en funktionsevnenedsættelse
Kommentar: 'At stille et støtteredskab til rådighed' kan enten betyde, at en person får eller låner
redskabet eller at personen får et økonomisk tilskud til anskaffelse af redskabet.
Støtteredskaber gives til personer med varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse med det formål at
afhjælpe følgerne af en funktionsnedsættelse, lette den daglige tilværelse i hjemmet eller understøtte
udøvelsen af et erhverv.

Term

rådgivning

Term

specialrådgivning

Generel definition:
ydelse, hvor en fagperson gennem dialog og formidling inden for et specifikt
emne, hjælper en person eller gruppe af personer med at klarlægge problemer og opstille løsningsforslag
og handlemuligheder, for derved at sætte den rådsøgende i stand til at foretage valg og handlinger i forhold
til den situation, der ligger til grund for henvendelsen
Kommentar: Rådgivning finder sted på initiativ fra henvender og kan ske i form af fysiske møder,
telefonsamtaler eller skriftlig kommunikation.
Målgruppen for rådgivning kan være både borgere og fagfolk, herunder leverandører eller repræsentanter
for myndigheden.
Rådgivning kan ydes både til enkeltpersoner og grupper af personer.
Emnet kan være forskellige metoder i relation til en given funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer
samt kompensationsmuligheder i forhold hertil.
Rådgivning finder typisk sted i borgerens eget hjem eller på dennes arbejdsplads, uddannelsessted, på et
tilbud eller hos myndigheden. Udgangspunktet er, at rådgivningen foregår der, hvor det er mest
hensigtsmæssigt for den rådsøgende part.
Relaterede søgeord:
gratis rådgivning; anonym rådgivning; åben rådgivning; familieorienteret
rådgivning; familievejlederordning; specialrådgivning; konsulentordning;
Formidlingsversion:
Specialrådgivning er en ydelse, hvor en fagperson gennem dialog og
formidling inden for et specifikt emne, hjælper en person eller en gruppe af personer med at klarlægge

problemer og opstille løsningsforslag og handlemuligheder, for derved at sætte den rådsøgende i stand til
at foretage valg og handlinger i forhold til den situation, der ligger til grund for henvendelsen.
Rådgivning finder sted på initiativ fra henvender og kan ske i form af fysiske møder, telefonsamtaler eller
skriftlig kommunikation.
Målgruppen for rådgivning kan være både borgere og fagfolk, herunder leverandører eller repræsentanter
for en myndighed.
Rådgivning kan ydes både til enkeltpersoner og grupper af personer.
Emnet kan være forskellige metoder i relation til en given funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer
samt kompensationsmuligheder i forhold hertil.
Rådgivning finder typisk sted i borgerens eget hjem eller på dennes arbejdsplads, uddannelsessted, på et
tilbud eller hos myndigheden. Udgangspunktet er, at rådgivningen foregår der, hvor det er mest
hensigtsmæssigt for den rådsøgende part.

Term

midlertidigt ophold

Fælles Faglige Begreber
Term

anbringelse (formidlingsterm)

Note:

Termen 'anbringelse' anvendes kun på børn og unge-området.

Term

midlertidigt ophold/anbringelse (formidlingsterm)

Note:

Termen 'anbringelse' anvendes kun på børn og unge-området.

Generel definition:

ophold, der er tilkendt midlertidigt

Formidlingsversion:
tilkendes midlertidigt.

Midlertidigt ophold er en ydelse, der har til formål at huse en borger, og som

Ophold leveres typisk af en type af botilbud. Ophold er i langt de fleste tilfælde én ud af flere ydelser, der
leveres til borgeren af tilbuddet. Derfor betragtes ophold stort set altid som et tillæg til disse andre ydelser.
Det primære fokus for den sociale indsats er ofte disse andre ydelser, der leveres i forbindelse med
opholdet.
Der kan være egenbetaling for borgerens ophold. Det kan fx omfatte betaling for husleje, el, varme, vand,
kost og vask.
Lovhjemmel: Børn- og ungeområdet:
SEL §§ 52, 58, 66.

Voksen-området:

SEL §§ 80, 107, 109, 110 og SUL § 14

Term

hjælpemiddel

Term

særligt personligt hjælpemiddel

Generel definition:

støtteredskab, der understøtter kroppen eller kroppens funktion

Kommentar: Et hjælpemiddel kan være et produkt, instrument, udstyr eller teknologi særligt tilpasset
eller særligt udformet til understøttelse af funktionsevnen hos mennesker med nedsat funktionsevne.

Term

støtte til køb af forbrugsgode

Generel definition:
støtteredskab, der gives i form af økonomisk tilskud til produkter, som er
fremstillet og forhandlet bredt til den almindelige befolkning, og som i særlige tilfælde kan have en konkret
kompenserende funktion

Term

støtte til bil

Generel definition:

støtteredskab, der gives i form af kontant tilskud til anskaffelse af bil

Kommentar: Støtte til bil gives til personer, hvis funktionsnedsættelse er af en sådan karakter, at bilen er
en nødvendig forudsætning for at fungere i dagligdagen, herunder muligheden for at opnå eller fastholde
et arbejde eller gennemføre en uddannelse.

Term

støtte til boligindretning

Generel definition:

støtteredskab, der gives i form af kontant tilskud til indretning af bolig

Kommentar: Boligindretningen skal være nødvendig for at gøre boligen egnet for en person med varig
funktionsnedsættelse.
Støtten kan i undtagelsestilfælde også gives til anskaffelse af ny bolig.

Term

individuel befordring

Generel definition:
transportmidler

befordring, der ydes til en person, som ikke kan benytte offentlige

Lovhjemmel: SEL § 117

Term

undervisning

Generel definition:

ydelse, der har til formål at formidle og opøve viden og færdigheder

Relaterede søgeord:

skolegang;

Formidlingsversion:
færdigheder.

Undervisning er en ydelse, der har til formål at formidle og opøve viden og

Term

støttepersonordning

Generel definition:
ydelse, der har til formål at stille en personlig hjælper til rådighed til en
specifik opgave eller til opgaver inden for fast afgrænsede ressourcer
Formidlingsversion:
Støttepersonordning er en ydelse, der har til formål at stille en personlig
hjælper til rådighed til en specifik opgave eller til opgaver inden for fast afgrænsede ressourcer.

Term

ledsageordning

Generel definition:
støttepersonordning, der har til formål at yde den konkrete hjælp, der er
nødvendig for at kunne komme fra et sted til et andet
Kommentar: Ledsageordningen kan eksempelvis omfatte hjælp med overtøj og kørsel i bil eller offentlige
transportmidler.
Formidlingsversion:
Ledsageordning er en støttepersonordning, der har til formål at yde den
konkrete hjælp, der er nødvendig for at kunne komme fra et sted til et andet.
Ledsageordningen kan eksempelvis omfatte hjælp med overtøj og kørsel i bil eller offentlige
transportmidler.

Vejledende visitationsparagraf: SEL § 97
Lovhjemmel: SEL § 97

Term

vedligeholdelsestræning

Generel definition:
træning, der har til formål at forhindre eller minimere en fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse eller at fastholde et givet funktionsniveau
Kommentar: Ydelsen omfatter også vederlagsfri fysioterapi til kronisk syge som gives efter
sundhedsloven.
Formidlingsversion:
Vedligeholdelsestræning er en ydelse, der har til formål at opøve en given
tilstand, og som har som specifikt formål at forhindre eller minimere en fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse eller at fastholde et givet funktionsniveau.
Ydelsen omfatter også vederlagsfri fysioterapi til kronisk syge som gives efter sundhedsloven.

Vejledende visitationsparagraf på børn- og ungeområdet:
SEL § 44 (§ 86)
Vejledende visitationsparagraf på voksen-området:
SEL §§ 86 og § 102

Term

genoptræning

Generel definition:
træning, der er tidsbegrænset og specifikt rettet imod en persons fysiske
funktionsnedsættelse, og som gives med det formål at bringe personen tilbage til samme funktionsevne
som tidligere eller til bedst mulige funktionsevne
Kommentar: Genoptræning er ofte rettet imod ældre borgere og er begrænset til den periode, hvor
funktionsniveauet fortsat kan forbedres gennem yderligere træning.

Genoptræning kan leveres på baggrund af kommunal visitation efter serviceloven, fx efter sygdom eller et
fald, eller efter henvisning fra læge, fx på baggrund af en genoptræningsplan fra sundhedsvæsenet efter en
indlæggelse.

Genoptræning består typisk af vederlagsfri fysio- eller ergoterapi.
Formidlingsversion:
Genoptræning er en ydelse, der har til formål at opøve en given tilstand, og
som er tidsbegrænset og specifikt rettet imod en persons fysiske funktionsnedsættelse, og som gives med
det formål at bringe personen tilbage til samme funktionsevne som tidligere eller til bedst mulige
funktionevne.

Vejledende visitationsparagraf på børn- og ungeområdet:

SEL § 52
Vejledende visitationsparagraf på voksen-området:
SEL §§ 86 og § 102

Term

kropsbåret hjælpemiddel

Generel definition:

særligt personligt hjælpemiddel, der bæres direkte på kroppen

Kommentar: Kropsbåret hjælpemiddel kan eksempelvis være protese, paryk, ortopædisk hjælpemiddel og
stomihjælpemiddel.
Relaterede søgeord:

Term

protese; paryk; ortopædisk hjælpemiddel; stomipose; kunstigt ben

ikke-kropsbåret hjælpemiddel

Generel definition:

særligt personligt hjælpemiddel, der ikke bæres direkte på kroppen

Kommentar: Ikke-kropsbåret hjælpemiddel kan eksempelvis være diabeteshjælpemiddel, nødkald,
informationsteknologisk hjælpemiddel eller kørestol.
Relaterede søgeord:

Term

nødkald; kørestol

kontrolordning

Generel definition:
ydelse, der har til formål at sikre, at aftaler, samvær, færden eller
kommunikation foregår inden for fastsatte rammer

Term

misbrugsbehandling

Generel definition:

behandling, der har til formål at afhjælpe et misbrug

Kommentar: Misbrugsbehandling omfatter både social misbrugsbehandling og medicinsk
misbrugsbehandling. Misbrugsbehandling kan i nogle tilfælde alene være af den ene type.
Formidlingsversion:
Misbrugsbehandling er en ydelse, der har til formål at forbedre en given
tilstand, og som har som specifikt formål at afhjælpe et misbrug.

Term

individuel behandling

Kilde til term: WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning):
Generel definition:

behandling, der gennemføres med en person

Formidlingsversion:

Individuel behandling, er behandling, der gennemføres med en person .

Term

parbehandling

Kilde til term: WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning):
Generel definition:

behandling, der gennemføres med et par

Formidlingsversion:

Parbehandling er behandling, der gennemføres med et par.

Term

gruppebehandling

Kilde til term: WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning):
Generel definition:

behandling, der gennemføres med en gruppe

Formidlingsversion:

Gruppebehandling er behandling, der gennemføres med en gruppe.

Term

selvhjælpsgruppe

Generel definition:
gruppebehandling, hvor personer yder hinanden gensidig støtte og hjælp i
relation til samme type af problem
Formidlingsversion:
Selvhjælpsgruppe er gruppebehandling, hvor personer yder hinanden gensidig
støtte og hjælp i relation til samme type af problem.

Term

sundhedsfaglig misbrugsbehandling

Generel definition:

misbrugsbehandling udført vha. en sundhedsfaglig indsats

Relaterede søgeord:

lægelig misbrugsbehandling

Formidlingsversion:
Sundhedsfaglig misbrugsbehandling er behandling, der har til formål at
afhjælpe et misbrug, og som udføres vha. en sundhedsfaglig indsats.

Term

ydelse (fortsat)

Generel definition:

Term

se ydelse

stykydelse

Generel definition:

ydelse, der leveres i en afgrænset og enkeltstående helhed

Kommentar: En stykydelse kan fx være udbetaling af et engangsbeløb eller en rådgivningssamtale.
Stykydelser har et helhedspræg. De brydes normalt ikke op i mindre dele eller lægges sammen i større
enheder. Den samme stykydelse kan godt leveres flere gange over en periode, men afregnes alligevel pr.
stk.
Ydelser der afregnes pr. time, dag, måned eller år kaldes periodeydelser. Det kan i visse tilfælde være
vanskeligt at skelne skarpt mellem fx stykydelser og timeydelser. Hvis en psykologbehandling afregnes pr.
samtale (uafhængigt af hvor længe den varer, og uden hensyntagen til, om der er planlagt flere samtaler) er
det en stykydelse. Hvis en psykologbehandling derimod afregnes pr. time er det en periodeydelse.

Term

periodeydelse

Generel definition:

ydelse, der leveres i en periode

Kommentar: Periodeydelser afregnes pr. periode.
En periodeydelse er en ydelse, der i en given periode leveres enten i fastsatte intervaller, i faste mængder,
efter behov eller kontinuerligt. En periodeydelse kan eksempelvis være en ydelse, der levers i en fast
mængde i en måned, fx fem psykologtimer; efter behov i et halvt år, fx genoptræning; eller kontinuerligt
over mange år, fx længerevarende ophold.

Term

timeydelse

Generel definition:

periodeydelse, der afregnes pr. time

Term

dagsydelse

Term

dags-/døgnydelse

Generel definition:

periodeydelse, der afregnes pr. dag

Kommentar: Visse ydelser, fx på et botilbud, afregnes pr. døgn.

