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Begrebsarbejde til metodeudvikling i
DHUV
1. Baggrund for og formål med projektet

1.1 DHUV-projektets formål
Digitaliseringen af handicap- og udsatte voksne-området er et samarbejde mellem
Socialministeriet og KL. Formålet er, gennem en forbedret it-understøttelse og etablering af
fælles begreber på området, at skabe grundlaget for en sammenhængende og
helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Projektet skal således være med til at sikre:
•

Bedre overblik og mere systematik i sagsbehandlingen og bestillingen/leverancen af
sociale indsatser.

•

En målrettet indsats på baggrund af valide og opdaterede oplysninger.

•

Bedre mulighed for udtræk af ledelsesinformation og måling af effekt med henblik på
bedre faglig og økonomisk styring.

•

Lettere kommunikation mellem relevante interessenter, herunder borgeren, kommunens
sagsbehandlere, andre sektorområder internt i kommunen (fx sundhed, beskæftigelse,
uddannelse), udførerled og centrale myndigheder.

•

En målrettet og lovmedholdelig sagsbehandling.

1.2 Metodeudvikling i DHUV-projektet
I det samlede digitaliseringsprojekt indgår udvikling af to metoder, der på forskellig vis skal
bidrage til at opfylde projektets formål. Metoderne er blevet til i to parallelle arbejdsgruppeforløb
under Deloittes’ ledelse. Dette parallelle forløb har dels sikret en god sammenhæng mellem
metoderne, dels sikret at metoderne samlet set understøtter opgavevaretagelsen på området.
De to metoder er:
•

En udredningsmetode, der skal sikre en systematisk og helhedsorienteret afdækning af
borgerens samlede behov og identifikation af den relevante indsats. Metoden skal være
dynamisk, så den kan tilpasses den enkelte borger og være en naturlig del af
sagsbehandlernes daglige arbejde.
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•

En sagsbehandlingsmetode, der skal sikre en målrettet sagsbehandling på området,
som lever op til lovgivningen, og som indeholder systematiske processer fra borgerens
henvendelse til opfølgning på den værksatte indsats, herunder skabeloner for arbejdet
med fx handleplan og bestilling.

Metodeudviklingen har resulteret i en procesmodel for sagsbehandlingen og i en række
skemaer, som skal understøtte de enkelte faser i sagsbehandlingen og skal sikre den
nødvendige sammenhæng, dokumentation og genanvendelse af data. I nedenstående ses en
oversigt over sagsbehandlingsmodellen. Udredningsmetoden udgør det primære redskab i
fasen sagsoplysning.

2. Begrebsudvikling i DHUV
2.1 Begrebers rolle generelt
Begrebsudvikling, dvs. identifikation og definition af centrale begreber, er en essentiel del af
ethvert it-projekt. En fælles begrebsforståelse er det fælles fundament, som en it-løsning
bygges op på. Hermed er et grundigt begrebsarbejde også en forudsætning for at opbygge et
velfungerende it-system, der dels kan honorere krav til brugervenlighed, dels krav til den
information, som systemet skal kunne levere.
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2.2 Begrebernes rolle i DHUV
De begreber, der er inddraget i DHUV og som har været i høring, understøtter
sagsbehandlingsmetoden, strukturerer de bagvedliggende økonomirelaterede begreber og
systematiserer udredningen af borgeren i det kommende it-system. Begreberne er udviklet med
et dobbelt formål: På den ene side skal begreberne målrettet understøtte de metoder, som er
udviklet i projektet, og dataproduktionen i it-systemet. På den anden side skal begreberne
bidrage med en ensartet struktur og med et grundlag for en fælles forståelse og
begrebsanvendelse af sagsbehandlings- og udredningsområdet i bred forstand. Det vil således
kun være en begrænset mængde af begreberne, som er struktureret og defineret specifikt for
handicap og udsatte voksne-området. Størsteparten af begreberne er udarbejdet på et generisk
niveau, dvs. de er struktureret og defineret, så de kan anvendes på tværs af socialområdet.
Følgende begrebsklassifikationer og –terminologier er indeholdt i projektet og har været i
høring:
•

En terminologi for centrale elementer af sagsbehandlingen

•

En emnespecifik klassifikation til brug i udredningen

•

En terminologi for centrale begreber vedrørende sagsøkonomi

2.3 Udviklingsproces
Begrebsarbejdet er foregået som en integreret del af udviklingen af sagsbehandlings- og
1

udredningsmetoderne, hvor sagsbehandlere fra projektets pilotkommuner , i et udviklingsforløb
gennemført af Deloitte, har udviklet og herefter afprøvet metoderne og de indeholdte begreber i
praksis.

2.4 Høringsproces
Begrebsarbejdet til metodeudvikling i DHUV-projektet er sendt i offentlig høring af
Servicestyrelsens begrebssekretariat via www.socialebegreber.dk. Desuden er det fra Deloittes
og Socialministeriets side sendt i høring hos projektets kommunale netværk, itleverandørnetværket, det faglige netværk, KL's økonomistyringsnetværk, it- og telestyrelsen,
2

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og projektets referencegruppe .
Begreberne har parallelt med høringen været genstand for drøftelser i diverse fora, fx fagligt og
kommunalt netværk. Disse drøftelser har især haft fokus på forholdet mellem begreberne i

1

Se bilag 7 for deltagere i udviklingsprocessen

2

Se bilag 8 for liste over høringsparter.
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Udredningsmodellen og ICF. Dette har givet anledning til en præcisering af hvordan og hvor i
udredningsmodellen, der er hentet inspiration fra ICF.
Input fra høringsrunden er vurderet og bearbejdet og i videst muligt omfang indarbejdet i det
endelige resultat. I det følgende præsenteres begreberne fra de tre områder efter høringsrunde
og bearbejdning.

3. Begreber til sagsbehandlingsmetode
Sagsbehandlingsbegreberne er udviklet til at understøtte sagsbehandlingsmetoden. Det er
metodens formål at:
•

Sikre en fast systematik i sagsbehandlingen.

•

Tilgodese en relevant sagsoplysning.

•

Synliggøre myndighedsrollen i sagsbehandlingen.

•

Synliggøre borgeren i sagsbehandlingen.

•

Sikre hensigtsmæssig dokumentation.

•

Sikre gode afgørelser og handleplaner.

Sagsbehandlingsmetoden skal med andre ord understøtte arbejdsgangene i sagsbehandlingen
og dermed sikre, at sagsbehandlingen tilrettelægges hensigtsmæssigt og skalerbart i forhold til
de forskellige sagstyper, og at sagsoplysningen omfatter de relevante elementer m.m.
Begrebsafklaringen har belyst sagsbehandlingsprocessen og de indeholdte begreber. Den
resulterende terminologi danner grundlag for den udviklede sagsbehandlingsmetode.

3.1. Begrebernes anvendelse i metoden og i det kommende it-system
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Sagsbehandlingsbegreberne strukturerer og definerer en række elementer, som optræder
forskellige steder i sagsbehandlingsmetoden:
•

Nogle begreber omhandler områder, som i sagsbehandlingsmetoden optræder som
skemaer eller felter i skemaer. Disse begreber beskriver i tekst- eller overskriftsform
indholdet i de enkelte datafelter eller -skemaer. Det er begreber som fx 'sagsåbning',
'værgemål' og 'indsatsformål'. Disse begreber angives i afsnit 3.2 med betegnelsen
'databeskrivelse'.

•

Nogle begreber benævner valgmuligheder eller variable for felter i skemaerne (til
produktion af struktureret data). Det er begreber som fx 'borger', 'værge' og
'partsrepræsentant'. Disse begreber angives i afsnit 3.2 med betegnelsen 'struktureret
data'.

3.2 Oversigt over sagsbehandlingsbegreber
De fagtermer, der indgår i sagsbehandlingsmetoden, er oplistet nedenfor. Definitionen på
begreberne fremgår af bilag 1. Nogle af begreberne optræder ikke direkte i
sagsbehandlingsmetoden eller i det kommende it-system. Disse begreber udgør den
semantiske sammenhæng, som er nødvendig for definitionen af de øvrige begreber, som
anvendes i skemaerne. I den samlede terminologi sikrer de desuden den semantiske
sammenhæng og systematik, som er nødvendig for, at begreberne kan strukturere og definere
sagsbehandlingsområdet generelt og dermed også anvendes i andre sammenhænge. Disse
begreber er i oversigten skrevet med lysegrå.

● offentlig forvaltningsenhed
○ kommunalforvaltning
 handlekommune (databeskrivelse)
 betalingskommune (databeskrivelse)
○ forvaltningsmyndighed (databeskrivelse)
 afgørelsesudvalg
● kommune
○ opholdskommune
○ bopælskommune
● sag
○ myndighedssag
 samlesag
 enkeltsag
● sagsbehandler (databeskrivelse)
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● sagsdokumentation
○ sagsinformation
●
●
●
●

part (struktureret data)
borger (struktureret data)
bisidder (struktureret data)
partsrepræsentant (struktureret data)

● værgemål (struktureret data)
○ personligt værgemål
○ økonomisk værgemål
 værgemål med frataget retlig handleevne (struktureret data)
 samværgemål (struktureret data)
● værge (struktureret data)
● forvaltning (databeskrivelse)
○ offentlig forvaltning
 faktisk forvaltningsvirksomhed
 sagsbehandling
 sagsåbning
 sagshenvendelse (databeskrivelse)
 sagsoplysning (databeskrivelse)
 informationssamtykke (struktureret data)
 partshøring (databeskrivelse)
 personudredning (databeskrivelse)
 sagsvurdering (databeskrivelse)
 planlægning af social indsats
 handleplan (databeskrivelse)
 indsatsformål (databeskrivelse)
 indsatsmål (databeskrivelse)
 afgørelsesindstilling (databeskrivelse)
 afgørelse (databeskrivelse)
 bestilling af social indsats (databeskrivelse)
 sagsopfølgning (databeskrivelse)
 sagsafslutning
 sagsadministration
 sagsstyring
 sagshåndtering
● social indsats (databeskrivelse)
○ enkeltindsats
○ samlet indsats
○ visiteret indsats
○ ikke-visiteret indsats
●
●
●
●
●

samtykke
udredning
udredningsmetode
sagsbehandlingsmetode
procesbeslutning

● tilsyn
○ individuelt tilsyn (databeskrivelse)
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4. Begreber til udredningsmetode
Formålet med udredningsmetoden er at sikre en systematisk og helhedsorienteret afdækning af
borgerens samlede behov og identifikation af den relevante indsats. Metoden skal være
dynamisk, så den kan tilpasses den enkelte borger og skaleres efter behov. Metoden skal også
være intuitiv og fungere som en naturlig del af sagsbehandlerens daglige arbejde.

Udredningsmetoden tager udgangspunkt i værdigrundlaget i ICF (International Classification of
Functioning, Disability and Health), hvor funktionsevne betragtes i et holistisk perspektiv. Det
betyder konkret, at der i metoden er fokus på, hvorledes personlige faktorer og
omgivelsesfaktorer har betydning for, hvordan eventuelle funktionsnedsættelser eller særlige
sociale problemer påvirker en persons aktivitet og deltagelse og dermed funktionsevne. Metoden
lægger desuden vægt på borgerens eget perspektiv, der inddrages konsekvent i udredningen.

Modsat sagsbehandlingsbegreberne optræder udredningsbegreberne kun i udredningsmetoden
og er således samlet på ét sted i sagsbehandlingen, i fasen ’sagsoplysning’ i forbindelse med
udredning af borgeren.

4.1. Begrebernes anvendelse i metoden og i det kommende it-system
Udredningsmetoden i det kommende it-system understøttes af udredningsbegreberne, der har
tre funktioner: De bidrager med en strukturering af emneområdet, de eksemplificerer og de
skaber fælles forståelse.
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•

Strukturen består i en inddeling i de forskellige områder, som metoden er bygget op
omkring. Figuren nedenfor viser de indeholdte områder. I det kommende it-system, vil
hver boble fungere som tematisk overskrift til et fritekstfelt. Begrebsarbejdet har sikret, at
de forskellige områder er defineret hensigtsmæssigt i forhold til hinanden, så det bliver
intuitivt for sagsbehandleren at dokumentere relevante forhold og genfinde information i
udredningen. Eksempler på dette er ’omgivelser’ eller ’egenomsorg’.

•

Eksemplificeringen består af begreber, der i begrebsdiagrammet (se bilag 5) er
grupperet under hvert område. De fungerer i metoden som eksempler til hvert tema. Det
er eksempler på forhold, det kan være særligt relevant at afdække for handicappede
og/eller udsatte voksne. Det er således ikke udtømmende lister. Begrebsarbejdet har
sikret, at eksemplerne er relevante og sigende for målgruppen og anvendelige for
sagsbehandleren. Eksempler på dette er ’boligområde’ og ’af – og påklædning’.

•

Den fælles forståelse opstår på baggrund af begrebsdefinitionerne. I forbindelse med
it-understøttelsen vil definitionen være lettilgængelig, fx vha. mouseovers.

Figur: Oversigt over områder i udredningsmodel

Tilgangen til udvælgelsen af relevante begreber er praksisbåren. Det vil sige, at begreberne er
udvalgt og afprøvet af praktikere fra projektets pilotkommuner, der på baggrund af deres
praksiserfaring og de i projektet gennemgåede metoder, har fremsat ønsker til temaer, der kan
fremme en hensigtsmæssig sagsoplysning. Der er lagt vægt på sagsbehandlernes intuitive
forståelse af temaerne.
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Begreberne skal understøtte en sagsbehandling, hvor sagen oplyses efter formålet. Der er
således tale om en balancegang mellem faglige krav om at kunne belyse alle relevante aspekter
af en person og forvaltningsretlige krav om at undgå overoplysning af en sag. De begreber, der
indgår i modellen er derfor nøje udvalgt.

Det er tilstræbt i videst muligt omfang at genbruge allerede eksisterende begreber og
definitioner. I dette tilfælde er der genbrugt fra ICF (figurens lyseblå og grønne bobler) og fra
målgruppebegreber på Socialebegreber.dk (figurens mørkeblå bobler). Genbruget er med visse
tilpasninger sket på følgende tre områder:
•

strukturen (måden begreberne er grupperet)

•

termvalget (de ord, der bruges om begreberne)

•

definitionerne (definitionernes ordlyd)

Metoden indeholder desuden enkelte supplerende begreber, der er udviklet til projektet.

4.3 Oversigt over udredningsbegreber
De fagtermer, der indgår i udredningsmodellen, er oplistet nedenfor. Definitionen på begreberne
samt eventuelle synonymer fremgår af bilag 2.
De overordnede punkter er temaer, der strukturerer modellen. I udredningsmodellen vil hvert
tema fungere som overskrift til et fritekstfelt. Underbegreberne er de ord, der gives som
eksempler under hvert tema.
Enkelte begreber optræder ikke direkte i udredningsmetoden, men er med i den samlede
terminologi for at illustrere den semantiske sammenhæng mellem begreberne og gøre
begreberne genanvendelige i andre sammenhænge. Disse begreber er i oversigten skrevet
med lysegrå.
● psykisk funktionsnedsættelse (tema)
○ sindslidelse
 angst (eksempel)
 depression (eksempel)
 forandret virkelighedsopfattelse (eksempel)
 personlighedsforstyrrelse (eksempel)
 spiseforstyrrelse (eksempel)
 stressbelastning (eksempel)
 tilknytningsforstyrrelse (eksempel)
○ intellektuel/kognitiv forstyrrelse
 hjerneskade (eksempel)
 demens (eksempel)
 udviklingsforstyrrelse
 opmærksomhedsforstyrrelse (eksempel)
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 autismespektrum (eksempel)
● fysisk funktionsnedsættelse (tema)
○ synsnedsættelse (eksempel)
○ hørenedsættelse (eksempel)
○ døvblindhed (eksempel)
○ mobilitetsnedsættelse (eksempel)
○ kommunikationsnedsættelse (eksempel)
● socialt problem (tema)
○ hjemløshed (eksempel)
○ kriminalitet (eksempel)
○ misbrug (eksempel)
○ overgreb (eksempel)
○ prostitution (eksempel)
○ selvmordstanker eller -forsøg (eksempel)
○ selvskadende adfærd (eksempel)
○ udadreagerende adfærd (eksempel)
○ indadreagerende adfærd (eksempel)
○ seksuelt krænkende adfærd (eksempel)
○ omsorgssvigt (eksempel)
○ social isolation (eksempel)
● praktiske opgaver i hjemmet (tema)
○ hjælp og omsorg for andre (eksempel)
○ praktiske opgaver (eksempel)
○ indkøb (eksempel)
○ madlavning (eksempel)
○ rengøring og tøjvask (eksempel)
● egenomsorg (tema)
○ af- og påklædning (eksempel)
○ vask (eksempel)
○ kropspleje (eksempel)
○ toiletbesøg (eksempel)
○ drikke (eksempel)
○ spise (eksempel)
● mobilitet (tema)
○ gang og bevægelse (eksempel)
○ ændre og opretholde kropsstilling (eksempel)
○ bære, flytte og håndtere genstande (eksempel)
○ færden med transportmidler (eksempel)
● kommunikation (tema)
○ forstå meddelelser (eksempel)
○ fremstille meddelelser (eksempel)
○ samtale (eksempel)
○ anvendelse af kommunikationshjælpemidler og -teknikker (eksempel)
○ kommunikationsmiddel (eksempel)
● socialt liv (tema)
○ samspil og kontakt (eksempel)
○ relationer (eksempel)
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○ sociale fællesskaber (eksempel)
○ rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter (eksempel)
○ netværk (eksempel)
● samfundsliv (tema)
○ bolig (eksempel)
○ privatøkonomi (eksempel)
○ uddannelse (eksempel)
○ beskæftigelse (eksempel)
● sundhed (tema)
○ helbredsforhold (eksempel)
○ kostvaner og livsførelse (eksempel)
○ medicinsk behandling (eksempel)
● omgivelser (tema)
○ holdninger i omgivelserne (eksempel)
○ boligområde (eksempel)
● personlige faktorer
●
●
●
●
●
●

person
livsområde
funktionsevnenedsættelse
aktivitetsbegrænsning
deltagelsesbegrænsning
funktionsnedsættelse
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5. Begreber vedrørende sagsøkonomi
Sagsøkonomibegreberne er udarbejdet for at tilvejebringe et meningsmæssigt klart og tydeligt
grundlag, hvorpå man i det kommende it-system kan arbejde videre med økonomirelaterede
processer i sagsbehandlingssystemet. Dette grundlag skal dels understøtte en entydig omtale
af de centrale elementer i sagsøkonomien, dels bidrage til struktureringen af økonomirelaterede
informationer i sagsbehandlingssystemet. Sagsøkonomibegreberne angår således registrering
af informationer relateret til økonomi og priser i DHUV-fagsystemet, primært med henblik på
fremskrivninger og igangsættelse af betalinger.
Nogle af kommentarerne til begreberne indeholder uddybende bemærkninger om, hvordan
begreberne kan operationaliseres i beregningsmæssige sammenhænge. Disse bemærkninger
er udtryk for, hvordan begreberne kan bringes i anvendelse. De er ikke udtryk for en prioriteret
eller underliggende beregnings- eller økonomimodel.

5.1. Begrebernes anvendelse i det kommende it-system

Sagsøkonomibegreberne strukturerer og definerer en række elementer, hvoraf nogle afklarer
grundlaget for dataproduktionen i den kommende it-løsning og nogle optræder synligt i
sagsbehandlingsmetoden, primært i forbindelse med afgørelsen.
En række begreber indgår som overskrifter på et eller flere felter i skemaerne. Det er begreber
om priser, som fx 'pris for samlet indsats' og 'pris for ydelsesenhed', og det er begreber om
varighed som fx 'indsatsperiode' og 'forventet startdato for indsats'.

5.2 Oversigt over sagsøkonomibegreber
Nedenfor er fagtermerne inden for emnet ’sagsøkonomi’ oplistet. Den endelige definition på
begreberne fremgår af bilag 3.
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Enkelte begreber optræder ikke direkte i sagsbehandlingsmetoden og vil ikke optræde direkte i
det kommende it-system, men er med i den samlede terminologi for at illustrere den semantiske
sammenhæng mellem begreberne og gøre begreberne genanvendelige i andre
sammenhænge. Disse begreber er i oversigten skrevet med lysegrå. De øvrige begreber vil
optræde i systemet som overskrifter på datafelter, som enten vil indeholde indtastede eller
beregnede værdier.

● pris
● pris for ydelsesenhed
● pris for ydelse
○ egenbetaling
● pris for enkeltindsats
○ forventet pris for enkeltindsats
○ faktisk pris for enkeltindsats
● pris for leverandørindsats
● pris for samlet indsats
○ forventet pris for samlet indsats
○ faktisk pris for samlet indsats
● ydelsesenhed
● ydelse
○ stykydelse
○ periodeydelse
 timeydelse
 dagsydelse
 månedsydelse
 årsydelse
● ydelsesfrekvens
● periode
○ indsatsperiode
 samlet indsatsperiode
○ afregningsperiode
● dato
○ faktisk startdato for indsats
○ forventet startdato for indsats
○ faktisk slutdato for indsats
○ forventet slutdato for indsats
● enkeltindsats
● tilbudsindsats
● samlet indsats
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Bilag 1 – Definitionsliste, Sagsbehandlingsbegreber
Hvis du ønsker at benytte de hyperlinks, som er i definitionerne, skal du klikke her.
http://www.socialebegreber.dk/begrebsarbejde/begrebsdatabasen/find_begreb/underudarbejdelse-1 - og derefter trykke på termliste-ikonet ud for emnet "08.04 Handicap og udsatte
voksne – Sagsbehandling"
Emne:

Generelle begreber

Notation:

1

Term:

offentlig forvaltningsenhed

Definition:

organisatorisk enhed, der varetager offentlig forvaltning af et bestemt
område

Diagrammer:

# 15.00 Fællesoffentlige forvaltningsbegreber; # 08.05 Handicap og
udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Generelle begreber

Notation:

1.1

Term:

kommunalforvaltning

Definition:

offentlig forvaltningsenhed, hvis beføjelser gælder inden for en kommune

Kommentar til

Kommunalforvaltningens hovedopgaver er folkeskoler, børnepasning,

definition:

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.

Diagrammer:

# 15.00 Fællesoffentlige forvaltningsbegreber; # 08.05 Handicap og
udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Generelle socialfaglige begreber

Notation:

1.1.1

Term:

handlekommune

Definition:

kommunalforvaltning, der har pligt til at yde hjælp

Kommentar til

Handlekommunen er som udgangspunkt altid borgerens opholdskommune. Der

definition:

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
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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.
Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Generelle socialfaglige begreber

Notation:

1.1.2

Term:

betalingskommune

Definition:

kommunalforvaltning, der endeligt afholder den kommunale andel af udgiften
ved en social indsats

Kommentar til

Opholdskommunen vil oftest også være betalingskommunen. Opholdskommunen

definition:

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).
Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Generelle begreber

Notation:

1.2

Term:

forvaltningsmyndighed
myndighed

Definition:

offentlig forvaltningsenhed, der, efter delegation fra kommunalbestyrelsen,
har kompetence til at træffe afgørelser

Kommentar til

En forvaltningsmyndighed varetager primært sagsbehandling indenfor sit

definition:

kompetenceområde.
Både en kommunalforvaltning, en regionsforvaltning og en statsforvaltning kan
være en forvaltningsmyndighed. Fx er politiet en statslig forvaltningsmyndighed.

Diagrammer:

# 15.00 Fællesoffentlige forvaltningsbegreber; # 08.05 Handicap og
udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling
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Notation:

1.2-1

Term:

afgørelsesudvalg
visitationsudvalg

Definition:

del af forvaltningsmyndighed, der består af en gruppe af personer, som har
kompetence til at træffe afgørelser indenfor et bestemt område

Kommentar til

Det varierer på tværs af kommunerne, om der er et afgørelsesudvalg og i givet

definition:

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.

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Generelle begreber

Notation:

2

Term:

kommune

Definition:

geografisk område, der afgrænser den mindste lokale enhed for offentlig
forvaltning

Kommentar til

I nogle kommuner har man indenfor afgrænsede forvaltningsområder inddelt

definition:

kommunen i mindre geografisk enheder, der ofte benævnes distrikter.

Termen 'kommune' anvendes ofte synonymt med kommunalforvaltning.
Diagrammer:

# 15.00 Fællesoffentlige forvaltningsbegreber; # 10.03
Stofmisbrugsdatabasen - Stamoplysninger om klient; # 08.05 Handicap
og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Generelle socialfaglige begreber

Notation:

2.1

Term:

opholdskommune

Definition:

kommune, hvor en borger bor eller sædvanligvis opholder sig

Kommentar til

En borgers opholdskommune er langt oftest identisk med borgerens

definition:

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 social
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.
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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.
Diagrammer:

# 10.03 Stofmisbrugsdatabasen - Stamoplysninger om klient; # 08.05
Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Generelle socialfaglige begreber

Notation:

2.2

Term:

bopælskommune

Definition:

kommune, hvor en borger har folkeregisteradresse

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Generelle begreber

Notation:

3

Term:

sag

Definition:

situation eller opgave, som ligger inden for en offentlig forvaltningsenheds
kompetenceområde, og som den offentlige forvaltningsenhed forholder sig til

Kommentar til

Ombudsmanden understreger, at det er den intellektuelle sag - altså den

definition:

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.

Diagrammer:

# 15.00 Fællesoffentlige forvaltningsbegreber; # 08.05 Handicap og
udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Generelle begreber

Notation:

3.1

Term:

myndighedssag

Definition:

sag, hvori der træffes en afgørelse

Diagrammer:

# 15.00 Fællesoffentlige forvaltningsbegreber; # 08.05 Handicap og
udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

3.1.1

Term:

samlesag

Definition:

myndighedssag, der samler enkeltsager i relation til en bestemt person, et
emne eller et formål

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

3.1.2

Term:

enkeltsag
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Definition:

myndighedssag, der samler alle sagsinformationer, der ligger til grund for
én afgørelse

Kommentar til

Som en undertype af 'sag' er en enkeltsag en opgave eller situation indenfor en

definition:

forvaltningsenheds kompetenceområde, som er afgrænset i forhold til en
afgørelse. Dette svarer til enkeltsagsbegrebet i KLs journalplan og
"Fælleskommunalt administrativt sprog".

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

4

Term:

sagsbehandler
myndighedssagsbehandler

Definition:

person, der repræsenterer en forvaltningsmyndighed, og som varetager en
myndighedssag

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

6

Term:

sagsdokumentation

Definition:

dokumentation af en myndighedssag

Kommentar til

Sagsdokumentation består af et kompleks af sagsinformationer.

definition:

Sagsdokumentationen bør i videst muligt omfang afspejle alle aspekter af sagen,
som er relevant for sagens afgørelse.

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

6-1

Term:

sagsinformation

Definition:

information, der angår en myndighedssag

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

7

Term:

part

Definition:

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

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

9

Term:

borger

Definition:

person, der er indbygger i kommune, region eller stat

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;
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Emne:

Sagsbehandling

Notation:

10

Term:

bisidder

Definition:

person, der bistår en borger i forbindelse med en myndighedssag

Kommentar til

En bisidder vil typisk hjælpe en borger i sagsbehandlingen med råd og

definition:

vejledning og ved at deltage i møder sammen med borgeren.
Forvaltningsmyndigheden har som udgangspunkt pligt til at respektere
borgerens valg af bisidder.

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

11

Term:

partsrepræsentant

Definition:

person, der efter samtykke med en borger repræsenterer borgeren i
forbindelse med en myndighedssag

Kommentar til

En partsrepræsentant fungerer som en stedfortræder, der deltager i

definition:

sagsbehandlingen på vegne af borgeren.
Forvaltningsmyndigheden har som udgangspunkt pligt til at respektere
borgerens valg af partsrepræsentant.