Term

årsydelse

Generel definition:

Term

månedsydelse

Generel definition:

Term

periodeydelse, der afregnes pr. år

periodeydelse, der afregnes pr. måned

befordring

Generel definition:

ydelse, der har til formål at transportere en person fra et sted til et andet

Kommentar: I nogle tilfælde kan ydelsen også leveres i form af økonomisk tilskud til befordring.
Kommunen kan i visse tilfælde, fx ved befordring til og fra genoptræning, kræve egenbetaling i forbindelse
med befordringen.

Term

befordring til og fra et tilbud

Generel definition:

befordring, der ydes til en person, som skal til og fra et tilbud

Vejledende visitationsparagraf:
SEL § 105, stk. 2; Lov om specialundervisning til voksne § 5; Lov
om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 10; Sundhedsloven § 170; Sundhedsloven § 172

Term

kontrol med færden

Generel definition:

kontrolordning, der angår, hvordan en person bevæger sig rundt

Kommentar: Kontrol med, hvordan en persons færdes, kan bestå af flere forskellige tiltag, som enten
forhindrer eller vanskeliggør, at en person forlader et givet område, fx gennem en alarm eller en særlig
døråbner, eller som muliggør, at man kan finde en person igen, hvis de forlader et område, fx gennem et
GPS-baseret system.

Term

fastholdelse

Generel definition:
eller bevæge sig

kontrolordning, hvor en person ved brug af fysisk magt forhindres i at flytte

Kommentar: Fastholdelse bruges i særligt afgrænsede situationer, hvor fysisk magt er nødvendig enten
for at forhindre en person i at påføre sig selv eller andre væsentlig personskade eller for at udøve
omsorgspligten i hygiejnesituationer. Forholdene skal i det enkelte tilfælde gøre magtanvendelsen absolut
påkrævet. Fastholde kan fx involvere, at en person holdes stille, flyttes til et andet rum eller tilbageholdes i
sin bolig.

Term

arbejdsvederlag

Term

aflønning synonym

Generel definition:

kontantydelse, der ydes som aflønning for arbejdsindsats

Formidlingsversion:

Aflønning er en kontantydelse, der ydes som aflønning for arbejdsindsats.

Vejledende visitationsparagraf: SEL § 105

Term

pasning af pårørende

Generel definition:
støttepersonordning, der har til formål, at en person med behov for pasning
og omsorg kan få den nødvendige hjælp af en nærtstående
Kommentar: Ydelsen gives til midlertidig pasning af pårørende med psykisk eller fysisk
funktionsnedsættelse, kronisk lidelse eller døende.

Term

psykiatrisk behandling

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb psykiatrisk
eller anden speciallægelig behandling.

Term

psykologbehandling

Relateret søgeord

Generel definition:
psykologbehandling.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

psykologbistand

Relateret søgeord
Generel definition:
psykologbehandling.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

samtaleterapi

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb terapi.

gruppeterapi

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb terapi.

parterapi

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb terapi.

lægelig misbrugsbehandling

Relateret søgeord
Generel definition:
misbrugsbehandling.

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb sundhedsfaglig

Term

protese

Relateret søgeord
Generel definition:
hjælpemiddel.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb kropsbåret

paryk

Relateret søgeord
Generel definition:
hjælpemiddel.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb kropsbåret

ortopædisk hjælpemiddel

Relateret søgeord
Generel definition:
hjælpemiddel.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb kropsbåret

stomipose

Relateret søgeord
Generel definition:
hjælpemiddel.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb kropsbåret

kunstigt ben

Relateret søgeord
Generel definition:
hjælpemiddel.

Term

nødkald

Relateret søgeord

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb kropsbåret

Generel definition:
kropsbåret hjælpemiddel.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb ikke-

kørestol

Relateret søgeord
Generel definition:
kropsbåret hjælpemiddel.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb ikke-

kort ophold

Relateret søgeord
Generel definition:
ophold.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb midlertidigt

efterværn

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb midlertidigt
ophold eller kontaktperson.
Kommentar: Efterværn er ikke en ydelse i sig selv, men en række ydelser efter børn- og unge-afsnittet i
serviceloven, som gives efter at den unge er fyldt 18 år.

Term

langt ophold

Relateret søgeord
Generel definition:
længerevarende ophold.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

permanent ophold

Relateret søgeord

Generel definition:
længerevarende ophold.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

overgangsforløb

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt de relaterede begreber midlertidigt
ophold og socialpædagogisk støtte.
Kommentar: Overgangsforløb er ikke en ydelse i sig selv. Overgangsforløb kan være et formål med flere
ydelser. For en ung kan det være et mål med socialpædagogisk behandling, og det kan være en del af målet
med et efterværn. For en voksen kan det være et mål med socialpædagogisk støtte, og det kan være
leveret i flere typer af botilbud, fx midlertidig botilbud til voksne, bofællesskab og udslusningsbolig.

Term

hjælp

Relateret søgeord
Generel definition:
hjælp eller praktisk hjælp.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb personlig

hjemmehjælp

Relateret søgeord
Generel definition:
hjælp eller praktisk hjælp.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb personlig

omsorg

Relateret søgeord
Generel definition:
personlig hjælp.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb praktisk og

gratis rådgivning

Relateret søgeord
Kilde til term: LOV: Serviceloven (SEL): : Bekendtgørelse af lov om social service - §10
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb rådgivning.

anonym rådgivning

Relateret søgeord
Kilde til term: LOV: Serviceloven (SEL): : Bekendtgørelse af lov om social service - §10
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb rådgivning.

åben rådgivning

Relateret søgeord
Kilde til term: LOV: Serviceloven (SEL): : Bekendtgørelse af lov om social service - §10
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb rådgivning.

familieorienteret rådgivning

Relateret søgeord
Kilde til term: LOV: Serviceloven (SEL): : Bekendtgørelse af lov om social service - §11
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb rådgivning.

familievejlederordning

Kilde til term: LOV: Serviceloven (SEL): : Bekendtgørelse af lov om social service - §11
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb rådgivning.

konsulentordning

Relateret søgeord

Kilde til term: LOV: Serviceloven (SEL): : Bekendtgørelse af lov om social service - §15
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb rådgivning.

eneundervisning

Relateret søgeord
Generel definition:
undervisning.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb individuel

enetimer

Relateret søgeord
Generel definition:
undervisning.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb individuel

social særforanstaltning

Generel definition:
ydelse, der har til formål at hjælpe en person med problemskabende adfærd,
som kræver en personalenormering på mindst 1:1
Kommentar: Det afgørende for en særforanstaltning er, at der som minimum skal være en medarbejder til
stede hele døgnet til den enkelte borger.
Borgeren vil typisk være tilkendt ophold på et botilbud, men ydelsen kan eksempelvis også leveres i
borgerens eget hjem.
Det er både børn, unge og voksne, der kan modtage en social særforanstaltning. Målgruppen er personer
med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, typisk i form af sindslidelse eller erhvervet hjerneskade.
Den problemskabende adfærd har et omfang, hvor personen er til fare for sig selv eller andre og omfatter
bl.a. udadreagerende adfærd, selvskadende adfærd og seksuelt krænkende adfærd.
Formidlingsversion:
Social særforanstaltning er en ydelse, der har til formål at hjælpe en person
med problemskabende adfærd, som kræver en personalenormering på mindst 1:1.
Det afgørende for en særforanstaltning er, at der som minimum skal være en medarbejder til stede hele
døgnet til den enkelte borger.
Borgeren vil typisk være tilkendt ophold på et botilbud, men ydelsen kan eksempelvis også leveres i
borgerens eget hjem.

Det er både børn, unge og voksne, der kan modtage en social særforanstaltning. Målgruppen er personer
med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, typisk i form af sindslidelse eller erhvervet hjerneskade.
Den problemskabende adfærd har et omfang, hvor personen er til fare for sig selv eller andre og omfatter
bl.a. udadreagerende adfærd, selvskadende adfærd og seksuelt krænkende adfærd.

Term

socialt enkeltmandsprojekt

Term

social enkeltmandsforanstaltning

Generel definition:
social særforanstaltning, der leveres inden for en ramme, hvor der kun
opholder sig en modtager af ydelsen
Formidlingsversion:
Socialt enkeltmandsprojekt er en social særforanstaltning, der leveres inden
for en ramme, hvor der kun opholder sig en modtager af ydelsen.

Vejledende visitationsparagraf på børn- og ungeområdet:
SEL § 52
Vejldende visitationsparagraf på voksen-området:
SEL § 107, § 85 m.fl.

Term

afløsning

Generel definition:
støttepersonordning, der har til formål at afløse en ægtefælle, forælder eller
pårørende, som passer en person med funktionsnedsættelse
Kommentar: Afløsning kan let forveksles med aflastning. Aflastning har samme formål, men er en type af
ophold, hvor personen med funktionsnedsættelse midlertidigt får ophold på et botilbud. Til forskel herfra
består afløsning i, at der i personens eget hjem stilles en afløser til rådighed, som midlertidigt overtager
omsorgen for en person med funktionsnedsættelse, og dermed afløser den eller de personer, der ellers
varetager denne opgave.
Formidlingsversion:
Afløsning er en støttepersonordning, der har til formål at afløse en ægtefælle,
forælder eller pårørende, som passer en person med funktionsnedsættelse.
Afløsning kan let forveksles med aflastning. Aflastning har samme formål, men er en type af ophold, hvor
personen med funktionsnedsættelse midlertidigt får ophold på et botilbud. Til forskel herfra består
afløsning i, at der i personens eget hjem stilles en afløser til rådighed, som midlertidigt overtager omsorgen
for en person med funktionsnedsættelse, og dermed afløser den eller de personer, der ellers varetager
denne opgave.

Term

kommunal sygepleje

Term

sygepleje

Term

sygeplejeordning

Generel definition:

ydelse, der har til formål at yde sundhedsfaglig hjælp og pleje

Kommentar: Kommunal sygepleje kan forebygge, behandle eller lindre sygdom. Kommunal sygepleje ydes
til personer i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet. Målet er at
skabe mulighed for, at borgeren kan blive i eget hjem - herunder også botilbud, plejebolig mv.
Målsætningen gælder uanset om der er tale om sygdom af midlertidig eller kronisk art, forskellige handicap
eller situationer, hvor døden er nært forestående. Ydelsen kan leveres i borgerens eget hjem eller uden for
borgerens hjem, fx i sygeplejeklinik, på sundhedscenter eller lignende. Kommunal sygepleje kan udføres på
baggrund af en afgørelse fra en forvaltningsmyndighed eller på baggrund af en henvisning fra en læge.
Relaterede søgeord:

hjemmesygepleje

Formidlingsversion:
hjælp og pleje.

Kommunal sygepleje er en ydelse, der har til formål at yde sundhedsfaglig

Kommunal sygepleje kan forebygge, behandle eller lindre sygdom.
Kommunal sygepleje ydes til personer i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er
påkrævet.
Målet er at skabe mulighed for, at borgeren kan blive i eget hjem - herunder også botilbud, plejebolig mv.
Målsætningen gælder uanset om der er tale om sygdom af midlertidig eller kronisk art, forskellige handicap
eller situationer, hvor døden er nært forestående.
Ydelsen kan leveres i borgerens eget hjem eller uden for borgerens hjem, fx i sygeplejeklinik, på
sundhedscenter eller lignende.
Kommunal sygepleje kan udføres på baggrund af en afgørelse fra en forvaltningsmyndighed eller på
baggrund af en henvisning fra en læge.

Vejledende visitationsparagraf: Sundhedsloven § 138

Term

dagaflastning

Generel definition:
ydelse, der, ved at en person med funktionsnedsættelse eller sociale
problemer er på et tilbud i en del af dagtimerne, har til formål at mindske belastningen for pårørende til
personen eller et tilbud, som er tilkendt personen
Kommentar: Dagaflastning består i, at en borger opholder sig en del af dagtimerne et andet sted end der,
hvor borgeren har sit almindelige ophold.

I serviceloven skelnes der ikke eksplicit mellem dagaflastning og døgnaflastning. Forskellen mellem
dagaflastning og døgnaflastning handler alene om, hvorvidt borgeren opholder sig på tilbuddet i en del af
dagtimerne, eller om borgeren overnatter der.
Dag- og døgnaflastning kan let forveksles med afløsning. Afløsning er en støttepersonordning, som leveres i
borgerens eget hjem.
Formidlingsversion:
Dagaflastning er en ydelse, der, ved at en person med funktionsnedsættelse
eller sociale problemer er på et tilbud i en del af dagtimerne, har til formål at mindske belastningen for
pårørende til personen eller et tilbud, som er tilkendt personen
Dagaflastning består i, at en borger opholder sig en del af dagtimerne et andet sted end der, hvor borgeren
har sit almindelige ophold.
I serviceloven skelnes der ikke eksplicit mellem dagaflastning og døgnaflastning. Forskellen mellem
dagaflastning og døgnaflastning handler alene om, hvorvidt borgeren opholder sig på tilbuddet i en del af
dagtimerne, eller om borgeren overnatter der.
Dag- og døgnaflastning kan let forveksles med afløsning. Afløsning er en støttepersonordning, som leveres i
borgerens eget hjem.

Vejledende visitationsparagraf på børn- og ungeområdet:
SEL § 44, (§ 84), § 52
Vejledende visitationsparagraf på voksen-området:
SEL § 84

Term

udslusning

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt de relaterede begreber midlertidigt
ophold og socialpædagogisk støtte.
Kommentar: Udslusning er ikke en ydelse i sig selv. Udslusning kan være et formål med flere ydelser. For
en ung kan det være et mål med socialpædagogisk behandling, og det kan være en del af målet med et
efterværn. For en voksen kan det være et mål med socialpædagogisk støtte, som leveres i flere typer af
botilbud, fx midlertidig botilbud til voksne, bofællesskab og udslusningsbolig.