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

12

Term:

værgemål

Definition:

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

Kommentar til

Værgemål iværksættes overfor personer med nedsat eller manglende

definition:

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.

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

12-1

Term:

personligt værgemål

Definition:

juridisk tilstand, hvor hele eller dele af en persons personlige anliggender
varetages af en anden person

Kommentar til

Et personligt værgemål kan eksempelvis omfatte hjælp til kontakt med offentlige

definition:

myndigheder, hjælp i forbindelse med helbredsmæssige spørgsmål eller
stillingtagen til flytning.

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;
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Emne:

Sagsbehandling

Notation:

12-2

Term:

økonomisk værgemål

Definition:

juridisk tilstand, hvor hele eller dele af en persons økonomiske anliggender
varetages af en anden person

Kommentar til

Et økonomisk værgemål kan eksempelvis omfatte administration af indtægter og

definition:

formue eller varetagelse af hussalg.

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

12-2.1

Term:

værgemål med frataget retlig handleevne
Handleevnefratagelse

Definition:

økonomisk værgemål, der omfatter både en persons økonomiske anliggender
og personens retlige handleevne

Kommentar til

En person, der er underlagt et værgemål med frataget retlig handleevne, er

definition:

umyndig.

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

12-2.2

Term:

samværgemål

Definition:

økonomisk værgemål, der varetages i fællesskab mellem personen underlagt
værgemålet og en anden person, og som iværksættes efter personens eget
ønske

Kommentar til

En person, der er underlagt et samværgemål, er stadig myndig.

definition:
Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

13

Term:

værge

Definition:

person, der varetager et værgemål

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Generelle begreber

Notation:

14

Term:

forvaltning

Definition:

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

Kommentar til

Forvaltning er stort set synonymt med administration i dets betydning af, på

definition:

andres vegne, at styre, lede og fordele efter love og regler.

Diagrammer:

# 15.00 Fællesoffentlige forvaltningsbegreber; # 08.05 Handicap og
udsatte voksne - Sagsbehandling;
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Emne:

Generelle begreber

Notation:

14.1

Term:

offentlig forvaltning

Definition:

forvaltning, der er underlagt krav om legitimitet via retskilde, og som udøves
af en offentlig forvaltningsenhed eller anden virksomhed på offentligretlig
grundlag

Kommentar til

Offentlig forvaltning udgør den udøvende magt i den traditionelle tredeling af

definition:

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.

Diagrammer:

# 15.00 Fællesoffentlige forvaltningsbegreber; # 08.05 Handicap og
udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Generelle begreber

Notation:

14.1.4

Term:

faktisk forvaltningsvirksomhed

Definition:

offentlig forvaltning, der ikke involverer at træffe afgørelse i en
myndighedssag og heller ikke er en del af det forberedende arbejde frem mod
en afgørelse

Kommentar til

Ombudsmanden definerer eksplicit faktisk forvaltningsvirksomhed som et rent

definition:

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.

Faktisk forvaltningsvirksomhed er typisk administrative opgaver, driftsopgaver
og serviceydelser, som fx rådgivning, undervisning, sygebehandling, transport
og forsyningsopgaver.

Faktisk forvaltningsvirksomhed 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.
Diagrammer:

# 15.00 Fællesoffentlige forvaltningsbegreber; # 08.05 Handicap og
udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Generelle begreber

Notation:

14.1.5

Term:

sagsbehandling

Definition:

offentlig forvaltning, der består i at varetage en myndighedssag

Diagrammer:

# 15.00 Fællesoffentlige forvaltningsbegreber; # 08.05 Handicap og
udsatte voksne - Sagsbehandling;
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Emne:

Sagsbehandling

Notation:

14.1.5-1

Term:

sagsåbning
sagsoprettelse
sagsstart

Definition:

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

Kommentar til

Sagsåbning er ikke identisk med sagshenvendelse, underretning eller

definition:

anmeldelse. Disse skal imidlertid give anledning til overvejelser om en
sagsåbning.

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

14.1.5-1-1

Term:

sagshenvendelse

Definition:

kommunikation, hvor en person anmoder eller oplyser en offentlig
forvaltningsenhed om noget

Kommentar til

Sagshenvendelse kan både komme fra en privatperson og fra en person, der

definition:

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'.

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

14.1.5-2

Term:

sagsoplysning
sagsbelysning
sagsafklaring
sagsundersøgelse

Definition:

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

Diagrammer:

# 19.00 Relaterede søgeord, Sagsbehandling; # 08.05 Handicap og
udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

14.1.5-2-1

Term:

informationssamtykke

Definition:

samtykke, hvor en borger giver en forvaltningsmyndighed lov til at
indhente de sagsinformationer, der er nødvendige for en sagsoplysning

Kommentar til

Det skal være tydeligt, hvad samtykket omfatter. Hvis forvaltningsmyndigheden

definition:

fx ønsker at videregive de indhentede informationer eller anvende dem i anden
sammenhæng, så skal det eksplicit fremgå af informationssamtykket.
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Informationssamtykke omtales i sagsbehandlingen ofte bare som 'samtykke'.
Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

14.1.5-2-2

Term:

partshøring

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 til

Partshøring omfatter kun sagsinformation, som indgår i sagsoplysningen. Da

definition:

sagsoplysningen kun indsamler sagsinformation, som er af betydning for
afgørelsen, gør det samme sig gældende for partshøringen.

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Generelle begreber

Notation:

14.1.5-2-3

Term:

personudredning

Definition:

udredning, hvor en persons funktionsevne og øvrige relevante forhold
afdækkes i det omfang, det er nødvendigt for en sagsoplysning

Kommentar til

En personudredning er et input til en sagsoplysning og dermed altid nært knyttet

definition:

til behandlingen af en myndighedssag. Personudredningen omhandler de forhold,
der er direkte knyttet til personen og dennes funktionsevne. Sagsoplysningen er
bredere og inddrager også andre relevante forhold af betydning for afgørelsen,
fx allerede tilkendte ydelser.
Personudredningen kan enten foretages af forvaltningsmyndigheden selv eller af
andre på vegne af forvaltningsmyndigheden.

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

14.1.5-3

Term:

sagsvurdering

Definition:

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

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

14.1.5-4

Term:

planlægning af social indsats

Definition:

del af sagsbehandling, der består i at fastlægge indsatsformål, indhold og
eventuelt fremgangsmåde for en social indsats

Kommentar til

I planlægningen af en social indsats drager man de praktiske konsekvenser af

definition:

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
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som en afgørelsesindstilling til et afgørelsesudvalg.
Diagrammer:

# 19.00 Relaterede søgeord, Sagsbehandling; # 08.05 Handicap og
udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

14.1.5-4-1

Term:

handleplan

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 til

Handleplanen skal sikre en sammenhængende og helhedsorienteret social

definition:

indsats og bidrage til en fælles forståelse mellem borger og myndighed om den
sociale indsats. 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 pædagogiske planer, behandlingsplaner, jobplaner mv.
Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Generelle socialfaglige begreber

Notation:

14.1.5-4-1-1

Term:

indsatsformål

Definition:

formål, der beskriver den overordnede intention med en social indsats

Kommentar til

Hvor indsatsmålet beskriver, hvad der skal komme ud af de konkrete aktiviteter

definition:

i en sociale indsats, så fastlægger indsatsformålet, hvorfor man gerne vil opnå
disse resultater.

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Generelle socialfaglige begreber

Notation:

14.1.5-4-1-2

Term:

indsatsmål

Definition:

mål, der beskriver en konkret tilstand for en borger, som en social indsats
skal resultere i

Kommentar til

Indsatsmålene beskriver de konkrete resultater, som skal opnås, for at man kan

definition:

realisere formålet med en social indsats.

For at sikre at indsatsmålene er konkrete og operationelle, bliver målene ofte
formuleret og bedømt ud fra nogle faste kriterier, fx SMART (Specifik, Målbar,
Ambitiøs, Realistisk og Tidsbestemt).
Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

14.1.5-4-2

Term:

indstilling til social indsats
visitationsindstilling
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indstilling til afgørelse
Definition:

indstilling, der på baggrund af en sagsvurdering fremsætter forslag til
afgørelse om en eller flere sociale indsatser

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

14.1.5-5

Term:

afgørelse

Definition:

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

Kommentar til

En afgørelse kan både omhandle én eller flere ydelser og omhandle omfanget af

definition:

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.
'Fastsættelse af ret' præciserer ombudsmanden som "en offentlig myndigheds
ensidige og for borgeren bindende tilkendegivelse om forhold af væsentlig
betydning for de berørte".

Diagrammer:

# 19.00 Relaterede søgeord, Sagsbehandling; # 08.05 Handicap og
udsatte voksne - Sagsbehandling; # 15.00 Fællesoffentlige
forvaltningsbegreber;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

14.1.5-6

Term:

bestilling af social indsats

Definition:

del af sagsbehandling, der består i at vælge leverandør og afklare forholdene
omkring levering af en social indsats

Kommentar til

Bestilling kan være helt eller delvist sammenfaldende med den

definition:

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.

Diagrammer:

# 19.00 Relaterede søgeord, Sagsbehandling; # 08.05 Handicap og
udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

14.1.5-7

Term:

sagsopfølgning

Definition:

del af sagsbehandling, der består i at vurdere og sikre, at den sociale indsats
løbende er i overensstemmelse med indsatsmålet og indsatsformålet og at
den sociale indsats fortsat er den rette

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

14.1.5-8

Term:

sagsafslutning
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Definition:

del af sagsbehandling, der består i at lukke en myndighedssag

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

14.1-1

Term:

sagsadministration

Definition:

del af offentlig forvaltning, der omhandler varetagelsen af sagsinformation
for at sikre sagsdokumentation, vidensdeling og genfinding

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

14.1-2

Term:

sagsstyring

Definition:

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

Kommentar til

Sagsstyring handler om styring af en offentlig forvaltningsenheds samlede sager

definition:

- fx tilgang, fordeling og prioritering af sager m.v. Styring af den enkelte sag
benævnes 'sagshåndtering'.

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

14.1-3

Term:

sagshåndtering

Definition:

del af offentlig forvaltning, der omhandler brugen af metoder, regler og
procedurer til at sikre overholdelse af frister, love, forskrifter og politikker i
behandlingen af en sag

Kommentar til

Sagshåndtering handler om styring af den enkelte sag. Håndtering af en offentlig

definition:

forvaltningsenheds samlede sager benævnes 'sagsstyring'.

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Generelle socialfaglige begreber

Notation:

15

Term:

social indsats

Definition:

indsats, der består af en eller flere ydelser, som leveres af et eller flere tilbud

Diagrammer:

# 19.00 Relaterede søgeord, Sagsbehandling; # 08.05 Handicap og
udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Generelle socialfaglige begreber

Notation:

15.1

Term:

enkeltindsats

Definition:

social indsats, der tilkendes en borger i én afgørelse

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling; # 08.06
Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;
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Emne:

Generelle socialfaglige begreber

Notation:

15.2

Term:

samlet indsats

Definition:

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

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling; # 08.06
Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Generelle socialfaglige begreber

Notation:

15.3

Term:

visiteret indsats
tilkendt indsats
tildelt indsats

Definition:

social indsats, der iværksættes på baggrund af en eller flere afgørelser

Kommentar til

Myndigheden kan kun træffe afgørelser i forhold til en borger. Dermed vil

definition:

visiterede indsatser altid være begrænsede til enkeltpersoner.

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Generelle socialfaglige begreber

Notation:

15.4

Term:

ikke-visiteret indsats

Definition:

social indsats, der iværksættes uden en afgørelse

Kommentar til

Ikke-visiterede indsatser kan eksempelvis være rådgivning, forebyggelse, indgå i

definition:

opsøgende arbejde eller være ydelser, der kan gives ved selvvisitation.

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Generelle begreber

Notation:

16

Term:

samtykke

Definition:

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

Kommentar til

Et samtykke gives typisk til et forslag, en anmodning, en ordning el. lign.

definition:

Et samtykke kan både gives skriftligt og mundtligt. I særlige tilfælde kan det
også gives indirekte, fx stiltiende.

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

17

Term:

udredning

Definition:

forløb, der, gennem en undersøgelse af en sammensat helheds bestanddele og
deres indbyrdes relationer, klarlægger et forhold eller en sammenhæng

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Metode

Notation:

18
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Term:

udredningsmetode

Definition:

metode, der anvendes til udredning

Kommentar til

Eksempelvis bruges udredningsmetode i sagsbehandlingen til at bidrage til

definition:

sagsoplysningen.

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Generelle begreber

Notation:

19

Term:

indstilling

Definition:

beskrivelse, der fremsætter et forslag eller en anbefaling

Kommentar til

En indstilling gives typisk til en person eller instans, som har

definition:

beslutningskompetencen i forhold til det pågældende, med henblik på at denne
træffer en beslutning.

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

20

Term:

procesbeslutning

Definition:

beslutning, der træffes i løbet af sagsbehandlingen, men som ikke udgør en
formel afgørelse

Kommentar til

At tage en sag under behandling, eller at videresende en sag til en anden

definition:

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.

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Metode

Notation:

21

Term:

sagsbehandlingsmetode

Definition:

metode, der bruges til sagshåndtering i forbindelse med sagsbehandling

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;

Emne:

Sagsbehandling

Notation:

21.1

Term:

individuelt tilsyn
personrelateret tilsyn

Definition:

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

Kommentar til

Individuelt tilsyn adskiller sig fra sagsopfølgning ved et bredere sigte, herunder

definition:

et fokus på borgerens trivsel.

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;
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Emne:

Generelle begreber

Notation:

22

Term:

tilsyn

Definition:

handling, hvor en forvaltningsmyndighed fører kontrol med at regler eller
afgørelser overholdes

Kommentar til

Tilsyn kan føres af en forvaltningsmyndighed selv eller af en anden på vegne af

definition:

forvaltningsmyndigheden.
Både borgere, offentlige forvaltningsenheder og virksomheder kan være
genstand for tilsyn.

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling;
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Bilag 2 – Definitionsliste, Udredningsbegreber
Hvis du ønsker at benytte de hyperlinks, som er i definitionerne, skal du klikke her.
http://www.socialebegreber.dk/begrebsarbejde/begrebsdatabasen/find_begreb/underudarbejdelse-1
- og derefter trykke på termliste-ikonet ud for emnet "08.04 Handicap og udsatte voksne –
Udredningsklassifikation"
Emne:

Målgruppe

Term:

funktionsevnenedsættelse
nedsat funktionsevne

Definition:

nedsættelse i funktionsevne, der vedrører kroppens funktion, kroppens
anatomi, aktivitet eller deltagelse

Kommentar til

Begrebet dækker over de negative aspekter af samspillet mellem en person

definition:

(med en given helbredstilstand og et givet niveau af aktivitet og deltagelse) og
personens kontekstuelle faktorer (omgivelsesfaktorer og personlige faktorer).
Eftersom funktionsevnen er relativ til de personlige og omgivelsesmæssige
faktorer, gælder det tilsvarende også for funktionsevnenedsættelsen. En tilstand
eller mangel som en person eller omgivelserne ikke opfatter som en
begrænsning, er ikke en funktionsevnenedsættelse.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation; # 16.00
Relaterede søgeord, Målgruppe;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Term:

livsområde

Definition:

område, som har betydning for en persons samlede velbefindende

Kommentar til

Begrebet spænder bredt over alle aspekter af menneskets tilværelse, såvel

definition:

funktionsevnen som kontekstuelle faktorer, herunder personlige faktorer.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

3

Term:

fysisk funktionsnedsættelse

Definition:

funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner,
eksklusiv de mentale funktioner

Kommentar til

Fysisk funktionsnedsættelse svarer til Servicelovens 'nedsat fysisk

definition:

funktionsevne' og udgør sammen med nedsat psykisk funktionsevne og socialt
problem de tre overordnede målgrupper, som kan modtage ydelser efter
Serviceloven (jf. § 12 i Vejledning om formål og andre generelle bestemmelser i
Serviceloven).

SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN'S SYSTEM (ICS):
Om barnet/den unge har fysiske funktionsnedsættelser, der kan udgøre en
barriere for barnet/den unge, fx synsnedsættelse, hørenedsættelse,
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mobilitetsnedsættelse og/eller kommunikationsnedsættelse.
Diagrammer:

# 16.00 Relaterede søgeord, Målgruppe; # 08.04 Handicap og udsatte
voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

3.1

Term:

synsnedsættelse

Definition:

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

Kommentar til

Evnen til at se omfatter fx synsskarphed, synsfelt eller synskvalitet.

definition:

Begrænsning dækker hele spektret fra let nedsat til fuldstændig ophævet
funktion.

Diagrammer:

# 16.00 Relaterede søgeord, Målgruppe; # 08.04 Handicap og udsatte
voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

3.1 + 3.2

Term:

døvblindhed

Definition:

fysisk funktionsnedsættelse, der består af en kombineret syns- og
hørenedsættelse i alvorlig grad

Diagrammer:

# 16.00 Relaterede søgeord, Målgruppe; # 08.04 Handicap og udsatte
voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

3.2

Term:

hørenedsættelse

Definition:

fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons
opfattelse af lyd

Kommentar til

Begrænsning dækker hele spektret fra let nedsat til fuldstændig ophævet

definition:

funktion.

Diagrammer:

# 16.00 Relaterede søgeord, Målgruppe; # 08.04 Handicap og udsatte
voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

3.3

Term:

kommunikationsnedsættelse
Kommunikationsproblem

Definition:

fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons evne
til at frembringe meddelelser

Kommentar til

Begrænsning dækker hele spektret fra let nedsat til fuldstændig ophævet

definition:

funktion.
Kommunikationsnedsættelse omfatter ikke manglende evne til at forstå
meddelelser, der ofte vil være del af en psykisk funktionsnedsættelse.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation; # 16.00
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Relaterede søgeord, Målgruppe;

Emne:

Målgruppe

Notation:

3.4

Term:

mobilitetsnedsættelse

Definition:

fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons
mulighed for at bevæge sig

Kommentar til

Begrænsning dækker hele spektret fra let nedsat til fuldstændig ophævet

definition:

funktion.

Diagrammer:

# 16.00 Relaterede søgeord, Målgruppe; # 08.04 Handicap og udsatte
voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

4

Term:

psykisk funktionsnedsættelse
mental funktionsnedsættelse

Definition:

funktionsnedsættelse i de mentale funktioner

Kommentar til

Psykisk funktionsnedsættelse svarer til Servicelovens 'nedsat psykisk

definition:

funktionsevne' og udgør sammen med nedsat fysisk funktionsevne og socialt
problem de tre overordnede målgrupper, som kan modtage ydelser efter
Serviceloven (jf. § 12 i Vejledning om formål og andre generelle bestemmelser i
Serviceloven).

Diagrammer:

# 16.00 Relaterede søgeord, Målgruppe; # 08.04 Handicap og udsatte
voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

4.1

Term:

angst

Definition:

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

Diagrammer:

# 16.00 Relaterede søgeord, Målgruppe; # 08.04 Handicap og udsatte
voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

4.2

Term:

depression

Definition:

sindslidelse, der er kendetegnet ved en markant, vedvarende følelse af
tristhed, håbløshed og handlingslammelse

Diagrammer:

# 16.00 Relaterede søgeord, Målgruppe; # 08.04 Handicap og udsatte
voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

4.3

Term:

forandret virkelighedsopfattelse
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Definition:

sindslidelse, der er kendetegnet ved en virkelighedsopfattelse, der udgør en
væsentlig afvigelse fra accepterede statistiske normer

Kommentar til

Begrebet dækker over skizoide/psykotiske tilstande.

definition:
Diagrammer:

# 16.00 Relaterede søgeord, Målgruppe; # 08.04 Handicap og udsatte
voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

4.4

Term:

personlighedsforstyrrelse

Definition:

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

Kommentar til

Begrebet dækker over borderline, psykopati og karakterafvigelser.

definition:
Diagrammer:

# 16.00 Relaterede søgeord, Målgruppe; # 08.04 Handicap og udsatte
voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

4.5

Term:

spiseforstyrrelse

Definition:

sindslidelse, der er kendetegnet ved et afvigende spisemønster

Kommentar til

Som eksempel på spiseforstyrrelser kan nævnes anoreksi, bulimi og

definition:

tvangsspisning.

Diagrammer:

# 16.00 Relaterede søgeord, Målgruppe; # 08.04 Handicap og udsatte
voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

4.6

Term:

stressbelastning

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 til

Begrebet dækker et bredt spektrum af belastende tilstande gående fra konstant

definition:

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.

Diagrammer:

# 16.00 Relaterede søgeord, Målgruppe; # 08.04 Handicap og udsatte
voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

4.7

Term:

tilknytningsforstyrrelse
tidligt skadet

Note til term:

Fagslang. Benyttes dog på socialområdet.
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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

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

4.8

Term:

hjerneskade

Definition:

intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved misdannet eller
ødelagt hjernevæv

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation; # 16.00
Relaterede søgeord, Målgruppe;

Emne:

Målgruppe

Notation:

4.9

Term:

demens

Definition:

intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved en
fremadskridende nedsættelse af en persons intellektuelle og kognitive
færdigheder, heriblandt hukommelsesfunktionen

Kommentar til

Som eksempel på demens kan nævnes Alzheimers sygdom og vaskulær

definition:

demens.

Diagrammer:

# 16.00 Relaterede søgeord, Målgruppe; # 08.04 Handicap og udsatte
voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

4.10

Term:

udviklingshæmning
mental retardering

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 til

Der kan skelnes mellem fire grader af mental retardering: lettere grad (lettere

definition:

evnesvag, debil); middel grad (moderat evnesvag, imbecil); sværere grad
(svært evnesvag, imbecil) og sværeste grad (dyb åndssvaghed, idioti).

Begrebet omfatter også Down's syndrom
Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation; # 16.00
Relaterede søgeord, Målgruppe;

Emne:

Målgruppe

Notation:

4.11

Term:

opmærksomhedsforstyrrelse

Definition:

udviklingsforstyrrelse, der er kendetegnet ved betydelige opmærksomhedsog koncentrationsproblemer
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Kommentar til

Begrebet omfatter fx ADHD og ADD.

definition:
Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation; # 16.00
Relaterede søgeord, Målgruppe;

Emne:

Målgruppe

Notation:

4.12

Term:

autismespektrum

Definition:

udviklingsforstyrrelse, der er kendetegnet ved mangelfuld udvikling af sociale
og kommunikative færdigheder samt repetitiv og stereotyp adfærd

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation; # 16.00
Relaterede søgeord, Målgruppe;

Emne:

Målgruppe

Notation:

5

Term:

socialt problem
socialt fokusområde

Definition:

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

Kommentar til

Ligesom det gør sig gældende for funktionsevnenedsættelse er også karakteren

definition:

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 (jf. §
12 i Vejledning om formål og andre generelle bestemmelser i Serviceloven).

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation; # 16.00
Relaterede søgeord, Målgruppe;

Emne:

Målgruppe

Notation:

5.1

Term:

hjemløshed

Definition:

tilstand, hvor en person ikke har en bolig

Kommentar til

Begrebet dækker både husvilde, dvs. personer, der ikke har en bolig, og

definition:

funktionelt hjemløse, dvs. personer, der har en bolig, men af den ene eller
anden grund ikke kan opholde sig i den.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation; # 16.00
Relaterede søgeord, Målgruppe;

Emne:

Målgruppe

Notation:

5.2

Term:

kriminalitet

Definition:

handling, der er strafbar

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation; # 16.00
Relaterede søgeord, Målgruppe;
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Emne:

Målgruppe

Notation:

5.3

Term:

misbrug
skadeligt brug

Definition:

adfærd, der er kendetegnet ved et brugsmønster af rusmiddel eller
lægemiddel, som medfører fysisk, psykisk eller social skade

Kommentar til

Det er væsentligt at fremføre, at skaden ved misbrug ofte er en kombination af

definition:

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.
Diagrammer:

# 10.04 Stofmisbrugsdatabasen - Generelle misbrugsbegreber; # 08.04
Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation; # 16.00
Relaterede søgeord, Målgruppe;

Emne:

Målgruppe

Notation:

5.4

Term:

overgreb

Definition:

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

Kommentar til

Overgreb dækker bredt og er delvist overlappende med begrebet magtmisbrug,

definition:

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.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation; # 16.00
Relaterede søgeord, Målgruppe;

Emne:

Målgruppe

Notation:

5.5

Term:

prostitution

Definition:

handling, hvor mindst to handlende personer på markedsmæssige betingelser
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henholdsvis køber og sælger en prostitutionsydelse mod betaling
Kommentar til

Den tankemæssige forestilling om fænomenet prostitution er værdineutral.

definition:

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.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation; # 16.00
Relaterede søgeord, Målgruppe;

Emne:

Målgruppe

Notation:

5.6

Term:

selvmordstanker eller -forsøg

Definition:

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

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation; # 16.00
Relaterede søgeord, Målgruppe;

Emne:

Målgruppe

Notation:

5.7

Term:

selvskadende adfærd

Definition:

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

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation; # 16.00
Relaterede søgeord, Målgruppe;

Emne:

Målgruppe

Notation:

5.8

Term:

udadreagerende adfærd

Definition:

adfærd, der opleves aggressiv eller voldsom af omgivelserne

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation; # 16.00
Relaterede søgeord, Målgruppe;

Emne:

Målgruppe

Notation:

5.9

Term:

indadreagerende adfærd

Definition:

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

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation; # 16.00
Relaterede søgeord, Målgruppe;

Emne:

Målgruppe

Notation:

5.10

Term:

seksuelt krænkende adfærd
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Definition:

adfærd, hvor en person udsætter andre for grænseoverskridende seksuelle
handlinger eller seksuelt overgreb

Diagrammer:

# 16.00 Relaterede søgeord, Målgruppe; # 08.04 Handicap og udsatte
voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

5.11

Term:

omsorgssvigt

Definition:

tilstand, hvor en person, der er afhængig af andre personer, ikke får den
omsorg og hjælp, som denne har brug for

Kommentar til

Omsorgssvigt kan omfatte fysisk omsorgssvigt, fx utilstrækkelig ernæring,

definition:

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.