Term

botræning

Relateret søgeord

Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt de relaterede begreber
socialpædagogisk støtte og socialpædagogisk behandling.
Kommentar: Botræning er ikke en ydelse i sig selv. Botræning kan være et formål med flere ydelser,
primært socialpædagogisk behandling til ung og socialpædagogisk støtte til voksne.

Term

grupperådgivning

Generel definition:

rådgivning, der leveres til en gruppe af personer

Kommentar: Grupperådgivning kan også være målrettet tilknyttet personale eller pårørende til gruppen.

Term

kursusvirksomhed

Generel definition:
aktivitet, der består af afholdelse af kortere undervisningsforløb inden for et
afgrænset emne for en gruppe af personer
Kommentar: Kursusvirksomhed kan iværksættes på anmodning eller kan udbydes løbende og kan ske i
form af fysisk tilstedeværelsesundervisning eller som af e-læring.
Formidlingsversion:
Kursusvirksomhed er en aktivitet, der består af afholdelse af kortere
undervisningsforløb inden for et afgrænset emne for en gruppe af personer.
Kursusvirksomhed kan iværksættes på anmodning eller kan udbydes løbende og kan ske i form af fysisk
tilstedeværelsesundervisning eller som af e-læring.

Term

materialeproduktion

Term

kompenserende materialeproduktion

Generel definition:
aktivitet, der har som formål at fremstille konkrete produkter, der skal
kompensere for en funktionsnedsættelse i en undervisningssituation
Kommentar: De producerede materialer kan være fysiske eller digitale produkter.
Materialeproduktion må ikke forveksles med den produktion af materialer og formidling, der naturligt
indgår i forbindelse med for eksempel udredning, specialrådgivning, vidensarbejde eller kursusvirksomhed,
fx i form af udredningsrapporter, pjecer og kursusbeskrivelser.
Formidlingsversion:
Materialeproduktion er en aktivitet, der har som formål at fremstille konkrete
produkter, der skal kompensere for en funktionsnedsættelse i en undervisningssituation.
De producerede materialer kan være fysiske eller digitale produkter.

Materialeproduktion må ikke forveksles med den produktion af materialer og formidling, der naturligt
indgår i forbindelse med for eksempel udredning, specialrådgivning, vidensarbejde eller kursusvirksomhed,
fx i form af udredningsrapporter, pjecer og kursusbeskrivelser.

Term

kortvarigt ophold

Term

kortvarig anbringelse (formidlingsterm)

Note:

Termen 'anbringelse' anvendes kun på børn og unge-området.

Generel definition:

ophold, der er tilkendt for en kortvarig periode

Kommentar: Kortvarigt ophold er et ophold af en klart tidsbegrænset og foreløbig karakter. Det anvendes
som en midlertidig løsning, fx i forbindelse med et akut opstået behov. Kortvarigt ophold anvendes typisk
som en foreløbig løsning, mens der arbejdes på en mere varig løsning; mens der udarbejdes en § 50undersøgelse/børnefaglig undersøgelse eller mens borgeren på anden vis hjælpes eller udredes nærmere.
Formidlingsversion:
Kortvarigt ophold er en ydelse, der har til formål at huse en person, og som
tilkendes for en kortvarig periode.

Ophold giver mulighed for overnatning. Det varierer, hvorvidt borgeren bor der fast, kortvarigt eller
periodevis.
Ophold er i langt de fleste tilfælde blot en ud af flere ydelser, der leveres til borgeren. Derfor betragtes
ophold i nogle sammenhænge blot som en ramme om disse andre ydelser. Det primære fokus for indsatsen
er ofte disse andre ydelser, der leveres i forbindelse med opholdet. I ydelsesklassifikationen er ophold en
selvstændig ydelse.

Termen 'anbringelse' anvendes kun på børn og unge- området.

Kortvarigt ophold er et ophold af en klart tidsbegrænset og foreløbig karakter. Det anvendes som en
midlertidig løsning, fx i forbindelse med et akut opstået behov. Kortvarigt ophold anvendes typisk som en
foreløbig løsning, mens der arbejdes på en mere varig løsning; mens der udarbejdes en § 50undersøgelse/børnefaglig undersøgelse eller mens borgeren på anden vis hjælpes eller udredes nærmere.

Vejledende visitationsparagraf på børn- og ungeområdet:
SEL § 52, § 58

Term

produktion og værksted

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
beskyttet beskæftigelse, der er centreret omkring udførelse af enkle,
afgrænsede arbejdsopgaver som led i en samlet produktion af konkrete produkter
Kommentar: De konkrete arbejdsopgaver kan fx være fremstilling af produkter, herunder fx
kunsthåndværk, optændingsbrænde, grøntsager, produktion af avis og medier. Opgaverne kan eksempelvis
omfatte montering, sortering, optælling og pakning og kontrol af produkter.
Formidlingsversion:
Produktion og værksted er beskyttet beskæftigelse, der er centreret omkring
udførelse af enkle, afgrænsede arbejdsopgaver som led i en samlet produktion af konkrete produkter.
De konkrete arbejdsopgaver kan fx være fremstilling af produkter, herunder fx kunsthåndværk,
optændingsbrænde, grøntsager, produktion af avis og medier. Opgaverne kan eksempelvis omfatte
montering, sortering, optælling og pakning og kontrol af produkter.

Visitationsparagraf: Serviceloven § 103
Lovhjemmel: Serviceloven § 103

Term

service

Fælles Faglige Begreber
Term

service og tjenesteydelse synonym

Fælles Faglige Begreber
Term

service og tjenesteydelser (formidlingsterm)

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
beskyttet beskæftigelse, der er centreret omkring udførelse af servicerende,
understøttende arbejdsfunktioner
Kommentar: I en service og tjenesteydelse vil der ofte indgå kontakt med andre, hvorfor der typisk vil
være fokus på at træne dette.
Eksempler på service og tjenesteydelser er kantine- og cafédrift, pedel- og rengøringsopgaver samt kontorog piccolineopgaver, butik- og kundebetjening og vedligeholdelse af grønne områder.
Formidlingsversion:
Service og tjenesteydelser er beskyttet beskæftigelse, der er centreret
omkring udførelse af servicerende, understøttende arbejdsfunktioner.
I en service og tjenesteydelse vil der ofte indgå kontakt med andre, hvorfor der typisk vil være fokus på at
træne dette.

Eksempler på service og tjenesteydelser er kantine- og cafédrift, pedel- og rengøringsopgaver samt kontorog piccolineopgaver, butik- og kundebetjening og vedligeholdelse af grønne områder.

Visitationsparagraf: Serviceloven § 103
Lovhjemmel: Serviceloven § 103.

Term

beskyttet beskæftigelse

Fælles Faglige Begreber
Term

beskyttet beskæftigelsesydelse synonym

Generel definition:
ydelse, der gennem arbejdslignende, lønnede aktiviteter har til formål at
afdække, oparbejde, udvikle eller bevare en persons arbejdsevne og beskæftigelsesrelevante kompetencer
Kommentar: I beskyttet beskæftigelse kan der også indgå individuel vejledning, støtte og hjælp til at
deltage i aktiviteterne.
Beskyttet beskæftigelse er rettet mod personer, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale
vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan få indsatser efter anden lovgivning.
Formidlingsversion:
Beskyttet beskæftigelse er en ydelse, der gennem arbejdslignende, lønnede
aktiviteter har til formål at afdække, oparbejde, udvikle eller bevare en borgers arbejdsevne og
beskæftigelsesrelevante kompetencer.
I beskyttet beskæftigelse kan der også indgå individuel vejledning, støtte og hjælp til at deltage i
aktiviteterne.
Beskyttet beskæftigelse er rettet mod borgere, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale
vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan få indsatser efter anden lovgivning.

Lovhjemmel: Serviceloven § 103
Lovhjemmel: Serviceloven § 103

Term

speciel behandlingsmæssig bistand

Generel definition:
behandling, der gives med henblik på at bevare eller forbedre en persons
funktionsevne, når dette ikke kan opnås gennem den behandling, der kan tilbydes efter anden lovgivning
Lovhjemmel: SEL § 102

Term

øvrig speciel behandlingsmæssig bistand

Term

anden speciel behandlingsmæssig bistand

Generel definition:
kategorier

speciel behandlingsmæssig bistand, der ikke er omfattet af de øvrige

Lovhjemmel: § 102

Term

pasning af døende

Generel definition:
støttepersonordning, hvor den specifikke opgave er at passe en nærtstående,
der ønsker at dø i eget hjem
Lovhjemmel: SEL § 119

Term

midlertidig støtte til hjælpemidler

Generel definition:

støtteredskab, der ydes som naturalhjælp og fungerer som hjælpemiddel

Vejledende visitationsparagraf:

Term
§ 10

SEL § 113 b

befordring til og fra et tilbud efter Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lovhjemmel: Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov § 10

Term

befordring til og fra et tilbud efter § 105 stk. 2

Lovhjemmel: SEL § 105, stk. 2

Term

befordring til og fra et tilbud efter Lov om specialundervisning til voksne § 5

Lovhjemmel: Lov om specialundervisning til voksne § 5

Term

befordring til og fra et tilbud i forbindelse med behandling efter SUL §170

Lovhjemmel: SUL § 170

Term

befordring til og fra et tilbud i forbindelse med genoptræning efter SUL § 172

Lovhjemmel: SUL § 172

Term

midlertidigt ophold efter § 107

Lovhjemmel: SEL § 107

Term

midlertidigt ophold efter § 109

Lovhjemmel: SEL § 109

Term

midlertidigt ophold efter § 110

Lovhjemmel: SEL § 110

Term

midlertidigt ophold efter SUL § 14

Lovhjemmel: SUL § 14

Term

midlertidigt ophold efter § 80

Lovhjemmel: SEL § 80

Term

rådgivning efter § 10

Lovhjemmel: SEL § 10

Term

rådgivning efter § 10 stk. 4

Lovhjemmel: SEL § 10, stk. 4

Term

rådgivning efter § 11

Lovhjemmel: SEL § 11

Term

rådgivning efter § 12

Lovhjemmel: SEL § 12

Term

øvrig rådgivning

Generel definition:

Term

rådgivning, der ikke er en af de øvrige typer

ikke-visiteret ydelse

Generel definition:

ydelse, der ikke kræver forudgående visitation

Term

0. klasse

Term

børnehaveklasse

Generel definition:
6-års alderen

undervisning, der har til formål at levere undervisning (intern skole) for børn i

Formidlingsversion:
0.klasse er en ydelse, der har til formål at formidle og opøve viden og
færdigheder, og som har som specifikt formål at levere undervisning (intern skole) for børn i 6-års alderen.

Term

intern skole 1.-7. klasse

Generel definition:
7 til 14-års alderen

undervisning, der har til formål at levere undervisning (intern skole) for børn i

Formidlingsversion:
Intern skole 1.-7. klasse er en ydelse, der har til formål at formidle og opøve
viden og færdigheder, og som har som specifikt formål at levere undervisning (intern skole) for børn i 7 til
14-års alderen.

Term

intern skole 8.-9. klasse

Generel definition:
15 til 16-års alderen

undervisning, der har til formål at levere undervisning (intern skole) for unge i

Formidlingsversion:
Intern skole 8.-9.klasse er en ydelse, der har til formål at formidle og opøve
viden og færdigheder, og som har som specifikt formål at levere undervisning (intern skole) for unge i 15 til
16-årsalderen.

Term

intern skole 10. klasse

Generel definition:
16 til 17-års alderen

undervisning, der har til formål at levere undervisning (intern skole) for unge i

Formidlingsversion:
Intern skole 10. klasse er en ydelse, der har til formål at formidle og opøve
viden og færdigheder, og som har som specifikt formål at levere undervisning (intern skole) for unge i 16 til
17-års alderen.

Term

undersøgelse m.h.p. erklæring

Generel definition:
afklaring, der har til formål at vurdere en persons tilstand, evner eller sociale
forhold med henblik på at afgive en erklæring
Relaterede søgeord:

børnesagkyndig erklæring; speciallægeerklæring

Formidlingsversion:
Undersøgelse m.h.p. erklæring er en afklaring, der har til formål at vurdere en
persons tilstand, evner eller sociale forhold med henblik på at afgive en erklæring.

Vejledende visitationsparagraf: SEL § 11 § 69

Term

forældreevneundersøgelse

Generel definition:
forældre og barn

afklaring, der har til formål at vurdere relationen og samspillet mellem

Kommentar: Forældreevneundersøgelsen har især fokus på forældrenes evne til at etablere og indgå i
relationen og samspillet med barnet eller den unge.
Relaterede søgeord:
forældreevnetest; forældrefærdigheder; forældrekometenceundersøgelse;
undersøgelse af forældrenes omsorgsevne
Formidlingsversion:
Forældreevneundersøgelse er en afklaring, der har til formål at klarlægge en
persons situation og vurdere relationen og samspillet mellem forældre og barn.
Forældreevneundersøgelsen har især fokus på forældrenes evne til at etablere og indgå i relationen og
samspillet med barnet eller den unge.
Vejledende visitationsparagraf: SEL § 52

Term

støtteperson til forældre

Generel definition:
støttepersonordning, der har til formål at bistå forældrene i forbindelse med
en anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet
Relaterede søgeord:

Term

støtte til forældre; støtteperson;

socialpædagogisk behandling

Generel definition:
behandling, der har til formål systematisk at vurdere og stimulere en persons
fysiske, psykiske og sociale udvikling
Kommentar: Den socialpædagogiske behandling sker normalt med udgangspunkt i en behandlingsplan.
Formidlingsversion:
Socialpædagogisk behandling er en ydelse, der har til formål at forbedre en
given tilstand og systematisk vurdere og stimulere den fysiske, psykiske og sociale udvikling.
Den socialpædagogiske behandling sker normalt med udgangspunkt i en behandlingsplan.

Vejledende visitationsparagraf: § 11, § 52, § 69

Term

behandling underkastet ungdomssanktion

Generel definition:
behandling, der ydes som en del af en strafferetlig foranstaltning over for
unge, der har begået mere alvorlig kriminalitet
Kommentar: Behandling underkastet ungdomssanktion vil typisk være socialpædagogisk behandling.
Relaterede søgeord:

ungdomssanktion; strafferetlig foranstaltning;

Formidlingsversion:
Behandling underkastet ungdomssanktion er behandling, der ydes som en del
af en strafferetlig foranstaltning over for unge, der har begået mere alvorlig kriminalitet.
Behandling underkastet ungdomssanktion vil typisk være socialpædagogisk behandling.

Term

forældrepålæg

Generel definition:
kontrolordning, der stiller et insisterende eller sanktionsbehæftet krav til
forældremyndighedsindehavere om udførelsen af en eller flere konkrete opgaver

Term

støtte i hjemmet

Term

"hjemme-hos"-ordning

Generel definition:
hjemme hos en familie

støttepersonordning, der har til formål at yde praktisk og pædagogisk støtte

Term

koordinator

Term

ungdomssanktionskoordinator

Generel definition:
støttepersonordning, der har til formål at sikre kontinuitet og sammenhæng i
ungdomssanktionens tre faser, herunder at afholde møder og levere rådgivning
Kommentar: Koordinator gælder kun for unge underlagt ungdomssanktion. Såfremt den unge har tilkendt
en kontaktperson, træder koordinatoren i stedet for denne.
Relaterede søgeord:

ungdomssanktion;

Term

kontaktperson

Term

børn og unge-kontaktperson

Generel definition:
støttepersonordning, der har til formål at tilknytte en person fast til et barn
eller en ung, og hvis opgave det er at forholde sig til barnets eller den unges samlede situation
Relaterede søgeord:

efterværn;

Term

telefon- og brevkontrol

Term

kontrol med kommunikation

Generel definition:
kontrolordning, der i en periode overvåger kommunikationen mellem et barn
eller en ung og forældrene i forbindelse med en anbringelse
Relaterede søgeord:

Term

telefonkontrol; brevkontrol

overvåget samvær

Generel definition:
kontrolordning i forbindelse af en anbringelse, hvor samvær mellem på den
ene side et barn eller en ung og på den anden side forældrene foregår under tilstedeværelse af en
repræsentant fra kommunalforvaltningen
Kommentar: Modsat 'støttet samvær' etableres det overvågede samvær primært af hensyn til barnet,
fordi der er bekymring for barnets sikkerhed under samværet eller fordi barnet har det meget svært med
samværet.
Relaterede søgeord:

Term

samvær

støttet samvær

Generel definition:
kontrolordning i forbindelse af en anbringelse, hvor samvær mellem på den
ene side et barn eller en ung og på den anden side forældrene eller andre fra barnets eller den unges
netværk er støttet af en tredjeperson
Kommentar: Støtten vil typisk være i form at råd, hjælp og vejledning og er primært rettet imod
forældrene. Tredjepersonen kan eksempelvis være en professionel støtteperson, en bisidder, en ven eller
et familiemedlem.
Relaterede søgeord:

Term

pasning

støtte til samvær; samvær;

Generel definition:
ydelse, der har til formål, gennem pædagogiske og sociale aktiviteter, at give
omsorg og støtte til udvikling af sociale og andre almindelige færdigheder
Relaterede søgeord:

børnepasning;

Formidlingsversion:
Pasning er en ydelse, der har til formål, gennem pædagogiske og sociale
aktiviteter, at give omsorg og støtte til udvikling af sociale og andre almindelige færdigheder.

Vejledende visitationsparagraf: SEL § 32, § 36

Term

specialundervisning

Generel definition:
undervisning, der gives til et barn eller en ung, hvis udvikling kræver særlig
hensyntagen eller støtte, og som ikke kan ydes inden for rammerne af den almindelige undervisning
Kommentar: Specialundervisningen er en del af den specialpædagogiske bistand, som i
undervisningssammenhæng gives til børn og unge med særlige behov.

Den specialpædagogiske bistand kan udover specialundervisning også bestå af rådgivning, særlige
undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, træning i at afhjælpe vanskeligheder i forbindelse med
nedsat funktionsevne samt personlig assistance for at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med
skolegang.
Formidlingsversion:
Specialundervisning er en ydelse, der har til formål at formidle og opøve viden
og færdigheder, og som gives til en person, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte, og som
ikke kan ydes inden for rammerne af den almindelige undervisning.

Vejledende visitationsparagraf: Folkeskoleloven §§ 3, 4 og § 20

Term

ungepålæg

Generel definition:
kontrolordning, der stiller et insisterende eller sanktionsbehæftet krav til
barnet eller den unge om udførelsen af en eller flere konkrete opgaver
Relaterede søgeord:

Term

fodlænke;elektronisk fodlænke; elektronisk overvågning; overvågning;

dækning af tabt arbejdsfortjeneste

Term

tabt arbejdsfortjeneste

Generel definition:
kontantydelse, der ydes til dækning af mistede indtægter som følge af
hjemmeboende barn eller ung med funktionsnedsættelse eller sociale problemer
Kommentar: Tabt arbejdsfortjeneste kan også ydes i forbindelse med netværksanbringelser.

Term

økonomisk støtte

Generel definition:
kontantydelse, der ydes til dækning af udgifter udløst af en social indsats eller
som erstatning for en anden social indsats
Kommentar: Økonomisk støtte kan eksempelvis gives til transport, fritidsaktiviteter, øget kontakt mv. i
forlængelse af en anbringelse, til efterskoleophold, for at undgå en mere indgribende foranstaltning eller
for at fremskynde en hjemsendelse af barnet eller den unge.

Term

praktik

Generel definition:
almindelige samfundsliv

Term

ydelse, der har til formål at integrere en person på arbejdsmarkedet og i det

afbrudt kontakt

Generel definition:
kontrolordning, der i en periode i forbindelse med en anbringelse stopper
kommunikationen mellem et barn eller en ung og forældrene

Term

afbrudt samvær

Generel definition:
kontrolordning, der i en periode i forbindelse af en anbringelse stopper
samværet mellem et barn eller en ung og forældrene

Term

forældreevnetest

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
forældreevneundersøgelse.

Term

forældrefærdigheder

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
forældreevneundersøgelse.

Term

forældrekompetenceundersøgelse

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
forældreevneundersøgelse.

Term

undersøgelse af forældres omsorgsevne

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb
forældreevneundersøgelse.

Term

børnesagkyndigerklæring

Relateret søgeord
Term

erklæring fra børnesagkyndig

Generel definition:
m.h.p. erklæring.

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb undersøgelse

Term

speciallægeerklæring

Term

erklæring fra speciallæge

Generel definition:
m.h.p. erklæring.

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb undersøgelse

Term

ungdomssanktion

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb behandling
underkastet ungdomssanktion eller koordinator.

Term

strafferetlig foranstaltning

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb behandling
underkastet ungdomssanktion.

Term

telefonkontrol

Relateret søgeord
Generel definition:
brevkontrol.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb telefon- og

brevkontrol

Relateret søgeord
Generel definition:
brevkontrol.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb telefon- og

samvær

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb støtte til
samvær eller overvåget samvær.

Term

fodlænke

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb ungepålæg.

elektronisk fodlænke

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb ungepålæg.

elektronisk overvågning

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb ungepålæg.

overvågning

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb ungepålæg.

børnepasning

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb pasning.

støtte til forældre

Relateret søgeord
Generel definition:
til forældre.

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb støtteperson

Term

støtteperson

Relateret søgeord
Kilde til term: LOV: Serviceloven (SEL): : Bekendtgørelse af lov om social service - §54
Generel definition:
til forældre.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb støtteperson

træning i selvstændighed i dagligdagen

Generel definition:
i dagligdagen

træning, der har til formål at forberede et barn eller en ung til selvstændighed

Kommentar: Træning i selvstændighed i dagligdagen handler om håndtering af almindelige og
rutinemæssige gøre i dagligdagen, fx at have struktur på hverdag og passe uddannelse og job, og som er en
forudsætning for et selvstændigt voksenliv.

Term

undervisning i 0. klasse

Generel definition:
begyndelse er 5-6 år

grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn, som ved skoleårets

Formidlingsversion:
Undervisning i 0. klasse er grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn,
som ved skoleårets begyndelse er 5-6 år.

Vejledende visitationsparagraf: Folkeskoleloven § 20

Term

undervisning i 1. klasse

Generel definition:
begyndelse er 6-7 år

grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn, som ved skoleårets

Formidlingsversion:
Undervisning i 1. klasse er grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn,
som ved skoleårets begyndelse er 6-7 år.

Vejledende visitationsparagraf: Folkeskoleloven § 20

Term

undervisning i 2. klasse

Generel definition:
begyndelse er 7-8 år

grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn, som ved skoleårets

Formidlingsversion:
Undervisning i 2. klasse er grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn,
som ved skoleårets begyndelse er 7-8 år.

Vejledende visitationsparagraf: Folkeskoleloven § 20

Term

undervisning i 3. klasse

Generel definition:
begyndelse er 8-9 år

grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn, som ved skoleårets

Formidlingsversion:
Undervisning i 3. klasse er grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn,
som ved skoleårets begyndelse er 8-9 år.

Vejledende visitationsparagraf: Folkeskoleloven § 20

Term

undervisning i 4. klasse

Generel definition:
begyndelse er 9-10 år

grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn, som ved skoleårets

Formidlingsversion:
Undervisning i 4. klasse er grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn,
som ved skoleårets begyndelse er 9-10 år.

Vejledende visitationsparagraf: Folkeskoleloven § 20

Term

undervisning i 5. klasse

Generel definition:
begyndelse er 10-11 år

grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn, som ved skoleårets

Formidlingsversion:
Undervisning i 5. klasse er grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn,
som ved skoleårets begyndelse er 10-11 år.

Vejledende visitationsparagraf: Folkeskoleloven § 20

Term

undervisning i 6. klasse

Generel definition:
begyndelse er 11-12 år

grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn, som ved skoleårets

Formidlingsversion:
Undervisning i 6. klasse er grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn,
som ved skoleårets begyndelse er 11-12 år.

Vejledende visitationsparagraf: Folkeskoleloven § 20

Term

undervisning i 7. klasse

Generel definition:
begyndelse er 12-13 år

grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn, som ved skoleårets

Formidlingsversion:
Undervisning i 7. klasse er grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn,
som ved skoleårets begyndelse er 12-13 år.

Vejledende visitationsparagraf: Folkeskoleloven § 20

Term

undervisning i 8. klasse

Generel definition:
begyndelse er 13-14 år

grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn, som ved skoleårets

Formidlingsversion:
Undervisning i 8. klasse er grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn,
som ved skoleårets begyndelse er 13-14 år.

Vejledende visitationsparagraf: Folkeskoleloven § 20

Term

undervisning i 9. klasse

Generel definition:
grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn og unge, som ved
skoleårets begyndelse er 14-15 år
Formidlingsversion:
Undervisning i 9. klasse er grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for børn
og unge, som ved skoleårets begyndelse er 14 -15 år.

Vejledende visitationsparagraf: Folkeskoleloven § 20

Term

undervisning i 10. klasse

Generel definition:
begyndelse er 15-16 år

grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for unge, som ved skoleårets

Formidlingsversion:
Undervisning i 10. klasse er grundskoleundervisning, der er tilrettelagt for
unge, som ved skoleårets begyndelse er 15 - 16 år.

Vejledende visitationsparagraf: Folkeskoleloven § 20

Term

lægelig stofmisbrugsbehandling

Term

misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel

Generel definition:
sundhedsfaglig misbrugsbehandling, der er rettet mod et stofmisbrug, og hvor
behandlingen foregår vha. ordineret lægemiddel
Formidlingsversion:
Misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel er misbrugsbehandling, der er
rettet mod et stofmisbrug og udføres vha. en sundhedsfaglig indsats, og hvor behandlingen foregår vha.
ordineret lægemiddel.
Lovhjemmel: SUL § 142

Term

afgiftning

Kilde til term: DB: DanRIS døgn (DRD) (Center for Rusmiddelforskning): : DanRis-Døgn - Databasen
Kilde til term: WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning):
Generel definition:
misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel, der har til formål at afbryde
eller reducere fysisk afhængighed
Relaterede søgeord:

afrusning

Formidlingsversion:
Afgiftning er sundhedsfaglig misbrugsbehandling, hvor behandlingen foregår
vha. ordineret lægemiddel, og som har til formål at afbryde eller reducere fysisk afhængighed.

Vejledende visitationsparagraf på børn- og ungeområdet:
SEL § 52, § 69, § 101
Vejledende visitationsparagraf på voksen-området:
SEL §§ 101, 102, Sundhedsloven §§ 141, 142

Term

tilbagefaldsbehandling

Kilde til term: DB: DanRIS døgn (DRD) (Center for Rusmiddelforskning): : DanRis-Døgn - Databasen
Generel definition:
gammelt eller nyt misbrug

misbrugsbehandling, der søger at forhindre opståen og udvikling af et

Relaterede søgeord:

tilbagefaldsforebyggende behandling

Formidlingsversion:
Tilbagefaldsbehandling er behandling, der har til formål at afhjælpe et
misbrug, og som søger at forhindre opståen og udvikling af et gammelt eller nyt misbrug.