Diagrammer:

# 16.00 Relaterede søgeord, Målgruppe; # 08.04 Handicap og udsatte
voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

5.12

Term:

social isolation

Definition:

tilstand, hvor en person føler sig afsondret fra omverdenen

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation; # 16.00
Relaterede søgeord, Målgruppe;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

6

Term:

praktiske opgaver i hjemmet
Husførelse

Definition:

aktivitet, der vedrører huslige og andre dagligdags handlinger og opgaver i
relation til husførelse

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

6-1

Term:

hjælp og omsorg for andre

Definition:

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

Kommentar til

Begrebet rummer også at hjælpe andre med indlæring, kommunikation, egen

definition:

omsorg, 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.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation
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Notation:

6-2

Term:

praktiske opgaver
passe ejendele

Definition:

handling, der består i at vedligeholde og reparere personlige ejendele

Kommentar til

Handlingen omfatter fx vedligehold og reparation af beklædning, bolig, indbo,

definition:

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.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

6-3

Term:

indkøb
købe ind

Definition:

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

Kommentar til

Begrebet inkluderer også at instruere og vejlede en anden person i at foretage

definition:

indkøbene, som fx at vælge madvarer, drikke, rengøringsmidler,
husholdningsartikler i en forretning eller på et marked; sammenligne kvalitet og
pris af varerne, forhandle og betale for de valgte varer eller ydelser og
transportere varerne.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

6-4

Term:

madlavning
lave mad

Definition:

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

Kommentar til

Handlingen kan fx bestå i at sammensætte et måltid, udvælge appetitlig mad og

definition:

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.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

6-5

Term:

rengøring og tøjvask

Definition:

handling, der består i at holde hjem og tøj rent

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

7

Term:

egenomsorg
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Definition:

aktivitet, der vedrører praktiske og hygiejnemæssige opgaver i relation til
personen selv

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

7-1

Term:

af- og påklædning

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

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

7-2

Term:

vask

Definition:

handling, der består i at vaske og tørre sig på kroppen og kropsdele med
anvendelse af vand og passende rensemidler

Kommentar til

Eksempler på vask er bad, brusebad, vaske hænder og fødder, ansigt og hår og

definition:

tørre sig med håndklæde.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

7-3

Term:

kropspleje

Definition:

handling, der består i at pleje de dele af kroppen, som behøver anden pleje end
vask og tørring

Kommentar til

Begrebet rummer fx pleje af hud, ansigt, tænder, hår, negle og kønsdele.

definition:
Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

7-4

Term:

spise

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 til

Begrebet rummer også at skære eller bryde maden i stykker, åbne flasker og

definition:

dåser, anvende spiseredskaber, deltage i måltider og i festligheder.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

7-5

Term:

drikke

Definition:

handling, der består i at holde fast om en drik, tage drikken op til munden og
drikke på en kulturelt accepteret måde
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Kommentar til

Begrebet rummer også at blande, omrøre og skænke drikke op, åbne flasker og

definition:

dåser, bruge sugerør eller drikke af rindende vand fra en hane eller en kilde
samt amning

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

7-6

Term:

toiletbesøg

Definition:

handling, der består i at planlægge og udføre toiletbesøg til udskillelse af
affaldsprodukter og efterfølgende rengøring

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

8

Term:

mobilitet
bevægelse og færden

Definition:

aktivitet, der vedrører bevægelse og færden

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

8-1

Term:

gang og bevægelse

Definition:

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

Kommentar til

Begrebet rummer også færden med brug af udstyr, fx kørestol eller gangstativ.

definition:
Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

8-2

Term:

ændre og opretholde kropsstilling

Definition:

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

Kommentar til

Begrebet rummer også at flytte sig fra et sted til et andet og skifte eller bevare

definition:

kropsstilling undervejs.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

8-3

Term:

bære, flytte og håndtere genstande

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

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;
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Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

8-4

Term:

færden med transportmidler

Definition:

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

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

9

Term:

kommunikation

Definition:

proces, der består af en overførsel eller udveksling af information

Kommentar til

Begrebet rummer almindelige og særlige forhold i kommunikation med sprog,

definition:

tegn og symboler, inklusive modtagelse og fremstilling af meddelelser, føre en
samtale og anvende kommunikationshjælpemidler og -teknikker.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

9-1

Term:

forstå meddelelser

Definition:

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

Kommentar til

Med forstå menes fx at skelne om en udtalelse udtrykker en kendsgerning eller

definition:

er et billedligt udtryk, samt at kunne forstå betydningen af kropssprog,
almindelige tegn, symboler og billeder.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

9-2

Term:

fremstille meddelelser

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

Kommentar til

Med formidling af meddelelser menes fx at gøre rede for kendsgerninger eller

definition:

fortælle en historie, udtrykke uenighed eller forklare kendsgerninger eller
komplekse tanker, samt at kunne meddele sig ved hjælp af kropssprog,
almindelige tegn, symboler og billeder.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

9-3

Term:

samtale

Definition:

handling, der består i at indlede, opretholde og afslutte udveksling af tanker og
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ideer frembragt enten i talesprog, tegnsprog eller med andre sprog mellem en
eller flere personer
Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

9-4

Term:

anvendelse af kommunikationshjælpemidler og -teknikker

Definition:

handling, der består i at anvende udstyr, teknikker og andre midler med
kommunikationsformål

Kommentar til

Eksempler på udstyr er fx telefon og computer, et eksempel på teknik er Braille

definition:

og mundaflæsning.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne – Udredningsklassifikation

Notation:

9-5

Term:

kommunikationsmiddel

Definition:

redskab, der anvendes til at sende eller modtage information

Kommentar til

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

definition:
Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne – Udredningsklassifikation

Notation:

10

Term:

socialt liv

Definition:

aktivitet, der vedrører relationer til andre mennesker

Kommentar til

Relationer til andre dækker både over evnen til at indgå og bevare relationer til

definition:

andre mennesker, såvel som deltagelsen i organiseret socialt liv uden for
familien, i lokalsamfundet i det sociale liv og som medborger.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

10-1

Term:

samspil og kontakt
indgå i relationer

Definition:

handling, som består i at indgå i enkle eller komplekse relationer med
mennesker på en måde, der er kontekstuelt og socialt passende

Kommentar til

Begrebet har fokus på evnen til at indgå i relationer. Det vil fx sige at kunne vise

definition:

hensyn og respekt, når det er passende eller reagere på andres følelser og indgå
i samspil med andre mennesker 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.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;
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Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

10-2

Term:

relationer
skabe relationer

Definition:

handling, der består i at skabe formelle eller uformelle relationer til andre

Kommentar til

Begrebet har fokus på evnen til at skabe og opretholde eller vedligeholde

definition:

relationer til såvel fremmede som familie, herunder også intime relationer.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

10-3

Term:

sociale fællesskaber

Definition:

handling, der består i at deltage i organiseret socialt liv uden for familien, i
lokalsamfundet, i det sociale liv og som medborger

Kommentar til

Begrebet har fokus på en persons evne til og mulighed for at deltage i

definition:

fællesskaber, herunder fx rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter, religiøse
eller åndelige fællesskaber samt politisk liv.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

10-4

Term:

netværk

Definition:

en eller flere personer, der giver praktisk eller følelsesmæssig støtte, omsorg,
beskyttelse, hjælp og kontakt til andre mennesker

Kommentar til

Begrebet har fokus på de personer, der udgør et netværk.

definition:

Et netværk kan være offentligt eller privat. Et offentligt netværk består af
personlige omsorgsgivere og personlige hjælpere, sundhedspersonale og andre
professionelle, der består af primære omsorgsgivere.
Et privat netværk er familie, slægtninge, venner eller bekendtskaber.
Støtte mv. gives i hjemmet, på arbejdspladsen, i skolen, under leg eller i andre
forhold i en persons daglige aktivitet.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

11

Term:

samfundsliv

Definition:

forhold, der vedrører bolig samt de opgaver og handlinger, som er nødvendige
for at deltage i undervisning og beskæftigelse og for at gennemføre
økonomiske transaktioner

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Uddannelse

Notation:

11-1

Term:

uddannelse
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Definition:

struktureret kompetencegivende undervisningsforløb, der kvalificerer
modtageren til fortsat uddannelse eller til at udøve et bestemt erhverv eller
udføre en bestemt opgave

Kommentar til

Begrebet rummer uformaliseret uddannelse i hjemmet, førskoleundervisning,

definition:

skolegang, erhvervsuddannelse og videregående uddannelse.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation; # 09.04
Tilbudsportalen - Stamoplysninger om tilbud; # 10.03
Stofmisbrugsdatabasen - Stamoplysninger om klient; # 15.00
Fællesoffentlige forvaltningsbegreber;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

11-2

Term:

beskæftigelse
Arbejde

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 til

Eksempler på aspekter er at søge et arbejde og få det, udføre de nødvendige

definition:

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.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

11-3

Term:

privatøkonomi
Økonomi

Definition:

forhold, der vedrører en persons finansielle situation

Kommentar til

Eksempler på forhold, der påvirker en persons finansielle situation, er evnen til

definition:

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.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

11-4

Term:

bolig

Definition:

ramme, der udgør en persons indendørs og tilhørende udendørs omgivelser

Kommentar til

En bolig er planlagt, designet og bygget til private formål og kan være særligt

definition:

tilpasset eller særligt fremstillet.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Generelle begreber

Notation:

12
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Term:

sundhed

Definition:

tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og social trivsel

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation; # 06.00
Generelle begreber;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

12-1

Term:

helbredsforhold

Definition:

forhold, der vedrører negative følger af fysisk eller mental forstyrrelse hos en
person eller fraværet af samme

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

12-2

Term:

kostvaner og livsførelse

Definition:

forhold, der angår en persons indtagelse af fødemidler og deres
sammensætning, samt øvrige livsstilsbetingede forhold, der påvirker den
enkeltes sundhed

Kommentar til

Øvrige livsstilsbetingede forhold kan være, motion, søvn og brug af stimulanser

definition:

som fx rygning mv.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

12-3

Term:

medicinsk behandling

Definition:

behandling, hvor en person indtager ordineret medicin

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Generelle begreber

Notation:

13

Term:

omgivelser
omgivelsesfaktor

Definition:

kontekstuel faktor, der omfatter alle aspekter af den omgivende verden, som
danner rammen for en persons tilværelse, og som har indflydelse på
personens funktionsevne

Kommentar til

Til de omgivelsesmæssige faktorer hører eksempelvis: den fysiske omverden og

definition:

dens egenskaber, de menneskeskabte fysiske omgivelser, andre mennesker i
forskellige sammenhænge og roller, holdninger og værdier, sociale systemer,
politiske forhold samt regler og love.

Diagrammer:

# 06.00 Generelle begreber; # 08.04 Handicap og udsatte voksne Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

13-1
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Term:
Definition:

holdninger i omgivelserne
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 til

En persons omgivelser er fx familie, slægtninge, venner, bekendte,

definition:

omsorgsgivere, personlige hjælpere, fremmede, sundhedspersonale, andre
professionelle, samfundet og sociale normer, konventioner og ideologier.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

13-2

Term:

boligområde
sociale omgivelser

Definition:

ramme, der udgør en persons nærmiljø, herunder art og betydning af
socialgrupper, bebyggelse og infrastruktur i samme geografiske område

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation

Notation:

14

Term:

personlige faktorer

Definition:

kontekstuel faktor, der består af træk hos den enkelte person, som ikke er en
del af helbred eller helbredsrelaterede tilstande, og som har indflydelse på
personens funktionsevne

Kommentar til

Til de personlige faktorer hører eksempelvis vaner, opdragelse, mestringsevne,

definition:

social og kulturel baggrund, erfaringer, holdninger mv.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Nedenstående er kontektsbegreber – indgår ikke direkte i udredningsmodellen
Emne:

Målgruppe

Term:

sindslidelse

Definition:

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

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation; # 16.00
Relaterede søgeord, Målgruppe;

Emne:

Målgruppe

Term:

intellektuel/kognitiv forstyrrelse

Definition:

psykisk funktionsnedsættelse, der er kendetegnet ved forstyrrelser i
overordnede mentale funktioner

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation; # 16.00
Relaterede søgeord, Målgruppe;

Emne:

Generelle begreber

Term:

person
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Definition:

individ, der er et menneske

Diagrammer:

# 16.00 Relaterede søgeord, Målgruppe; # 08.04 Handicap og udsatte
voksne - Udredningsklassifikation; # 15.00 Fællesoffentlige
forvaltningsbegreber; # 06.00 Generelle begreber;

Emne:

Målgruppe

Term:

funktionsnedsættelse

Definition:

funktionsevnenedsættelse, der vedrører kroppens anatomi eller kroppens
funktion, herunder også mentale funktioner

Diagrammer:

# 16.00 Relaterede søgeord, Målgruppe; # 08.04 Handicap og udsatte
voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Term:

udviklingsforstyrrelse

Definition:

intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved en dysfunktion
eller nedsat funktion i hjernen

Kommentar til

Udviklingsforstyrrelse er medfødt, enten som følge af arvelige forhold eller

definition:

forhold under graviditeten eller fødslen.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Term:

aktivitetsbegrænsning

Definition:

funktionsevnenedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons
aktivitet

Kommentar til

Omfanget af aktivitetsbegrænsning vurderes i forhold til den måde eller den

definition:

udstrækning, man kan forvente, at en tilsvarende person inden for samme
kultur og uden den pågældende funktionsevnenedsættelse kan udføre lignende
aktiviteter.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation; # 16.00
Relaterede søgeord, Målgruppe;

Emne:

Målgruppe

Term:

deltagelsesbegrænsning

Definition:

funktionsevnenedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons
deltagelse

Kommentar til

Omfanget af deltagelsesbegrænsning vurderes i forhold til den måde eller den

definition:

udstrækning, man kan forvente, at en tilsvarende person inden for samme
kultur og uden den pågældende funktionsevnenedsættelse kan involvere sig i
dagliglivet.

Diagrammer:

# 08.04 Handicap og udsatte voksne - Udredningsklassifikation; # 16.00
Relaterede søgeord, Målgruppe;
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Bilag 3 – Definitionsliste, Sagsøkonomibegreber
Hvis du ønsker at benytte de hyperlinks, som er i definitionerne, skal du klikke her.
http://www.socialebegreber.dk/begrebsarbejde/begrebsdatabasen/find_begreb/underudarbejdelse-1
- og derefter trykke på termliste-ikonet ud for emnet "08.06 Handicap og udsatte voksne –
Sagsøkonomi".
Emne:

Generelle begreber

Notation:

1

Term:

pris

Definition:

pengebeløb, som noget koster

Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Sagsøkonomi

Notation:

1.1

Term:

pris for ydelsesenhed
Ydelsestakst

Definition:

pris for en ydelsesenhed

Kommentar til

Pris for ydelsesenhed kan komme fra flere steder, fx fra en

definition:

gennemsnitsberegning, fra en standardkontrakt, fra tidligere afregninger eller fra
et konkret tilbud fra en leverandør.

Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Sagsøkonomi

Notation:

1.2

Term:

pris for ydelse

Definition:

pris for en ydelse eller en mængde af en ydelse

Kommentar til

Pris for ydelse beregnes ved at gange pris for ydelsesenhed med antallet af

definition:

ydelsesenheder.

Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Sagsøkonomi

Notation:

1.2-1

Term:

egenbetaling

Definition:

del af pris for ydelse, som borgeren selv betaler

Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Sagsøkonomi

Notation:

1.3

Term:

pris for enkeltindsats

Definition:

pris for en enkeltindsats
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Kommentar til

Pris for enkeltindsats er baseret på de ydelser, som indgår i én afgørelse.

definition:

Ydelserne i en enkeltindsats kan godt leveres af flere leverandører.
Pris for enkeltindsats beregnes ved at lægge ydelsespriserne sammen for alle
ydelser i en enkeltindsats.
Pris for enkeltindsats kan enten beregnes for en begrænset indsatsperiode, fx en
måned eller et år, eller for en samlet indsatsperiode.

Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Sagsøkonomi

Notation:

1.3.1

Term:

forventet pris for enkeltindsats

Definition:

pris for enkeltindsats, der anvendes forud for fakturering af ydelser

Kommentar til

Forventet pris for enkeltindsats er baseret på de ydelser, som enten indgår i en

definition:

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.

Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Sagsøkonomi

Notation:

1.3.2

Term:

faktisk pris for enkeltindsats

Definition:

pris for enkeltindsats, der anvendes, når de fakturerede udgifter for alle
ydelser i en afgørelse er kendte

Kommentar til

Faktisk pris for enkeltindsats er baseret på de ydelser, som indgår i én afgørelse,

definition:

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.

Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Sagsøkonomi

Notation:

1.4

Term:

pris for leverandørindsats

Definition:

pris for en leverandørindsats til en person

Kommentar til

Pris for leverandørindsats er baseret på de ydelser, som leveres af én leverandør

definition:

til én borger.
Pris for leverandørindsats beregnes ved at lægge ydelsespriserne sammen for
alle ydelser i en leverandørindsats til en borger.
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Pris for leverandørindsats kan enten beregnes for en begrænset indsatsperiode,
fx en måned eller et år, eller for en samlet indsatsperiode.
Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Sagsøkonomi

Notation:

1.5

Term:

pris for samlet indsats

Definition:

pris for en samlet indsats

Kommentar til

Pris for samlet indsats er baseret på alle de ydelser, som leveres til én person.

definition:

Pris for samlet indsats beregnes ved at lægge ydelsespriserne sammen for alle
ydelser 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.

Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Sagsøkonomi

Notation:

1.5.1

Term:

forventet pris for samlet indsats

Definition:

pris for samlet indsats, der anvendes, når den konkrete leverandør er valgt
og forud for fakturering af ydelserne

Kommentar til

Forventet pris for samlet indsats er baseret på alle de ydelser, som leveres til én

definition:

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.

Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Sagsøkonomi

Notation:

1.5.2

Term:

faktisk pris for samlet indsats

Definition:

pris for samlet indsats, der anvendes, når de fakturerede udgifter for alle
ydelser til en borger er kendte

Kommentar til

Faktisk pris for samlet indsats er baseret på alle de ydelser, som leveres til én

definition:

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.

Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Sagsøkonomi
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Notation:

2

Term:

ydelsesenhed

Definition:

enhed, som en ydelse afregnes i, og som er bestemt af ydelsens leveringsform

Kommentar til

Ydelsesenheden for den samme ydelse kan være forskellig alt efter dens

definition:

leveringsform, fx er ydelsesenheden for ydelsen 'talepædagogisk behandling'
forskellig, alt efter om den leveres som en stykydelse, dvs. afregnes pr. møde,
eller en timeydelse, dvs. afregnes pr. time.
Ydelser kan leveres som enten stykydelser eller periodeydelser (time-, dags-,
måneds- eller årsydelser).

Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Ydelse

Notation:

3

Term:

ydelse

Definition:

tjeneste, genstand eller beløb, der ydes en borger

Kommentar til

En ydelse kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som fx

definition:

forældrepålæg.
Enkelte ydelser kan leveres til mere end én borger ad gangen. Fx kan visse
former for behandling leveres til en gruppe eller en familie og forebyggelse kan
leveres til en samlet målgruppe.

Diagrammer:

# 10.01 Stofmisbrugsdatabasen - Behandlingsforløb, -intensitet og formål; # 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation; #
08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Ydelse

Notation:

3.1

Term:

stykydelse

Definition:

ydelse, der leveres i en enkeltstående helhed

Kommentar til

En stykydelse kan fx være udbetaling af et engangsbeløb eller en

definition:

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 er det en stykydelse. Hvis den derimod
afregnes pr. time er det en periodeydelse.

Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Ydelse

Notation:

3.2

Term:

periodeydelse

Definition:

ydelse, der leveres i en periode

Kommentar til

Periodeydelser afregnes pr. periode.

definition:

En periodeydelse er en ydelse, der i en given periode leveres enten i fastsatte
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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.
Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Ydelse

Notation:

3.2.1

Term:

timeydelse

Definition:

periodeydelse, der afregnes pr. time

Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Ydelse

Notation:

3.2.2

Term:

dagsydelse

Definition:

periodeydelse, der afregnes pr. dag

Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Ydelse

Notation:

3.2.3

Term:

månedsydelse

Definition:

periodeydelse, der afregnes pr. måned

Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Ydelse

Notation:

3.2.4

Term:

årsydelse

Definition:

periodeydelse, der afregnes pr. år

Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Sagsøkonomi

Notation:

4

Term:

ydelsesfrekvens

Definition:

frekvens, der angiver, hvor mange gange en ydelsesenhed leveres i en
bestemt periode

Kommentar til

Ydelsesfrekvensen angiver den hyppighed, hvormed en ydelse leveres inden for

definition:

en given tidsperiode. Det kan fx være én dag om ugen, 5 stk. hver måned eller
10 timer pr. uge.
Den angivne periode kan være identisk med den samlede indsatsperiode, fx 10
timer pr. måned i én måned, men den vil typisk blive gentaget flere gange
indenfor den samlede indsatsperiode, fx 1 dag om ugen i et halvt år eller 1 timer
pr. dag løbende.

Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;
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Emne:

Generelle begreber

Notation:

5

Term:

periode

Definition:

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

Kommentar til

En periode kan fx en måned, et kvartal, et år eller tiden mellem to bestemt

definition:

datoer, eller det tidsrum, hvori en begivenhed forløber, fx Romantikken eller
Anden Verdenskrig.

Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Generelle socialfaglige begreber

Notation:

5.1

Term:

indsatsperiode

Definition:

periode, hvori der leveres en indsats

Kommentar til

En indsatsperiode ligger i intervallet mellem startdato for indsats og slutdato for

definition:

indsats eller imellem forventet startdato for indsats og forventet slutdato for
indsats.
En indsatsperiode kan fx være den første måned af en behandling eller det andet
år af et længerevarende ophold.

Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Generelle socialfaglige begreber

Notation:

5.1.1

Term:

samlet indsatsperiode

Definition:

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

Kommentar til

Samlet indsatsperiode kan også gå fra forventet startdato for indsats til

definition:

forventet slutdato for indsats

Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Sagsøkonomi

Notation:

5.2

Term:

afregningsperiode

Definition:

periode hvor inden for der foretages en samlet afregning for det, som er leveret

Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Generelle begreber

Notation:

6

Term:

dato

Definition:

bestemt dag i en bestemt måned og et bestemt år

Kommentar til

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

definition:

27.12.1968

Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;
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Emne:

Generelle socialfaglige begreber

Notation:

6.1

Term:

faktisk startdato for indsats

Definition:

dato, der angiver, hvornår en indsats påbegyndes

Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Generelle socialfaglige begreber

Notation:

6.2

Term:

forventet startdato for indsats

Definition:

dato, der angiver, hvornår en indsats forventeligt påbegyndes

Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Generelle socialfaglige begreber

Notation:

6.3

Term:

faktisk slutdato for indsats

Definition:

dato, der angiver, hvornår en indsats afsluttes

Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Generelle socialfaglige begreber

Notation:

6.4

Term:

forventet slutdato for indsats

Definition:

dato, der angiver, hvornår en indsats forventeligt afsluttes

Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Generelle socialfaglige begreber

Notation:

7

Term:

enkeltindsats

Definition:

social indsats, der tilkendes en borger i én afgørelse

Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling; # 08.06
Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Generelle socialfaglige begreber

Notation:

8

Term:

tilbudsindsats
leverandørindsats

Definition:

social indsats, der leveres af ét tilbud

Diagrammer:

# 08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Generelle socialfaglige begreber

Notation:

9

Term:

samlet indsats

Definition:

social indsats, der omfatter alle enkeltindsatser i relation til én borger
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Diagrammer:

# 08.05 Handicap og udsatte voksne - Sagsbehandling; # 08.06
Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;
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Bilag 4 – Begrebsdiagram, Sagsbehandlingsbegreber
Hvis du vil se en stor udgave af begrebsdiagrammet, kan du klikke her:
http://www.socialebegreber.dk/begrebsarbejde/begrebsdatabasen/find_begreb/underudarbejdelse-1 - og derefter trykke på diagram-ikonet ud for emnet "08.05 Handicap og udsatte
voksne – Sagsbehandling".
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Bilag 5 – Begrebsdiagram, Udredningsbegreber
Hvis du vil se en stor udgave af begrebsdiagrammet, kan du klikke her:
http://www.socialebegreber.dk/begrebsarbejde/begrebsdatabasen/find_begreb/underudarbejdelse-1 - og derefter trykke på diagram-ikonet ud for emnet "08.04 Handicap og udsatte
voksne – Udredningsklassifikation".

72

Bilag 6 – Begrebsdiagram, Sagsøkonomibegreber
Hvis du vil se en stor udgave af begrebsdiagrammet, kan du klikke her:
http://www.socialebegreber.dk/begrebsarbejde/begrebsdatabasen/find_begreb/underudarbejdelse-1 - og derefter trykke på diagram-ikonet ud for emnet "08.06 Handicap og udsatte
voksne – Sagsøkonomi".
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Bilag 7 – Deltagere i udviklingsprocessen
I DHUV-projektet er der nedsat to arbejdsgrupper, som er sammensat bredt af praktikere med
forskellige specialer.:
Arbejdsgruppe om udredningsmetode
Kommune Navn

Stilling/ansvarsområde

Faxe

Maria Czernecka

Sagsbehandler

Fredericia

Gitte Wüpper Burgwald

Sagsbehandler

Ellen Margrethe
Gentofte

Bækgaard

Sagsbehandler/handicapområdet

Gladsaxe

Annette Dorte Nielsen

Fagspecialist

Gribskov

Anja Urvaldt Lindholst

Handicaprådgiver

Haderslev

Annette Hansen

Socialrådgiver, psykiatri

København Helle A. Hansen

Sagsbehandler, psykiatri

København Christina Karlsen

Sagsbehandler, handicap
Sagsbehandler og SKP

Rudersdal

Liselotte Holt

medarbejder

Vejle

Birgit Kaiholm

Socialrådgiver

Arbejdsgruppe om sagsbehandlingsmetode
Kommune Navn

Stilling/ansvarsområde

Faxe

Erling Bagge

Sagsbehandler

Fredericia

Vickie Kramer Bang

Faglig koordinator

Gentofte

Trine Fugl Berry

Sagsbehandler/handicapområdet

Gladsaxe

Cecilie Røschmann

Socialrådgiver

Gribskov

Helle Bak

Specialkonsulent (jurist)

Haderslev

Jane Christiansen

Socialrådgiver, handicap

København Jeanne Engelsen

Sagsbehandler, psykiatri

København Galina Schiff

Sagsbehandler, handicap

Rudersdal

Ole Nørring

Sagsbehandler og faglig koordinator

Vejle

Tina Pedersen

Sagsbehandler
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Bilag 8 – Liste over høringsparter
Projektets faglige og kommunale netværk
Navn
Tina Jørgensen
Kurt Hjortsø
Steen Bengtsson
Lars benjaminsen
Lise Bjerre Kyllingsbæk
Henriette Zeeberg
Ole Thomsen
Bo Jensen
Camilla Bugge
Hanne Melchiorsen
Solvejg Bang
Erik Jappe
Kommune
Faxe
Fredericia
Frederiksberg
Gentofte
Gladsaxe
Gribskov
Haderslev
Herlev
Kalundborg
København

LyngbyTaarbæk
Nyborg
Næstved
Roskilde
Rudersdal
Varde

Vejle
Viborg
Aalborg
Århus

Fagligt netværk
Stilling
Projektleder FS II vers.2

handicapenheden
Faglig leder
Faglig leder
Fuldmægtig
Fuldmægtig
Projekt- og udviklingskonsulent

Organisation
KL
KL
SFI
SFI
Servicestyrelsen
Servicestyrelsen
Servicestyrelsen
Servicestyrelsen
Servicestyrelsen
MarselisborgCentret
Sundhedsstyrelsen
DUKH

Kommunalt netværk
Navn
Titel
Jette Gudmundsen
Kvalitets- og proceskonsulent
Vickie Kramer
Koordinator
Stine Jarl
handicapkonsulent
Kirsten Denning
Afdelingschef
Rasmus Bækgård
Administrationsleder
Annette Holmilius
Implementeringschef
Anne Leth
Afdelingschef
Afdelingschef, Handicap- og
Henrik Otto
psykiatriafdelingen
Lene T. Olsen
Systemansvarlig
Kit Roesen
Kontorchef for it og ledelsesinformation
Sine Gregersen
Hanne Olesen
Charlotte Olsen
Lone Hartig
Mette Nystrup
Janick Wrona
Rikke Barnholdt
Hansen
Kylle Svan
Benedikte Korsager
Ulla Thimsen
Susanne Kristensen
Maiken Schmiegelow
Pierre Vassard
Jan Skovgaard
tage Hadenfeldt
Kjeld Lauritsen

Socialcenterchef
Gruppeleder
socialrådgiver
Projektleder
Specialkonsulent

Teamleder
Virksomhedsleder
Myndighedschef
Visitationschef
It-konsulent
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Projektets it-leverandørnetværk
•

Capgemini

•

IBM

•

CSC Scandihealth

•

Teamonline

•

Cervius

•

KMD

•

DataSign

•

Rambøll Informatik

•

Avaleo

•

Logica

•

Resultmaker

•

NNIT

•

cBrain

Projektets referencegruppe
•

Danske Handicaporganisationer v. Kirsten Plambech, socialpolitisk konsulent

•

Rådet for Socialt udsatte, v. Preben Brandt

•

Dansk Socialrådgiverforening v. Laura Olsen, konsulent

•

HK v. Per Støve

•

HK-Kommunal v. Heidi Liholt Holm, sagsbehandler

•

Socialchefforeningen v. Ole Pass, landsformand

Øvrige høringsparter
•

KL's økonomistyringsnetværk

•

It- og telestyrelsen

•

Professionshøjskolernes Rektorkollegium

Der er modtaget høringssvar fra følgende
•

Sundhedsstyrelsen

•

Socialrådgiverforeningen

•

Gribskov Kommune

•

Rudersdal Kommune

•

Københavns Kommune

•

Gentofte Kommune

•

It- og Telestyrelsen

Der er desuden modtaget høringssvar fra
•

Hanne Melchiorsen, MarselisborgCentret

•

Marianne Engberg, Region Hovedstaden
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Bilag 9 – Begreber fra forprojektet, Definitionsliste,
Ydelser
Ydelsesbegreberne fra forprojektet gengives her i den opdaterede form, der skal indgå i det
kommende it-system. Ydelsesbegreberne har, siden forprojektet blev afsluttet, undergået
yderligere bearbejdning i forskelligt regi. Blandt andet er der sket visse tilpasninger i forbindelse
med en mapning, der har sikret overensstemmelse mellem ydelser, tilbud, lovgivningen og den
kommunale kontoplan. Det har dels udvidet klassifikationen med enkelte begreber, dels
skærpet indholdet i definitioner samt termvalg.