Vejledende visitationsparagraf på børn- og ungeområdet:
SEL § § 52, § 69, § 101
Vejledende visitationsparagraf på voksen-området:
SEL §§ 101, 102, Sundhedsloven §§ 141, 142

Term

substitutionsbehandling

Foretrukken term
Term

substitution

Generel definition:
misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel, der har til formål at erstatte
brugen af et rusmiddel med et lægemiddelstof, der har tilsvarende virkning
Relaterede søgeord:

metadon

Formidlingsversion:
Substitutionsbehandling er sundhedsfaglig misbrugsbehandling, hvor
behandlingen foregår vha. ordineret lægemiddel, og som har til formål at erstatte brugen af et rusmiddel
med et lægemiddelstof, der har tilsvarende virkning.

Vejledende visitationsparagraf på børn- og ungeområdet:
SEL § 52, § 69, § 101
Vejledende visitationsparagraf på voksen-området:
SEL §§ 102, 102, Sundhedsloven §§ 141, 142

Term

medikamentel tilbagefaldsbehandling

Generel definition:
brugen af et rusmiddel

misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel, der har til formål at reducere

Kommentar: Medikamentel tilbagefaldsbehandling indbefatter fx behandling med naltraxon, antabus mv.
Relaterede søgeord:

antabusbehandling;

Formidlingsversion:
Medikamentel tilbagefaldsbehandling er sundhedsfaglig misbrugsbehandling,
hvor behandlingen foregår vha. ordineret lægemiddel, og som har til formål at reducere brugen af et
rusmiddel.
Medikamentel tilbagefaldsbehandling indbefatter fx behandling med naltraxon, antabus mv.

Vejledende visitationsparagraf på børn- og ungeområdet:
SEL § 52, § 69, § 101
Vejledende visitationsparagraf på voksen-området:
SEL §§ 101, 102, Sundhedsloven §§ 141, 142

Term

misbrugsbehandling uden substitution

Term

stoffri behandling

Kilde til term: WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning):
Kilde til term: PUB: Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling (SIB) (Sundhedsstyrelsen):
: Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling
Generel definition:
rusmiddel

misbrugsbehandling, der er uden anvendelse af medicin som substitution for

Kommentar: Misbrugsbehandling uden substitution er fx 12-trinsbehandling, ALF og Teen Challengemetoden og inkluderer behandlingsforløb, der indledes med et korterevarende afgiftningsforløb med
substitutionsbehandling i døgnregi.
Relaterede søgeord:

12-trinsbehandling; ALF; Teen Challenge

Formidlingsversion:
Misbrugsbehandling uden substitution er behandling, der har til formål at
afhjælpe et misbrug, og som er uden anvendelse af medicin som substitution for rusmiddel.
Misbrugsbehandling uden substitution er fx 12-trinsbehandling, ALF og Teen Challenge-metoden og
inkluderer behandlingsforløb, der indledes med et korterevarende afgiftningsforløb med
substitutionsbehandling i døgnregi.

Vejledende visitationsparagraf på børn- og ungeområdet:
§ 52, § 69, § 101
Vejledende visitationsparagraf på voksen-området:
SEL §§ 101, 102, Sundhedsloven §§ 141,142
Lovhjemmel: SEL § 101

Term

tilbagefaldsforebyggende behandling

Relateret søgeord
Generel definition:
tilbagefaldsbehandling.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

afrusning

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb afgiftning.

metadonbehandling

Relateret søgeord
Generel definition:
substitutionsbehandling.

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

Term

antabusbehandling

Relateret søgeord
Generel definition:
tilbagefaldsbehandling.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb medikamentel

social stofmisbrugsbehandling

Generel definition:

stofmisbrugsbehandling, der udføres ved hjælp af en social indsats

Lovhjemmel: SEL § 101

Term

fritidsjob

Generel definition:
fritiden

fritidsaktivitet, der involverer, at en person deltager i et lønnet arbejde i

Formidlingsversion:
Fritidsjob er en ydelse, der har til formål at iværksætte aktiviteter, som en
person kan deltage i i fritiden, og som involverer, at en person deltager i et lønnet arbejde i fritiden.

Term

ferie og lejrtur

Generel definition:
end til daglig

fritidsaktivitet, der involverer, at man rejser væk og opholder sig et andet sted

Formidlingsversion:
Ferie og lejrtur er en ydelse, der har til formål at iværksætte aktiviteter, som
en person kan deltage i i fritiden, og som involverer, at man rejser væk og opholder sig et andet sted end til
daglig.

Term

fritidsaktivitet

Generel definition:
i i fritiden

ydelse, der har til formål at iværksætte aktiviteter, som en person kan deltage

Kommentar: I fritidsaktiviteter kan der også indgå individuel vejledning, støtte og hjælp til at deltage i
aktiviteterne.

Formidlingsversion:
Fritidsaktivitet er en ydelse, der har til formål at iværksætte aktiviteter, som
en person kan deltage i i fritiden.
I fritidsaktiviteter kan der også indgå individuel vejledning, støtte og hjælp til at deltage i aktiviteterne.

Term

idræt

Term

idrætsaktivitet

Forældet
Generel definition:

fritidsaktivitet, der involverer styrkende eller trænende fysisk aktivitet

Kommentar: Idræt kan fx være svømning og ridning.
Formidlingsversion:
Idræt er en ydelse, der har til formål at iværksætte aktiviteter, som en person
kan deltage i i fritiden, og som involverer styrkende eller trænende fysisk aktivitet.
Idræt kan fx være svømning og ridning.

Term

kulturel aktivitet

Generel definition:

fritidsaktivitet, der involverer åndelige eller æstetiske oplevelser

Formidlingsversion:
Kulturel aktivitet er en ydelse, der har til formål at iværksætte aktiviteter, som
en person kan deltage i i fritiden, og som involverer åndelige eller æsteriske oplevelser.

Term

værksted

Term

værkstedsaktivitet

Forældet
Generel definition:

fritidsaktivitet, der involverer fremstilling eller reparation

Formidlingsversion:
Værksted er en ydelse, der har til formål at iværksætte aktiviteter, som en
person kan deltage i i fritiden, og som involverer fremstilling eller reparation.

Term

arbejdsprøvning

Generel definition:
afklaring, der har til formål at vurdere, hvorvidt en person er i stand til at
udføre konkrete jobfunktioner

Kommentar: Arbejdsprøvningen afdækker fx en persons fysiske og psykiske ressourcer og evner i
forbindelse med varetagelse af bestemte jobfunktioner.
Formidlingsversion:
Arbejdsprøvning er en afklaring, der har til formål at vurdere, hvorvidt
personen er i stand til at udføre konkrete jobfunktioner.

Term

hjælp til medicinhåndtering

Generel definition:

personlig hjælp, der har til formål at støtte en person i at tage medicin

Formidlingsversion:
Hjælp til medicinhåndtering er en ydelse, der har til formål at hjælpe en
person med basale opgaver, der relaterer til pleje af personen selv, og som har som specifikt formål at
støtte en person i at tage medicin.

Term

afklaringsforløb

Generel definition:
beskyttet beskæftigelsesydelse, der har til formål at afdække og styrke en
persons arbejdsmæssige ressourcer
Formidlingsversion:
Afklaringsforløb er en ydelse, der har til formål at iværksætte arbejdslignende
aktiviteter, som voksne deltager i og aflønnes for, og som har som specifikt formål at afdække og styrke en
persons arbejdsmæssige ressourcer.

Vejledende visitationsparagraf: SEL § 103

Term

egen produktion

Generel definition:
beskyttet beskæftigelsesydelse, der har til formål at lade en person indgå i
forskellige typer af egen produktion
Kommentar: Eksempler på egen produktion er bageri, tv-produktion, vævning mv.
Formidlingsversion:
Egen produktion er en ydelse, der har til formål at iværksætte arbejdslignende
aktiviteter, som voksne deltager i og aflønnes for, og som har som specifikt formål at lade en person indgå i
forskellige typer af egen produktion.
Eksempler på egen produktion er bageri, tv-produktion, vævning mv.

Vejledende visitationsparagraf: SEL § 103

Term

job på særlige vilkår

Generel definition:
beskyttet beskæftigelsesydelse, der har til formål at tage specielle
skånehensyn til personer med begrænsninger i deres arbejdsevne og give dem mulighed for at genopbygge
eller udnytte deres resterende arbejdsevne i et job
Formidlingsversion:
Job på særlige vilkår er en ydelse, der har til formål at iværksætte
arbejdslignende aktiviteter, som voksne deltager i og aflønnes for, og som har som specifikt formål at tage
specielle skånehensyn til personer med begrænsninger i deres arbejdsevne og give dem mulighed for at
genopbygge eller udnytte deres resterende arbejdsevne i et job.

Vejledende visitationsparagraf: SEL § 103

Term

køkken- og caféaktivitet

Term

køkken og café

Forældet
Generel definition:

aktivitets- og samværsydelse, der foregår i et køkken eller en café

Formidlingsversion:
Køkken- og caféaktivitet er en ydelse, der gennem udviklende aktiviteter har
til formål at fremme socialt samvær, og som foregår i et køkken eller en café.
I aktivitets- og samværsydelser kan der også indgå individuel vejledning, støtte og hjælp til at deltage i
aktiviteterne.

Vejledende visitationsparagraf: SEL § 104

Term

land- og skovbrugsaktivitet

Term

land- og skovbrug

Forældet
Generel definition:

aktivitets- og samværsydelse, der foregår i et land- eller skovbrug

Formidlingsversion:
Land- og skovbrugsaktivitet er en ydelse, der gennem udviklende aktiviteter
har til formål at fremme socialt samvær, og som foregår i et land- eller skovbrug.

I aktivitets- og samværsydelser kan der også indgå individuel vejledning, støtte og hjælp til at deltage i
aktiviteterne.

Vejledende visitationsparagraf: SEL § 104

Term

praktik- og projektforløb

Generel definition:
beskyttet beskæftigelsesydelse, der har til formål, at en person kan afprøve
ressourcer og kompetencer i forhold til en arbejdsplads i en afgrænset periode
Formidlingsversion:
Praktik- og projektforløb er en beskyttet beskæftigelsesydelse, der har til
formål at iværksætte arbejdslignende aktiviteter, som voksne deltager i og aflønnes for, og som har til
specifikt formål, at en person kan afprøve ressourcer og kompetencer i forhold til en arbejdsplads i en
afgrænset periode.

Vejledende visitationsparagraf: SEL § 103

Term

produktion

Generel definition:
beskyttet beskæftigelsesydelse, der har til formål at lade en person indgå i
forskellige produktions-, montage- eller pakkeopgaver
Formidlingsversion:
Produktion er en ydelse, der har til formål at iværksætte arbejdslignende
aktiviteter, som voksne deltager i og aflønnes for, og som har til specifikt formål at lade en person indgå i
forskellige produktions-, montage- eller pakkeopgaver.

Vejledende visitationsparagraf: SEL § 103

Term

service

Generel definition:
beskyttet beskæftigelsesydelse, der har til formål at lade en person indgå i
forskellige typer af serviceopgaver
Kommentar: Eksempler på serviceopgaver er pedelfunktion, havearbejde eller rengøring.
Formidlingsversion:
Service er en ydelse, der har til formål at iværksætte arbejdslignende
aktiviteter, som voksne deltager i og aflønnes for, og som har til specifikt formål at lade en person indgå i
forskellige typer af serviceopgaver.

Eksempler på serviceopgaver er pedelfunktion, havearbejde eller rengøring.

Vejledende visitationsparagraf: SEL § 103

Term

sondeernæring

Generel definition:
personlig hjælp, der har til formål at yde individuel vejledning, støtte og/eller
fysisk og praktisk hjælp i forbindelse med sondeernæring
Formidlingsversion:
Sondeernæring er en ydelse, der har til formål at hjælpe en person med
basale opgaver, der relaterer til pleje af personen selv, og som har som specifikt formål at yde individuel
vejledning, støtte og/eller fysisk og praktisk hjælp i forbindelse med sondeernæring.

Term

individuel sundhedsfremme

Generel definition:
tilstand

personlig hjælp, der har til formål at fremme en persons sundhedsmæssige

Kommentar: Begrebet omfatter den type sundhedsfagligt arbejde, som foregår på forsorgshjem og
herberger.
Formidlingsversion:
Individuel sundhedsfremme er en ydelse, der har til formål at hjælpe en
person med basale opgaver, der relaterer til pleje af personen selv, og som har som specifikt formål at
fremme en persons sundhedsmæssige tilstand.
Begrebet omfatter den type sundhedsfagligt arbejde, som foregår på forsorgshjem og herberger.

Term

værkstedsaktivitet

Term

værksted

Forældet
Generel definition:

aktivitets- og samværsydelse, der foregår i et værksted

Formidlingsversion:
Værkstedsaktivitet er en ydelse, der gennem udviklende aktiviteter har til
formål at fremme socialt samvær, og som foregår i et værksted.
I aktivitets- og samværsydelser kan der også indgå individuel vejledning, støtte og hjælp til at deltage i
aktiviteterne.

Vejledende visitationsparagraf: SEL § 104

Term

indtagelse af mad og drikke

Generel definition:
personlig hjælp, der har til formål at yde individuel vejledning og/eller fysisk
og praktisk hjælp til at spise og drikke
Relaterede søgeord:

hjælp til at spise; spisehjælp;

Formidlingsversion:
Indtagelse af mad og drikke er en ydelse, der har til formål at hjælpe en
person med basale opgaver, der relaterer til pleje af personen selv, og som har som specifikt formål at yde
individuel vejledning og/eller fysisk og praktisk hjælp til at spise og drikke.

Term

borgerstyret personlig assistance

Term

BPA

Term

hjælpeordning

Forældet
Generel definition:
støttepersonordning, der har til formål at hjælpe personer, som kun i meget
begrænset omfang kan udføre almindelige daglige funktioner, og hvis behov ikke kan dækkes ved anden
personlig hjælp og praktisk hjælp

Term

beskyttet beskæftigelsesydelse

Generel definition:
ydelse, der har til formål at iværksætte arbejdslignende aktiviteter, som
voksne deltager i og aflønnes for
Relaterede søgeord:

beskyttet beskæftigelse;

Formidlingsversion:
Beskyttet beskæftigelsesydelse er en ydelse, der har til formål at iværksætte
arbejdslignende aktiviteter, som voksne deltager i og aflønnes for.

Term

behandling underkastet behandlingsdom

Generel definition:

behandling, der ydes som en del af en strafferetlig dom

Kommentar: Behandling underkastet behandlingsdom kan fx være misbrugsbehandling, socialpædagogisk
behandling samt psykiatrisk eller anden speciallægelig behandling.

Relaterede søgeord:

behandlingsdom;

Formidlingsversion:
af en strafferetlig dom.

Behandling underkastet behandlingsdom er behandling, der ydes som en del

Behandling underkastet behandlingsdom kan fx være misbrugsbehandling, socialpædagogisk behandling
samt psykiatrisk eller anden speciallægelig behandling.

Term

længerevarende ophold

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

ophold, der er tilkendt for en ikke-midlertidig periode

Formidlingsversion:
Længerevarende ophold er en ydelse, der har til formål at huse en borger, og
som er tilkendt for en ikke-midlertidig periode.
Ophold leveres typisk af en type af botilbud. Ophold er i langt de fleste tilfælde én ud af flere ydelser, der
leveres til borgeren af tilbuddet. Derfor betragtes ophold stort set altid som et tillæg til disse andre ydelser.
Det primære fokus for den sociale indsats er ofte disse andre ydelser, der leveres i forbindelse med
opholdet.
Der kan være egenbetaling for borgerens ophold. Det kan fx omfatte betaling for husleje, el, varme, vand,
kost og vask.

Vejledende visitationsparagraf: Serviceloven § 108, Almenboligloven § 54, Friplejeboligloven,
Ældreboligloven m.fl.
Lovhjemmel: Serviceloven § 108, Almenboligloven § 54, Friplejeboligloven, Ældreboligloven m.fl.

Term

støtte til praktiske opgaver i hjemmet

Generel definition:
hjemmet

socialpædagogisk støtte, der retter sig imod almindelige dagligdags opgaver i

Kommentar: Støtte til praktiske opgaver i hjemmet kan eksempelvis være hjælp til oprydning, tøjvask,
rengøring og vedligeholdelsesopgaver.
Støtte til praktiske opgaver i hjemmet er beslægtet med 'praktisk hjælp', men er en type af
'socialpædagogisk støtte' og gives med det formål, som ligger heri.
Formidlingsversion:
Støtte til praktiske opgaver i hjemmet er socialpædagogisk støtte, der retter
sig imod almindelige dagligdags opgaver i hjemmet.

Støtte til praktiske opgaver i hjemmet kan eksempelvis være hjælp til oprydning, tøjvask, rengøring og
vedligeholdelsesopgaver.
Støtte til praktiske opgaver i hjemmet er beslægtet med 'praktisk hjælp', men er en type af
'socialpædagogisk støtte' og gives med det formål, som ligger heri.

Vejledende visitationsparagraf: SEL § 85

Term

støtte til indkøb og kost

Generel definition:
socialpædagogisk støtte, der retter sig imod madlavnings- og spiserelaterede
opgaver samt indkøb hertil
Kommentar: Støtte til indkøb og kost kan eksempelvis være hjælp til kostvejledning og madplanlægning,
indkøb, madlavning og spisning.
Formidlingsversion:
Støtte til indkøb og kost er socialpædagogisk støtte, der retter sig imod
madlavnings- og spiserelaterede opgaver samt indkøb hertil.
Støtte til indkøb og kost kan eksempelvis være hjælp til kostvejledning og madplanlægning, indkøb,
madlavning og spisning.

Vejledende visitationsparagraf: SEL § 85

Term

støtte til personlig pleje

Generel definition:
socialpædagogisk støtte, der retter sig imod praktiske og hygiejnemæssige
opgaver i relation til personen selv
Kommentar: Støtte til personlig pleje kan eksempelvis være hjælp til af- og påklædning, toiletbesøg og
bad.
Støtte til personlig pleje er beslægtet med 'personlig hjælp', men er en type af 'socialpædagogisk støtte' og
gives med det formål, som ligger heri.
Formidlingsversion:
Støtte til personlig pleje er socialpædagogisk støtte, der retter sig imod
praktiske og hygiejnemæssige opgaver i relation til personen selv.
Støtte til personlig pleje kan eksempelvis være hjælp til af- og påklædning, toiletbesøg og bad.
Støtte til personlig pleje er beslægtet med 'personlig hjælp', men er en type af 'socialpædagogisk støtte' og
gives med det formål, som ligger heri.

Vejledende visitationsparagraf: SEL § 85

Term

støtte til medicinhåndtering

Generel definition:

socialpædagogisk støtte, der retter sig imod korrekt brug af medicin

Kommentar: Støtte til medicinhåndtering kan eksempelvis være hjælp til den rigtige dosering og
indtagelse af medicin.
Formidlingsversion:
korrekt brug af medicin.

Støtte til medicinhåndtering er socialpædagogisk støtte, der retter sig imod

Støtte til medicinhåndtering kan eksempelvis være hjælp til den rigtige dosering og indtagelse af medicin.

Vejledende visitationsparagraf: SEL § 85

Term

støtte til kontakt og samvær

Generel definition:
andre

socialpædagogisk støtte, der retter sig imod at pleje omgang og kontakt med

Kommentar: Støtte til kontakt og samvær kan både være hjælp til at håndtere de følelsesmæssige og
sociale aspekter ved kontakt og samvær, eksempelvis at håndtere følelser og problemstillinger i sociale
sammenhænge, at skabe og fastholde netværk og at holde kontakt med venner og familie, og det kan være
hjælp til at håndtere praktiske aspekter ved kontakt og samvær, eksempelvis brug af transportmidler,
færden og bevægelse sammen med andre eller alene, klare læge- og tandlægebesøg og deltagelse i
arrangementer, fritidstilbud eller i aktivitets- og samværstilbud.
Formidlingsversion:
Støtte til kontakt og samvær er socialpædagogisk støtte, der retter sig imod at
pleje omgang og kontakt med andre.
Støtte til kontakt og samvær kan både være hjælp til at håndtere de følelsesmæssige og sociale aspekter
ved kontakt og samvær, eksempelvis at håndtere følelser og problemstillinger i sociale sammenhænge, at
skabe og fastholde netværk og at holde kontakt med venner og familie, og det kan være hjælp til at
håndtere praktiske aspekter ved kontakt og samvær, eksempelvis brug af transportmidler, færden og
bevægelse sammen med andre eller alene, klare læge- og tandlægebesøg og deltagelse i arrangementer,
fritidstilbud eller i aktivitets- og samværstilbud.

Vejledende visitationsparagraf: SEL § 85

Term

støtte til administration

Generel definition:
opgaver

støtte til praktiske opgaver, der retter sig imod formelle og økonomiske

Kommentar: Støtte til administration kan eksempelvis være hjælp til håndtering og forståelse af post og
personlig økonomi, herunder budget, opsparing og regninger, samt kontakt til offentlige og private
instanser, herunder banker, foreninger, organisationer og kommunale myndigheder.
Formidlingsversion:
Støtte til administration er socialpædagogisk støtte, der retter sig imod
formelle og økonomiske opgaver.
Støtte til administration kan eksempelvis være hjælp til håndtering og forståelse af post og personlig
økonomi, herunder budget, opsparing og regninger, samt kontakt til offentlige og private instanser,
herunder banker, foreninger, organisationer og kommunale myndigheder.

Vejledende visitationsparagraf: SEL § 85

Term

socialpædagogisk støtte

Fælles Faglige Begreber
Term

socialpædagogisk bistand

Generel definition:
ydelse, der gennem motivation, vejledning og støtte har til formål at udvikle
eller fastholde en persons funktionsevne og muligheder for selvstændighed og selvbestemmelse i forhold
til personens situation
Kommentar: Socialpædagogisk støtte retter sig blandt andet mod udvikling og vedligeholdelse af
færdigheder i forbindelse med almindelig daglig livsførelse, herunder at skabe struktur i hverdagen og
understøtte deltagelse i samfundets almene fællesskaber, eksempelvis uddannelse, beskæftigelse og
foreningsliv.
Socialpædagogisk støtte kan også ydes med det formål at begrænse tabet af funktionsevne og at yde
kompensation, omsorg og pleje.
Formidlingsversion:
Socialpædagogisk støtte er en ydelse, der gennem motivation, vejledning og
støtte har til formål at udvikle eller fastholde en borgers funktionsevne og muligheder for selvstændighed
og selvbestemmelse i forhold til borgerens situation.
Socialpædagogisk støtte retter sig blandt andet mod udvikling og vedligeholdelse af færdigheder i
forbindelse med almindelig daglig livsførelse, herunder at skabe struktur i hverdagen og understøtte
deltagelse i samfundets almene fællesskaber, eksempelvis uddannelse, beskæftigelse og foreningsliv.
Socialpædagogisk støtte kan også ydes med det formål at begrænse tabet af funktionsevne og at yde
kompensation, omsorg og pleje.

Lovhjemmel: Serviceloven § 85
Lovhjemmel: Serviceloven § 85

Term

kontaktperson for døvblinde

Generel definition:
støttepersonordning, der har til formål at give specialiseret hjælp og støtte for
at afhjælpe isolation af funktionelt døvblinde
Formidlingsversion:
Kontaktperson for døvblinde er en støttepersonordning, der har til formål at
give specialiseret hjælp og støtte for at afhjælpe isolation af funktionelt døvblinde.

edende visitationsparagraf: SEL § 98

Term

støtte til uddannelse og beskæftigelse

Generel definition:
socialpædagogisk støtte, der er rettet imod uddannelses- og
beskæftigelsesmæssige opgaver
Formidlingsversion:
Støtte til uddannelse og beskæftigelse er socialpædagogisk støtte, der er
rettet imod uddannelses- og beskæftigelsesmæssige opgaver.

edende visitationsparagraf: SEL § 85

Term

støtte til varetagelse af forældrerollen

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
socialpædagogisk støtte, der retter sig imod at håndtere opgaver, som er en
almindelig del af forældreansvaret
Relaterede søgeord:

praktisk pædagogisk bistand;

Formidlingsversion:
Støtte til varetagelse af forældrerolle er socialpædagogisk støtte, der retter sig
imod at håndtere opgaver, som er en almindelig del af forældreansvaret.

Vejledende visitationsparagraf: SEL § 85

Term

oplevelsesaktivitet

Term

samværsaktivitet Forældet term

Generel definition:

aktivitets- og samværsydelse, der er rettet mod oplevelser

Kommentar: Oplevelser kan gå fra mere omfattende begivenheder, som fx rejser, over ture og natur- og
kulturopleveler til mindre indtryk, som fx massage.
Formidlingsversion:
Oplevelsesaktivitet er en ydelse, der gennem udviklende aktiviteter har til
formål at fremme socialt samvær, og som er rettet mod oplevelser.
Oplevelser kan gå fra mere omfattende begivenheder, som fx rejser, over ture og natur- og kulturoplevelser
til mindre indtryk, som fx massage.
I aktivitets- og samværsydelser kan der også indgå individuel vejledning, støtte og hjælp til at deltage i
aktiviteterne.

Vejledende visitationsparagraf: SEL § 104

Term

idrætsaktivitet

Term

idræt

Forældet
Generel definition:

aktivitets- og samværsydelse, der er rettet mod bevægelse af kroppen

Kommentar: Idræt omfatter fx svømning og ridning.
Relaterede søgeord:

gymnastik; sport

Formidlingsversion:
Idrætsaktivitet er ydelse, der gennem udviklende aktiviteter har til formål at
fremme socialt samvær, og som er rettet mod bevægelse af kroppen.
I aktivitets- og samværsydelser kan der også indgå individuel vejledning, støtte og hjælp til at deltage i
aktiviteterne.
Idrætsaktivitet omfatter fx svømning og ridning.

Vejledende visitationsparagraf: SEL § 104

Term

kompenserende specialundervisning

Generel definition:
undervisning, der skal afhjælpe eller begrænse virkningerne af en fysisk
funktionsnedsættelse eller psykisk funktionsnedsættelse
Kommentar: Kompenserende specialundervisning består af undervisning og specialpædagogisk bistand,
der har til hensigt at afhjælpe eller begrænse en funktionsnedsættelse.
Kompenserende specialundervisning kan først gives efter ophør af den almindelige undervisningspligt.
Formidlingsversion:
Kompenserende specialundervisning er undervisning, der skal afhjælpe eller
begrænse virkningerne af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse funktionsnedsættelse.
Kompenserende specialundervisning består af undervisning og specialpædagogisk bistand, der har til
hensigt at afhjælpe eller begrænse en funktionsnedsættelse.
Kompenserende spcialundervisning kan først gives efter ophør af den almindelige undervisningspligt.