Emne:

Ydelse

Notation:

1

Term:

ydelse

Definition:

tjeneste, genstand eller beløb, der ydes en borger

Kommentar til

En ydelse kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som fx

definition:

forældrepålæg.
Enkelte ydelser kan leveres til mere end én borger ad gangen. Fx kan visse
former for behandling leveres til en gruppe eller en familie og forebyggelse kan
leveres til en samlet målgruppe.

Diagrammer:

# 10.01 Stofmisbrugsdatabasen - Behandlingsforløb, -intensitet og formål; # 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation; #
08.06 Handicap og udsatte voksne - Sagsøkonomi;

Emne:

Ydelse

Notation:

1

Term:

ydelse (fortsat)

Definition:

se ydelse

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse - Voksne

Notation:

1.1

Term:

aktivitets- og samværsydelse

Definition:

ydelse, der gennem udviklende aktiviteter har til formål at fremme socialt
samvær

Kommentar til

I aktivitets- og samværsydelser kan der også indgå individuel vejledning, støtte

definition:

og hjælp til at deltage i aktiviteterne

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.2

Term:

befordring

Definition:

ydelse, der har til formål at køre en person fra et sted til et andet
77

Kommentar til

I nogle tilfælde kan ydelsen også leveres i form at økonomisk tilskud til

definition:

befordring.

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.2.1

Term:

befordring til og fra et tilbud

Definition:

befordring, der ydes til en person, som skal til og fra et tilbud

Kommentar til

Befordring til og fra et tilbud gælder typisk i forbindelse med transport til og fra

definition:

aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelsestilbud.

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.2.2

Term:

individuel befordring

Definition:

befordring, der ydes til en person, som ikke kan benytte offentlige
transportmidler

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.3

Term:

behandling
behandling/træning

Definition:

ydelse, der har til formål at forbedre en given tilstand

Kommentar til

Det kan være vanskeligt i praksis at skelne skarpt mellem behandling og

definition:

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.

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation; # 10.04
Stofmisbrugsdatabasen - Generelle misbrugsbegreber;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.3.1

Term:

misbrugsbehandling

Definition:

behandling, der har til formål at afhjælpe et misbrug

Kommentar til

Misbrugsbehandling omfatter både social misbrugsbehandling og medicinsk

definition:

misbrugsbehandling. Misbrugsbehandling kan i nogle tilfælde alene være af den
ene type.

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation; # 10.04
Stofmisbrugsdatabasen - Generelle misbrugsbegreber;
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Emne:

Ydelse

Notation:

1.3.2

Term:

terapi

Definition:

behandling, der har til formål på en struktureret måde at forbedre en persons
psykiske tilstand

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation; # 16.02
Relaterede søgeord, Ydelse;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.3.3

Term:

psykologisk behandling

Definition:

behandling, der udføres af en psykolog

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation; # 16.02
Relaterede søgeord, Ydelse;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.3.4

Term:

speciallægelig behandling
psykiatrisk eller anden speciallægelig behandling

Definition:

behandling, der udføres af en speciallæge

Kommentar til

Speciallægelig behandling dækker behandling, der foretages af alle typer af

definition:

speciallæger, fx psykiater; øjenlæge, øre-, næse- og halslæge; tandlæge m.fl.

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation; # 16.02
Relaterede søgeord, Ydelse;

Emne:

Ydelse - Voksne

Notation:

1.4

Term:

beskyttet beskæftigelsesydelse

Definition:

ydelse, der har til formål at iværksætte arbejdslignende aktiviteter, som
voksne deltager i og aflønnes for

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation; # 16.02
Relaterede søgeord, Ydelse;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.5

Term:

kontantydelse

Definition:

ydelse, der har til formål at imødekomme et konkret behov, krav eller tab
gennem en enkeltstående eller periodevis udbetaling af et pengebeløb

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation; # 16.02
Relaterede søgeord, Ydelse;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.5.1
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Term:

arbejdsvederlag

Definition:

kontantydelse, der ydes som aflønning for arbejdsindsats

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.5.2

Term:

dækning af merudgift

Definition:

kontantydelse, der ydes til dækning af sandsynliggjorte, nødvendige udgifter,
som følger af en varig funktionsnedsættelse

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.6

Term:

kontrolordning

Definition:

ydelse, der har til formål at sikre, at aftaler, samvær, færden eller
kommunikation foregår inden for fastsatte rammer

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.6.1

Term:

fastholdelse

Definition:

kontrolordning, hvor en person ved brug af fysisk magt forhindres i at flytte
eller bevæge sig

Kommentar til

Fastholdelse bruges i særligt afgrænsede situationer, hvor fysisk magt er

definition:

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.

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.6.2

Term:

kontrol med færden

Definition:

kontrolordning, der angår, hvordan en person bevæger sig rundt

Kommentar til

Kontrol med, hvordan en persons færdes, kan bestå af flere forskellige tiltag,

definition:

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.

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.7
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Term:

ophold
anbringelse

Note til term:

Termen anvendes kun på børn og unge-området

Definition:

ydelse, der har til formål at huse en person

Kommentar til

Ophold giver mulighed for overnatning. Det varierer, hvorvidt man bor der fast,

definition:

kortvarigt eller periodevis.
Ophold er i langt de fleste tilfælde blot en ud af flere ydelser, der leveres til
borgeren. Det primære fokus for den sociale indsats er oftest disse andre
ydelser, der leveres i forbindelse med opholdet.

Termen 'anbringelse' anvendes kun på børn og unge-området.
Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.7.1

Term:

længerevarende ophold

Definition:

ophold, der er tilkendt for en ikke-begrænset periode

Diagrammer:

# 16.02 Relaterede søgeord, Ydelse; # 08.02 Handicap og udsatte
voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.7.2

Term:

midlertidigt ophold

Definition:

ophold, der tilkendes for en begrænset periode

Diagrammer:

# 16.02 Relaterede søgeord, Ydelse; # 08.02 Handicap og udsatte
voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.7.3

Term:

aflastning

Definition:

ophold, der har til formål at aflaste en person med funktionsnedsættelse
eller sociale problemer, pårørende til personen eller et tilbud, som er
tilkendt personen

Kommentar til

Aflastning kan let forveksles med afløsning, der er en støttepersonordning, som

definition:

leveres i en persons eget hjem. Til forskel herfra består aflastning i, at en person
får et kortvarigt ophold et andet sted, end der hvor personen har sit daglige
ophold.

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation; # 16.02
Relaterede søgeord, Ydelse;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.8

Term:

personlig hjælp

Definition:

ydelse, der har til formål at hjælpe en person med basale opgaver, der
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relaterer til pleje af personen selv
Kommentar til

Personlig hjælp kan fx være hjælp til hygiejne, indtagelse af mad, drikke eller

definition:

medicin.
Personlig hjælp er en del af de ydelser, der almindeligvis omtales som
'hjemmehjælp'. Hjælpen gives fortrinsvist til ældre og personer med nedsat
funktionsevne. Hjælpen gives som en supplerende hjælp med et aktiverende
sigte, der skal støtte modtageren i at vedligeholde eller genvinde et
funktionsniveau.

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation; # 16.02
Relaterede søgeord, Ydelse;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.9

Term:

praktisk hjælp

Definition:

ydelse, der har til formål at hjælpe en person med praktiske opgaver i
hjemmet, der relaterer til almindelig daglig livsførelse

Kommentar til

Praktisk hjælp kan fx være tøjvask og rengøring.

definition:

Praktisk hjælp er en del af de ydelser, der almindeligvis omtales som
'hjemmehjælp'. Hjælpen gives fortrinsvist til ældre og personer med nedsat
funktionsevne. Hjælpen gives som en supplerende hjælp med et aktiverende
sigte, der skal støtte modtageren i at vedligeholde eller genvinde et
funktionsniveau.

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation; # 16.02
Relaterede søgeord, Ydelse;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.10

Term:

rådgivning

Definition:

ydelse, der har til formål at give kvalificeret vejledning inden for et område

Diagrammer:

# 16.02 Relaterede søgeord, Ydelse; # 08.02 Handicap og udsatte
voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse - Voksne

Notation:

1.11

Term:

socialpædagogisk støtte
socialpædagogisk bistand

Definition:

ydelse, der gennem vejledning, omsorg, støtte og kompenserende hjælp har til
formål at fastholde eller udvikle en persons funktionsevne og muligheder for
selvstændighed og selvbestemmelse i forhold til personens situation

Kommentar til

Socialpædagogisk støtte retter sig overvejende imod vedligeholdelse og

definition:

udvikling af færdigheder i forbindelse med almindelig daglig levevis (ADL),
herunder at skabe struktur i hverdagen.
Socialpædagogisk støtte kan også ydes med det formål at afbøde de
umiddelbare konsekvenser af en progressiv lidelse.

Diagrammer:

# 16.02 Relaterede søgeord, Ydelse; # 08.02 Handicap og udsatte
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voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse - Voksne

Notation:

1.11.1

Term:

støtte til administration
administration

Definition:

socialpædagogisk støtte, der retter sig imod formelle og økonomiske opgaver

Kommentar til

Støtte til administration kan eksempelvis være hjælp til håndtering og forståelse

definition:

af post og personlig økonomi, herunder budget, opsparing og regninger, samt
kontakt til offentlige og private instanser, herunder banker, foreninger,
organisationer og kommunale myndigheder.

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse - Voksne

Notation:

1.11.2

Term:

støtte til indkøb og kost
kost/indkøb

Definition:

socialpædagogisk støtte, der retter sig imod madlavnings- og spiserelaterede
opgaver samt indkøb hertil

Kommentar til

Støtte til indkøb og kost kan eksempelvis være hjælp til kostvejledning og

definition:

madplanlægning, indkøb, madlavning og spisning.

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse - Voksne

Notation:

1.11.3

Term:

støtte til kontakt og samvær
kontakt/samvær

Definition:

socialpædagogisk støtte, der retter sig imod at pleje omgang og kontakt med
andre

Kommentar til

Støtte til kontakt og samvær kan både være hjælp til at håndtere de

definition:

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.

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse - Voksne

Notation:

1.11.4

Term:

støtte til medicinhåndtering
medicinhåndtering

Definition:

socialpædagogisk støtte, der retter sig imod korrekt brug af medicin
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Kommentar til

Støtte til medicinhåndtering kan eksempelvis være hjælp til den rigtige dosering

definition:

og indtagelse af medicin.

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse - Voksne

Notation:

1.11.5

Term:

støtte til personlig pleje
personlig pleje

Definition:

socialpædagogisk støtte, der retter sig imod praktiske og hygiejnemæssige
opgaver i relation til personen selv

Kommentar til

Støtte til personlig pleje kan eksempelvis være hjælp til af- og påklædning,

definition:

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.

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse - Voksne

Notation:

1.11.6

Term:

støtte til praktiske opgaver i hjemmet
praktiske opgaver i hjemmet

Definition:

socialpædagogisk støtte, der retter sig imod almindelige dagligdags opgaver i
hjemmet

Kommentar til

Støtte til praktiske opgaver i hjemmet kan eksempelvis være hjælp til

definition:

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.

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse - Voksne

Notation:

1.11.7

Term:

støtte til uddannelse og beskæftigelse
uddannelse/beskæftigelse

Definition:

socialpædagogisk støtte, der er rettet imod uddannelses- og
beskæftigelsesmæssige opgaver

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse - Voksne

Notation:

1.11.8

Term:

støtte til varetagelse af forældrerollen
varetagelse af forældrerollen

Definition:

socialpædagogisk støtte, der retter sig imod at håndtere opgaver, som er en
almindelig del af forældreansvaret

Diagrammer:

# 16.02 Relaterede søgeord, Ydelse; # 08.02 Handicap og udsatte
voksne - Ydelsesklassifikation;
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Emne:

Ydelse

Notation:

1.12

Term:

støttepersonordning

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

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.12.1

Term:

afløsning

Definition:

støttepersonordning, der har til formål at afløse en ægtefælle, forælder eller
pårørende, som passer en person med funktionsnedsættelse

Kommentar til

Afløsning kan let forveksles med aflastning. Aflastning har samme formål, men

definition:

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.

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse - Voksne

Notation:

1.12.2

Term:

borgerstyret personlig assistance
BPA
hjælpeordning

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

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse - Voksne

Notation:

1.12.3

Term:

kontaktperson for døvblinde

Definition:

støttepersonordning, der har til formål at give specialiseret hjælp og støtte for
at afhjælpe isolation af funktionelt døvblinde

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.12.4

Term:

ledsageordning

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 til

Ledsageordningen kan eksempelvis omfatte hjælp med overtøj og kørsel i bil
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definition:

eller offentlige transportmidler.

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.12.5

Term:

pasning af pårørende

Definition:

støttepersonordning, der har til formål, at en person med behov for pasning
og omsorg kan få den nødvendige hjælp af en nærtstående

Kommentar til

Ydelsen gives til midlertidig pasning af pårørende med psykisk eller fysisk

definition:

funktionsnedsættelse, kronisk lidelse eller døende.