Vejledende visitationsparagraf: Lov om specialundervisning for voksne § 1
Vejledende visitationsparagraf:

Term

Lov om specialundervisning for voksne § 1

gymnastik

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb idræt.

sport

Relateret søgeord
Generel definition:

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb idræt.

behandlingsdom

Relateret søgeord
Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb behandling
underkastet behandlingsdom.

Term

hjælp til at spise

Relateret søgeord
Generel definition:
mad og drikke.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb indtagelse af

spisehjælp

Relateret søgeord
Generel definition:
mad og drikke.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb indtagelse af

ADL

Relateret søgeord
Term

ADL-træning

Relateret søgeord
Term

almindelig daglig levevis

Term

activities of daily living

Relateret søgeord
Generel definition:
socialpædagogisk støtte.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

socialpædagogisk rådgivning

Relateret søgeord
Kilde til term: LOV: Serviceloven (SEL): : Bekendtgørelse af lov om social service - §55
Generel definition:
socialpædagogisk støtte.

Term

Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb

praktisk pædagogisk bistand

Relateret søgeord

Generel definition:
Findes ikke i begrebsbasen. Se eventuelt det relaterede begreb støtte
varetagelse af forældrerollen.

Term

støtte- og kontaktperson

Generel definition:
støttepersonordning, der har til formål at etablere kontakt med en person og
gøre personen i stand til at modtage andre ydelser
Kommentar: Støtte- og kontaktpersonordningen retter sig imod de svageste grupper, herunder hjemløse,
som typisk ikke modtager eller er i stand til at modtage andre sociale ydelser. Kontakten kan enten ske via
henvendelse fra pårørende eller andre eller via opsøgende arbejde.

Term

støtte til kontakt til offentlige og private instanser

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
støtte til samfundsdeltagelse, der retter sig mod gennemførsel af besøg hos
og kontakt til offentlige og private instanser med et specifikt formål
Kommentar: Støtte til kontakt til offentlige og private instanser kan fx være rettet mod at henvende sig
hos banken, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Det kan også være støtte til at
gennemføre besøg fx hos lægen eller tandlægen.
Formidlingsversion:
Socialpædagogisk støtte til kontakt til offentlige og private instanser er
motivation, vejledning og støtte til samfundsdeltagelse, der retter sig mod gennemførsel af besøg hos og
kontakt til offentlige og private instanser med et specifikt formål.
Støtte til kontakt til offentlige og private instanser kan fx være rettet mod at henvende sig hos banken,
foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Det kan også være støtte til at gennemføre besøg fx
hos lægen eller tandlægen.

Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel: Serviceloven § 85

Term

støtte til sociale relationer

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
støtte til relationer og fællesskaber, der retter sig mod at udvikle, indgå i og
bevare relationer til andre mennesker

Kommentar: Støtte til sociale relationer kan både være rettet mod en persons relationer til
enkeltpersoner, eller på hvordan en person indgår i et større fællesskab.
Støtte til sociale relationer kan både være hjælp til at håndtere de følelsesmæssige og sociale aspekter ved
samværet, fx at håndtere følelser og problemstillinger i sociale sammenhænge, at skabe og fastholde
netværk og at holde kontakt med venner og familie eller deltage i og gennemføre aktiviteter sammen med
andre.
Formidlingsversion:
Socialpædagogisk støtte til sociale relationer er motivation, vejledning og
støtte til relationer og fællesskaber, der retter sig mod at udvikle, indgå i og bevare relationer til andre
mennesker.
Støtte til sociale relationer kan både være rettet mod en borgers relationer til enkeltpersoner, eller på
hvordan en borger indgår i et større fællesskab.
Støtte til sociale relationer kan både være hjælp til at håndtere de følelsesmæssige og sociale aspekter ved
samværet, fx at håndtere følelser og problemstillinger i sociale sammenhænge, at skabe og fastholde
netværk og at holde kontakt med venner og familie eller deltage i og gennemføre aktiviteter sammen med
andre.

Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel: Serviceloven § 85

Term

støtte til etablering i bolig

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
bolig

støtte til praktiske opgaver, der retter sig mod anskaffelse af og etablering i

Kommentar: Et eksempel på støtte til etablering i bolig er at søge efter en bolig eller at guide og motivere
i forbindelse med ind- og udflytning fx i forbindelse med planlægning, strukturering og gennemførsel af
praktiske opgaver og indretning af boligen til personens behov.
Formidlingsversion:
Socialpædagogisk støtte til etablering i bolig er motivation, vejledning og
støtte til praktiske opgaver, der retter sig mod anskaffelse af og etablering i borgerens bolig.
Et eksempel på støtte til etablering i bolig er at søge efter en bolig eller at guide og motivere i forbindelse
med ind- og udflytning fx i forbindelse med planlægning, strukturering og gennemførsel af praktiske
opgaver og indretning af boligen til borgerens behov.

Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel: Serviceloven § 85

Term

støtte til daglige opgaver i hjemmet

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
persons hjem

støtte til praktiske opgaver, der har hverdagskarakter og retter sig mod en

Kommentar: Støtte til daglige opgaver i hjemmet kan eksempelvis være støtte til oprydning, tøjvask,
rengøring eller indkøb og madlavning.
Formidlingsversion:
Socialpædagogisk støtte til daglige opgaver i hjemmet er motivation,
vejledning og støtte til praktiske opgaver, der har hverdagskarakter og retter sig mod borgerens hjem.
Støtte til daglige opgaver i hjemmet kan eksempelvis være støtte til oprydning, tøjvask, rengøring eller
indkøb og madlavning.

Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel: Serviceloven § 85

Term

støtte til uddannelse

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
varetage en uddannelse

støtte til samfundsdeltagelse, der retter sig mod en persons muligheder for at

Kommentar: Støtte til uddannelse kan fx være at afdække ønsker og muligheder i forbindelse med
uddannelse, etablering af hensigtsmæssige rutiner og struktur i forhold til at varetage en uddannelse samt
at fastholde motivation og engagement. Herved adskiller støtte til uddannelse sig fra specialpædagogisk
støtte under uddannelse efter Lov om specialpædagogisk støtte.
Støtte til uddannelse er helt eller delvist sammenfaldende med mentorstøtte efter Lov om aktiv
beskæftigelsesindsats § 31.b
Med uddannelse menes både ordinær uddannelse såvel som uddannelse på særlige vilkår.
Formidlingsversion:
Socialpædagogisk støtte til uddannelse er motivation, vejledning og støtte til
samfundsdeltagelse, der retter sig mod en borgers muligheder for at varetage en uddannelse.
Støtte til uddannelse kan fx være at afdække ønsker og muligheder i forbindelse med uddannelse,
etablering af hensigtsmæssige rutiner og struktur i forhold til at varetage en uddannelse samt at fastholde
motivation og engagement. Herved adskiller støtte til uddannelse sig fra specialpædagogisk støtte under
uddannelse efter Lov om specialpædagogisk støtte.

Støtte til uddannelse er helt eller delvist sammenfaldende med mentorstøtte efter Lov om aktiv
beskæftigelsesindsats § 31.b
Med uddannelse menes både ordinær uddannelse såvel som uddannelse på særlige vilkår.

Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel: Serviceloven § 85

Term

støtte til beskæftigelse

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
varetage et arbejde

støtte til samfundsdeltagelse, der retter sig mod en persons muligheder for at

Kommentar: Støtte til beskæftigelse kan fx være etablering af hensigtsmæssige rutiner og struktur i
forhold til at varetage et arbejde samt at fastholde motivation og engagement.
Støtte til beskæftigelse er helt eller delvist sammenfaldende med mentorstøtte efter Lov om aktiv
beskæftigelsesindsats § 31.b.
Med beskæftigelse menes både ordinær beskæftigelse og beskæftigelse på særlige vilkår.
Formidlingsversion:
Socialpædagogisk støtte til beskæftigelse er motivation, vejledning og støtte
til samfundsdeltagelse, der retter sig mod en borgers muligheder for at varetage et arbejde.
Støtte til beskæftigelse kan fx være etablering af hensigtsmæssige rutiner og struktur i forhold til at
varetage et arbejde samt at fastholde motivation og engagement.
Støtte til beskæftigelse er helt eller delvist sammenfaldende med mentorstøtte efter Lov om aktiv
beskæftigelsesindsats § 31.b.
Med beskæftigelse menes både ordinær beskæftigelse og beskæftigelse på særlige vilkår.

Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel: Serviceloven § 85

Term

støtte til sundhed

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
socialpædagogisk støtte, der retter sig mod et eller flere aspekter af sundhed
og indeholder et element af sundhedsfremme

Kommentar: Sundhed omfatter både fysisk og mental trivsel.
Formidlingsversion:
Støtte til sundhed er socialpædagogisk støtte, der retter sig mod et eller flere
aspekter af sundhed og indeholder et element af sundhedsfremme.
Sundhed omfatter både fysisk og mental trivsel.

Lovhjemmel: Serviceloven § 85
Lovhjemmel: Serviceloven § 85

Term

støtte til sund levevis

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

støtte til sundhed, der retter sig mod livsstilsbetingede forhold

Kommentar: Støtte til sund levevis kan fx være at dyrke motion, etablere en sund døgnrytme, stoppe med
at ryge eller motivere borgeren til at spise sundt og hensigtsmæssigt, herunder støtte til måltider.
Formidlingsversion:
Socialpædagogisk støtte til sund levevis er motivation, vejledning og støtte til
sundhed, der retter sig mod livsstilsbetingede forhold.
Støtte til sund levevis kan fx være at dyrke motion, etablere en sund døgnrytme, stoppe med at ryge eller
motivere borgeren til at spise sundt og hensigtsmæssigt, herunder støtte til måltider.

Vejledende visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel: Serviceloven § 85

Term

støtte til seksualitet

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
kommer til udtryk på

støtte til sundhed, der retter sig mod den måde, som en persons seksualitet

Kommentar: Støtte til seksualitet kan fx være støtte til at udtrykke sin seksualitet hensigtsmæssigt eller
sætte grænser. Det kan også være støtte til at opsøge specialiseret rådgivning og vejledning i forhold til
seksualitet og funktionsnedsættelser.
Formidlingsversion:
Socialpædagogisk støtte til seksualitet er motivation, vejledning og støtte til
sundhed, der retter sig mod den måde, som en borgers seksualitet kommer til udtryk på.

Støtte til seksualitet kan fx være støtte til at udtrykke sin seksualitet hensigtsmæssigt eller sætte grænser.
Det kan også være støtte til at opsøge specialiseret rådgivning og vejledning i forhold til seksualitet og
funktionsnedsættelser.

Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel: Serviceloven § 85

Term

støtte til transport

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
støtte til samfundsdeltagelse, der retter sig mod en persons mulighed for
selvstændigt at færdes uden for hjemmet
Kommentar: Støtte til transport omfatter eksempelvis træning i at anvende offentlige transportmidler, fx
at tage med bussen til og fra arbejde og uddannelse, behandling og lægebesøg eller aktiviteter af social
karakter.
Støtte til transport er ikke ledsagelse, men er rettet mod personens evne til at færdes selvstændigt.
Formidlingsversion:
Socialpædagogisk støtte til transport er motivation, vejledning og støtte til
samfundsdeltagelse, der retter sig mod en borgers mulighed for selvstændigt at færdes uden for hjemmet.
Støtte til transport omfatter eksempelvis træning i at anvende offentlige transportmidler, fx at tage med
bussen til og fra arbejde og uddannelse, behandling og lægebesøg eller aktiviteter af social karakter.
Støtte til transport er ikke ledsagelse, men er rettet mod borgerens evne til at færdes selvstændigt.

Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel: Serviceloven § 85

Term

støtte til praktiske opgaver

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

socialpædagogisk støtte, der retter sig imod almindelige praktiske opgaver

Kommentar: Støtte til praktiske opgaver består af motivation, vejledning og støtte til udførelsen af de
praktiske opgaver, herunder udvikling og vedligeholdelse af kompetencer til at strukturere, planlægge og
udføre de konkrete aktiviteter.
Herved adskiller støtte til praktiske opgaver sig fra praktisk hjælp efter § 83.

Formidlingsversion:
Støtte til praktiske opgaver er socialpædagogisk støtte, der retter sig imod
almindelige praktiske opgaver.
Støtte til praktiske opgaver består af motivation, vejledning og støtte til udførelsen af de praktiske opgaver,
herunder udvikling og vedligeholdelse af kompetencer til at strukturere, planlægge og udføre de konkrete
aktiviteter.
Herved adskiller støtte til praktiske opgaver sig fra praktisk hjælp efter § 83.
Lovhjemmel: Serviceloven § 85

Term

støtte til administration

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

støtte til praktiske opgaver af administrativ eller økonomisk karakter

Kommentar: Støtte til administration kan fx være rettet mod borgerens håndtering og forståelse af post,
herunder digital post og selvbetjeningsløsninger, personlig økonomi, herunder budget, opsparing og
regninger, samt opdatering og anvendelse af software eller apps, herunder digitaliserede hjælpemidler.
Formidlingsversion:
Socialpædagogisk støtte til administration er motivation, vejledning og støtte
til praktiske opgaver af administrativ eller økonomisk karakter.
Støtte til administration kan fx være rettet mod borgerens håndtering og forståelse af post, herunder digital
post og selvbetjeningsløsninger, personlig økonomi, herunder budget, opsparing og regninger, samt
opdatering og anvendelse af software eller apps, herunder digitaliserede hjælpemidler.

Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel: Serviceloven § 85

Term

støtte til personlig hygiejne

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
personen selv

støtte til sundhed, der retter sig mod hygiejnemæssige opgaver i relation til

Kommentar: Støtte til personlig hygiejne kan fx være rettet mod etablering af struktur og rutiner i
forbindelse med af- og påklædning og bad. Herved adskiller støtte til personlig hygiejne sig fra personlig
hjælp efter serviceloven § 83.
Formidlingsversion:
Socialpædagogisk støtte til personlig hygiejne er motivation, vejledning og
støtte til sundhed, der retter sig mod hygiejnemæssige opgaver i relation til borgeren selv.

Støtte til personlig hygiejne kan fx være rettet mod etablering af struktur og rutiner i forbindelse med af- og
påklædning og bad. Herved adskiller støtte til personlig hygiejne sig fra personlig hjælp efter serviceloven §
83.

Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel: Serviceloven § 85

Term

støtte til behandling

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

støtte til sundhed, der retter sig mod en persons behandling

Kommentar: Støtte til behandling kan fx være rettet mod, at personen fastholder beslutningen om at
påbegynde behandling eller opretholder igangværende behandling, herunder fx misbrugsbehandling,
psykologisk behandling og medicinsk behandling.
Herved adskiller støtte til behandling sig fra ydelser efter Sundhedsloven § 138.
Formidlingsversion:
Socialpædagogisk støtte til behandling er motivation, vejledning og støtte til
sundhed, der retter sig mod en borgers behandling.
Støtte til behandling kan fx være rettet mod, at borgeren fastholder beslutningen om at påbegynde
behandling eller opretholder igangværende behandling, herunder fx misbrugsbehandling, psykologisk
behandling og medicinsk behandling.
Herved adskiller støtte til behandling sig fra ydelser efter Sundhedsloven § 138.

Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel: Serviceloven § 85

Term

støtte til psykisk trivsel

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

støtte til sundhed, der retter sig mod en persons psykiske velbefindende

Kommentar: Støtte til psykisk trivsel kan fx være rettet mod en persons følelsesregulering og
handlemønstre, indsigt i og forståelse af egen situation, opbygning af positivt selvværd og identitet.
Formidlingsversion:
Socialpædagogisk støtte til psykisk trivsel er motivation, vejledning og støtte
til sundhed, der retter sig mod en borgers psykiske velbefindende.

Støtte til psykisk trivsel kan fx være rettet mod en borgers følelsesregulering og handlemønstre, indsigt i og
forståelse af egen situation, opbygning af positivt selvværd og identitet.

Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel: Serviceloven § 85

Term

fysisk aktivitet

Fælles Faglige Begreber
Term

fysiske aktiviteter (formidlingsterm)

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
for at bruge sin krop

aktivitet og samvær, der gennem fysiske bevægelser giver en person mulighed

Kommentar: Fysiske aktiviteter omfatter fx idræts- og motionsaktiviteter og forskellige former for
bevægelse, hvor samværet kan være i centrum.
Formidlingsversion:
Fysiske aktiviteter er aktivitet og samvær, der gennem fysiske bevægelser
giver en borger mulighed for at bruge sin krop.
Det omfatter fx idræts- og motionsaktiviteter og forskellige former for bevægelse, hvor samværet kan være
i centrum.

Visitationsparagraf: Serviceloven § 104
Lovhjemmel: Serviceloven § 104

Term

sansestimulerende aktivitet

Fælles Faglige Begreber
Term

sansestimulerende aktiviteter (formidlingsterm)

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
aktivitet og samvær, hvor en person får stimuleret sine sanser med henblik på
evnen til at kunne sortere, organisere og bearbejde sanseindtryk
Kommentar: Sansestimulerende aktiviteter kan fx være massage, gyngeture, kuglebad og -dyne,
sansehave og brug af musik-, lyd- og lysstimuli.

Formidlingsversion:
Sansestimulerende aktiviteter er aktivitet og samvær, hvor en borger får
stimuleret sine sanser med henblik på evnen til at kunne sortere, organisere og bearbejde sanseindtryk.
Sansestimulerende aktiviteter kan fx være massage, gyngeture, kuglebad og -dyne, sansehave og brug af
musik-, lyd- og lysstimuli.

Visitationsparagraf: Serviceloven § 104
Lovhjemmel: Serviceloven § 104

Term

kreativ aktivitet

Fælles Faglige Begreber
Term

kreative aktiviteter (formidlingsterm)

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:

aktivitet og samvær, hvor en person kan udfolde sig kreativt

Kommentar: Aktiviteterne kan foretages alene eller sammen med andre.
Kreative aktiviteter kan fx være madlavning, musik, sang og drama, håndarbejde, maleri eller
værkstedsaktiviteter.
Formidlingsversion:
kreativt.

Kreative aktiviteter er aktivitet og samvær, hvor en borger kan udfolde sig

Aktiviteterne kan foretages alene eller sammen med andre borgere eller personale.
Kreative aktiviteter kan fx være madlavning, musik, sang og drama, håndarbejde, maleri eller
værkstedsaktiviteter.

Visitationsparagraf: Serviceloven § 104
Lovhjemmel: Serviceloven § 104

Term

kompetenceudviklende aktivitet

Fælles Faglige Begreber
Term

kompetenceudviklende aktiviteter (formidlingsterm)

Fælles Faglige Begreber

Generel definition:
aktivitet og samvær, hvor en person eller gruppe af personer undervises i
bestemte færdigheder eller kompetencer
Kommentar: Kompetenceudviklende aktiviteter kan således både sigte på at opnå helt konkrete
færdigheder fx i forhold til brug af IT og mobiltelefon eller på at lave mad eller på mere brede
kompetenceløft, der sigter mod evnen til at varetage egen sundhed og livsførelse.
Formidlingsversion:
Kompetenceudviklende aktiviteter er aktivitet og samvær, hvor en borger eller
gruppe af borgere undervises i bestemte færdigheder eller kompetencer.
Kompetenceudviklende aktiviteter kan således både sigte på at opnå helt konkrete færdigheder fx i forhold
til brug af IT og mobiltelefon eller på at lave mad eller på mere brede kompetenceløft, der sigter mod
evnen til at varetage egen sundhed og livsførelse.

Visitationsparagraf: Serviceloven § 104
Lovhjemmel: Serviceloven § 104

Term

støtte til samfundsdeltagelse

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
socialpædagogisk støtte, der retter sig mod aktiviteter, der er en forudsætning
for at kunne deltage i samfundslivet
Formidlingsversion:
Støtte til samfundsdeltagelse er socialpædagogisk støtte, der retter sig mod
aktiviteter, der er en forudsætning for at kunne deltage i samfundslivet.

Lovhjemmel: Serviceloven § 85.
Lovhjemmel: Serviceloven § 85

Term

støtte til relationer og fællesskaber

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
socialpædagogisk støtte, der retter sig mod relationer og fællesskaber, hvor
samspillet med andre er et centralt element
Formidlingsversion:
Støtte til relationer og fællesskaber er socialpædagogisk støtte, der retter sig
mod relationer og fællesskaber, hvor samspillet med andre er et centralt element.

Lovhjemmel: Serviceloven § 85
Lovhjemmel: Serviceloven § 85

Term

praktikforløb

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
beskyttet beskæftigelse, der har til formål, at en person kan afprøve
ressourcer og kompetencer i forhold til et specifikt arbejdsområde eller en given arbejdsplads i en
afgrænset periode
Kommentar: Praktikforløb kan også foregå i en ekstern virksomhed, fx en dagligvareforretning eller en
produktionsvirksomhed.
Formidlingsversion:
Praktikforløb er beskyttet beskæftigelse, der har til formål, at en borger kan
afprøve ressourcer og kompetencer i forhold til et specifikt arbejdsområde eller en given arbejdsplads i en
afgrænset periode.
Praktikforløb kan også foregå i en ekstern virksomhed, fx en dagligvareforretning eller en
produktionsvirksomhed.

Visitationsparagraf: Serviceloven § 103
Lovhjemmel: Serviceloven § 103

Term

social aktivitet

Fælles Faglige Begreber
Term

sociale aktiviteter (formidlingsterm)

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
aktivitet og samvær, som ved at få en person ind i et fællesskab med andre
forebygger eller bryder med social isolation og vedligeholder de sociale relationer
Kommentar: Social aktivitet kan fx være at spise, spille spil eller høre musik sammen med andre.
Formidlingsversion:
Social aktivitet er aktivitet og samvær, som ved at få en borger ind i et
fællesskab med andre forebygger eller bryder med social isolation og vedligeholder de sociale relationer.
Social aktivitet kan fx være at spise, spille spil eller høre musik sammen med andre.

Visitationsparagraf: Serviceloven § 104

Lovhjemmel: Serviceloven § 104

Term

oplevelsesaktivitet

Fælles Faglige Begreber
Term

oplevelsesaktiviteter (formidlingsterm)

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
aktivitet og samvær, hvor en person har individuelle oplevelser eller
oplevelser sammen med andre personer
Kommentar: Oplevelser kan fx være natur- og kulturoplevelser.
Formidlingsversion:
Oplevelsesaktiviteter er aktivitet og samvær, hvor en borger har individuelle
oplevelser eller oplevelser sammen med andre borgere eller personale.
Oplevelser kan fx være natur- og kulturoplevelser.

Visitationsparagraf: Serviceloven § 104
Lovhjemmel: Serviceloven § 104

Term

støtte til varetagelse af forældrerollen

Fælles Faglige Begreber
Generel definition:
støtte til relationer og fællesskaber, der retter sig mod strukturering og
håndtering af opgaver, som er en almindelig del af forældreansvaret, og hvor samværet mellem barn og
forælder er centralt
Kommentar: Støtten tildeles på baggrund af borgerens nedsatte funktionsevne i forhold til at gennemføre
de opgaver, der indgår i varetagelse af forældrerollen og ikke grundet manglende forældreevne. Herved
adskiller støtte til varetagelse af forældrerollen sig fra foranstaltninger efter Serviceloven § 52, hvor fokus
er på barnets trivsel.
Formidlingsversion:
Socialpædagogisk støtte til varetagelse af forældrerollen er motivation,
vejledning og støtte til relationer og fællesskaber, der retter sig mod strukturering og håndtering af
opgaver, som er en almindelig del af forældreansvaret, og hvor samværet mellem barn og forælder er
centralt
Støtten tildeles på baggrund af borgerens nedsatte funktionsevne i forhold til at gennemføre de opgaver,
der indgår i varetagelse af forældrerollen og ikke grundet manglende forældreevne. Herved adskiller støtte

til varetagelse af forældrerollen sig fra foranstaltninger efter Serviceloven § 52, hvor fokus er på barnets
trivsel.

Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel: Serviceloven § 85

Term

gruppebaseret hjælp og støtte

Term anvendt i Serviceloven
Generel definition:
ydelse, der som en tidlig eller forebyggende social indsats leveres til en gruppe
af personer med let fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller lettere sociale problemer eller borgere,
som er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer
Kommentar: Gruppebaseret hjælp og støtte kan eksempelvis bestå i træning og hjælp til udvikling af
færdigheder, eksempelvis mestringskurser, træningsforløb i sociale færdigheder eller gruppesamtaler med
en professionel.
Det er en forudsætning, at den gruppebaserede hjælp og støtte vil kunne forbedre modtagerens aktuelle
funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.
Formidlingsversion:
Gruppebaseret hjælp og støtte er en ydelse, der som en tidlig eller
forebyggende social indsats leveres til en gruppe af personer med let fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse eller lettere sociale problemer.
Gruppebaseret hjælp og støtte kan eksempelvis bestå i træning og hjælp til udvikling af færdigheder,
eksempelvis mestringskurser, træningsforløb i sociale færdigheder eller gruppesamtaler med en
professionel.
Det er en forudsætning, at den gruppebaserede hjælp og støtte vil kunne forbedre modtagerens aktuelle
funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.
Lovhjemmel: Serviceloven § 82a

Term

individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte

Term anvendt i Serviceloven
Generel definition:
ydelse, der som en tidlig eller forebyggende social indsats leveres til en person
i en på forhånd afgrænset periode
Kommentar: I lighed med socialpædagogisk støtte har den individuelle, tidsbegrænsede
socialpædagogiske hjælp og støtte til formål gennem motivation, vejledning og støtte at udvikle eller

fastholde en borgers funktionsevne og muligheder for selvstændighed og selvbestemmelse i forhold til
borgerens situation.
Den individuelle tidsbegrænsede socialpædagogiske hjælp og støtte kan gives i en periode på op til seks
måneder. Det er en forudsætning, at den individuelle, tidsbegrænsede socialpædagogiske hjælp og støtte
vil kunne forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de
sociale problemer forværres.
Formidlingsversion:
Individuel, tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte er en ydelse, der
som en tidlig eller forebyggende social indsats leveres til en person i en på forhånd afgrænset periode.
I lighed med socialpædagogisk støtte har den individuelle, tidsbegrænsede socialpædagogiske hjælp og
støtte til formål gennem motivation, vejledning og støtte at udvikle eller fastholde en borgers
funktionsevne og muligheder for selvstændighed og selvbestemmelse i forhold til borgerens situation.
Den individuelle tidsbegrænsede socialpædagogiske hjælp og støtte kan gives i en periode på op til seks
måneder. Det er en forudsætning, at den individuelle, tidsbegrænsede socialpædagogiske hjælp og støtte
vil kunne forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de
sociale problemer forværres.
Lovhjemmel: Serviceloven § 82b

Term

befordring i forbindelse med afprøvning og ydelse af hjælpemidler

Generel definition:
befordring, der ydes til en person, der har transportbehov i forbindelse med
afprøvning og ydelse af et hjælpemiddel
Lovhjemmel: SEL § 24

Term

kontant tilskud til personlig hjælp og pleje i hjemmet

Generel definition:
hjem

kontantydelse, der er specifikt målrettet personlig hjælp og pleje i en persons

Lovhjemmel: SEL § 95, stk. 1