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse - Voksne

Notation:

1.12.6

Term:

støtte- og kontaktperson

Definition:

støttepersonordning, der har til formål at etablere kontakt med en person og
gøre personen i stand til at modtage andre ydelser

Kommentar til

Støtte- og kontaktpersonordningen retter sig imod de svageste grupper,

definition:

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.

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.13

Term:

støtteredskab

Definition:

ydelse, der har til formål at stille et konkret redskab eller en fysisk ramme til
rådighed

Kommentar til

'At stille et støtteredskab til rådighed' kan enten betyde, at en person får eller

definition:

låner redskabet eller at personen får et økonomisk tilskud til anskaffelse af
redskabet.
Støtteredskaber gives til personer med 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.

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.13.1

Term:

hjælpemiddel
særligt personligt hjælpemiddel

Definition:

støtteredskab, der understøtter kroppen eller kropslige funktioner

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse
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Notation:

1.13.2

Term:

støtte til bil

Definition:

støtteredskab, der gives i form af kontant tilskud til anskaffelse af bil

Kommentar til

Støtte til bil gives til personer, hvis funktionsnedsættelse er af en sådan

definition:

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.

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.13.3

Term:

støtte til boligindretning

Definition:

støtteredskab, der gives i form af kontant tilskud til indretning af bolig

Kommentar til

Boligindretningen skal være nødvendig for at gøre boligen egnet for en person

definition:

med varig funktionsnedsættelse.
Støtten kan i undtagelsestilfælde også gives til anskaffelse af ny bolig.

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.13.4

Term:

støtte til forbrugsgode

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

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.14

Term:

træning

Definition:

ydelse, der har til formål at opøve en given tilstand

Kommentar til

Det kan være vanskeligt i praksis at skelne skarpt mellem behandling og

definition:

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 og at
generhverve en færdighed, som er mistet eller svækket.
Træning sigter oftest imod fysiske færdigheder og består af vejledning eller
instruktion, som involverer gentagne handlinger eller øvelser.

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.14.1

Term:

genoptræning
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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 til

Genoptræning er ofte rettet imod ældre borgere. Genoptræning kan eksempelvis

definition:

foretages efter en genoptræningsplan fra sundhedsvæsenet.
Genoptræning tager typisk form af vederlagsfri fysio- eller ergoterapi.

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.14.2

Term:

vedligeholdelsestræning

Definition:

træning, der har til formål at forhindre eller minimere en fysisk
funktionsnedsættelse eller psykisk funktionsnedsættelse eller at fastholde
et givet funktionsniveau

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.15

Term:

undervisning

Definition:

ydelse, der har til formål at formidle og opøve viden og færdigheder

Diagrammer:

# 16.02 Relaterede søgeord, Ydelse; # 08.02 Handicap og udsatte
voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.15.1

Term:

kompenserende specialundervisning

Definition:

undervisning, der gives med det formål at afhjælpe eller begrænse
virkningerne af en fysisk funktionsnedsættelse eller psykisk
funktionsnedsættelse

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse

Notation:

1.15.2

Term:

ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Definition:

undervisning, der er målrettet en person med behov for særlig støtte, og som
består af et 3-årigt individuelt planlagt forløb

Kommentar til

Uddannelse til unge med særlige behov retter sig imod unge og voksne under 25

definition:

år, som har opfyldt undervisningspligten, men ikke kan gennemføre en
ungdomsuddannelse eller erhvervsgrunduddannelse.

Diagrammer:

# 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;
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Bilag 10 – Begreber fra forprojektet, Definitionsliste,
Tilbud
Tilbudsbegreberne fra forprojektet gengives her i den opdaterede form, der skal indgå i det
kommende it-system. Tilbudsbegreberne har, siden forprojektet blev afsluttet, undergået
yderligere bearbejdning i forskelligt regi. Blandt andet er der sket visse tilpasninger i forbindelse
med en mapning, der har sikret overensstemmelse mellem ydelser, tilbud, lovgivningen og den
kommunale kontoplan. Det har dels udvidet klassifikationen med enkelte begreber, dels
skærpet indholdet i definitioner samt termvalg.
Emne:

Tilbud

Notation:

1

Term:

tilbud
leverandør

Definition:

organisation, der leverer ydelser

Diagrammer:

# 09.04 Tilbudsportalen - Stamoplysninger om tilbud; # 08.07 Handicap
og udsatte voksne - Tilbudsklassifikation; # 10.01
Stofmisbrugsdatabasen - Behandlingsforløb, -intensitet og -formål; #
16.01 Relaterede søgeord, Tilbud;

Emne:

Tilbud - Voksne

Notation:

1.1

Term:

tilbud til voksne

Definition:

tilbud, der retter sig imod voksne

Diagrammer:

# 08.07 Handicap og udsatte voksne - Tilbudsklassifikation;

Emne:

Tilbud - Voksne

Notation:

1.1.1 + 1.3.1

Term:

ambulant tilbud til voksne

Definition:

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

Diagrammer:

# 08.07 Handicap og udsatte voksne - Tilbudsklassifikation;

Emne:

Tilbud - Voksne

Notation:

1.1.2 + 1.4.1

Term:

dagtilbud til voksne

Definition:

tilbud, der både er dagtilbud og tilbud til voksne

Diagrammer:

# 08.07 Handicap og udsatte voksne - Tilbudsklassifikation;

Emne:

Tilbud - Voksne

Notation:

1.1.3.+ 1.5.1

Term:

botilbud til voksne

Definition:

tilbud, der både er botilbud og tilbud til voksne

Diagrammer:

# 08.07 Handicap og udsatte voksne - Tilbudsklassifikation;
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Emne:

Tilbud - Voksne

Notation:

1.2

Term:

udgående tilbud

Definition:

tilbud, der leverer ydelser til en person, der hvor personen er

Kommentar til

Der, hvor personen er, vil typisk være i eget hjem. Tilbuddet kan fx også rette

definition:

sig imod hjemløse.

Diagrammer:

# 08.07 Handicap og udsatte voksne - Tilbudsklassifikation;

Emne:

Tilbud

Notation:

1.3

Term:

ambulant tilbud

Definition:

tilbud, der leverer ydelser til en person, i forbindelse med at personen
kortvarigt er på tilbuddet

Kommentar til

En person kommer typisk kun på et ambulant tilbud for at modtage en specifik

definition:

ydelse og forlader umiddelbart derefter stedet. Ambulante tilbud leverer fx
rådgivning, behandling og træning.

Diagrammer:

# 08.07 Handicap og udsatte voksne - Tilbudsklassifikation;

Emne:

Tilbud - Voksne

Notation:

1.3.1.1

Term:

ambulant behandlingstilbud

Definition:

ambulant tilbud til voksne, der leverer behandling og træning

Kommentar til

Forskellen mellem ambulant behandlingstilbud og dag- og døgnbehandlingstilbud

definition:

handler ikke om de leverede ydelser, men i den intensitet og opholdsform, som
ligger i de tre tilbudstyper: ambulant tilbud, dagtilbud og botilbud.

Diagrammer:

# 08.07 Handicap og udsatte voksne - Tilbudsklassifikation;

Emne:

Tilbud

Notation:

1.4

Term:

dagtilbud

Definition:

tilbud, der leverer ydelser til en person, i forbindelse med at personen er på
tilbuddet i en del af dagtimerne

Kommentar til

Dagtilbud adskiller sig fra ambulant tilbud ved, at dagtilbuddet ikke kan komme

definition:

ud til borgeren med sin ydelse, og borgeren opholder sig i længere tid på
dagtilbuddet.
Typiske eksempler på dagtilbud er børnehaver, klubtilbud og
undervisningstilbud.

Diagrammer:

# 08.07 Handicap og udsatte voksne - Tilbudsklassifikation;

Emne:

Tilbud - Voksne

Notation:

1.4.1.1

Term:

aktivitets- og samværstilbud

Definition:

dagtilbud til voksne, der leverer aktivitets- og samværsydelser til
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opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene
Kommentar til

Begrebet dækker også væresteder og varmestuer.

definition:
Diagrammer:

# 16.01 Relaterede søgeord, Tilbud; # 08.07 Handicap og udsatte
voksne - Tilbudsklassifikation;

Emne:

Tilbud - Voksne

Notation:

1.4.1.2

Term:

beskyttet beskæftigelsestilbud

Definition:

dagtilbud til voksne, der leverer beskyttet beskæftigelsesydelser til
personer, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på
arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning

Diagrammer:

# 08.07 Handicap og udsatte voksne - Tilbudsklassifikation;

Emne:

Tilbud - Voksne

Notation:

1.4.1.3

Term:

dagbehandlingstilbud
dagbehandlingstilbud til voksne

Definition:

dagtilbud til voksne, der leverer behandling og træning

Kommentar til

Forskellen mellem ambulant behandlingstilbud og dag- og døgnbehandlingstilbud

definition:

handler ikke om de leverede ydelser, men i den intensitet og opholdsform, som
ligger i de tre tilbudstyper: ambulant tilbud, dagtilbud og botilbud.

Diagrammer:

# 08.07 Handicap og udsatte voksne - Tilbudsklassifikation;

Emne:

Tilbud - Voksne

Notation:

1.4.1.4

Term:

uddannelsestilbud

Definition:

dagtilbud til voksne, der leverer undervisning

Diagrammer:

# 08.07 Handicap og udsatte voksne - Tilbudsklassifikation;

Emne:

Tilbud

Notation:

1.5

Term:

botilbud
døgntilbud

Definition:

tilbud, der leverer ophold og oftest andre ydelser til en person, i forbindelse
med at personen er på tilbuddet hele eller dele af døgnet

Diagrammer:

# 16.01 Relaterede søgeord, Tilbud; # 08.07 Handicap og udsatte
voksne - Tilbudsklassifikation;

Emne:

Tilbud - Voksne

Notation:

1.5.1.1

Term:

almen bolig
handicapvenlig bolig
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almen ældrebolig
Definition:

botilbud til voksne, der består af almindelige boliger, som retter sig imod
personer med plejebehov

Kommentar til

Almene boliger er oprettet efter almenboligloven. I lovgivningen og vejledninger

definition:

omtales de som "almene ældreboliger", men kan rette sig både til ældre og til
personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Diagrammer:

# 08.07 Handicap og udsatte voksne - Tilbudsklassifikation;

Emne:

Tilbud - Voksne

Notation:

1.5.1.1.1

Term:

plejebolig

Definition:

almen bolig, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med
tilhørende personale svarende til den pågældende beboergruppes behov

Diagrammer:

# 16.01 Relaterede søgeord, Tilbud; # 08.07 Handicap og udsatte
voksne - Tilbudsklassifikation;

Emne:

Tilbud - Voksne

Notation:

1.5.1.2

Term:

bofællesskab

Definition:

botilbud til voksne, der retter sig imod personer med behov for at etablere og
indgå i et fællesskab med andre

Kommentar til

Herunder også opgangsfællesskaber.

definition:
Diagrammer:

# 16.01 Relaterede søgeord, Tilbud; # 08.07 Handicap og udsatte
voksne - Tilbudsklassifikation;

Emne:

Tilbud - Voksne

Notation:

1.5.1.3

Term:

døgnbehandlingstilbud
behandlingstilbud

Definition:

botilbud til voksne, der retter sig imod personer, som har behov for pleje,
behandling og træning

Kommentar til

Behandlingstilbud leverer fx psykologisk behandling, alkoholmisbrugsbehandling,

definition:

stofmisbrugsbehandling samt fysio- og ergoterapi.
Forskellen mellem ambulant behandlingstilbud og dag- og døgnbehandlingstilbud
handler ikke om de leverede ydelser, men i den intensitet og opholdsform, som
ligger i de tre tilbudstyper: ambulant tilbud, dagtilbud og botilbud.

Diagrammer:

# 16.01 Relaterede søgeord, Tilbud; # 08.07 Handicap og udsatte
voksne - Tilbudsklassifikation;

Emne:

Tilbud - Voksne

Notation:

1.5.1.4

Term:

forsorgshjem/herberg

Definition:

botilbud til voksne, der retter sig imod hjemløse, og som leverer aktiverende
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støtte, omsorg og anden hjælp
Diagrammer:

# 16.01 Relaterede søgeord, Tilbud; # 08.07 Handicap og udsatte
voksne - Tilbudsklassifikation;

Emne:

Tilbud - Voksne

Notation:

1.5.1.5

Term:

krisecenter

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

Diagrammer:

# 08.07 Handicap og udsatte voksne - Tilbudsklassifikation; # 16.01
Relaterede søgeord, Tilbud;

Emne:

Tilbud - Voksne

Notation:

1.5.1.6

Term:

længerevarende botilbud til voksne

Definition:

botilbud til voksne, der retter sig imod personer, som har længerevarende
behov for omfattende hjælp, og som ikke kan få dækket disse behov på anden
vis

Kommentar til

Herunder hører også såkaldte "skæve huse" og "alternative plejehjem"

definition:
Diagrammer:

# 16.01 Relaterede søgeord, Tilbud; # 08.07 Handicap og udsatte
voksne - Tilbudsklassifikation;

Emne:

Tilbud - Voksne

Notation:

1.5.1.6.1

Term:

sikret botilbud

Definition:

længerevarende botilbud til voksne, der 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

Kommentar til

Sikret botilbud kan kun forefindes på botilbud oprettet efter servicelovens § 108,

definition:

stk. 1

Diagrammer:

# 08.07 Handicap og udsatte voksne - Tilbudsklassifikation;

Emne:

Tilbud - Voksne

Notation:

1.5.1.7

Term:

midlertidigt botilbud til voksne

Definition:

botilbud til voksne, der retter sig imod personer, som har midlertidig behov
for omfattende hjælp, og som på sigt forventeligt kan få disse behov dækket på
anden vis

Diagrammer:

# 08.07 Handicap og udsatte voksne - Tilbudsklassifikation;

Emne:

Tilbud - Voksne

Notation:

1.5.1.8

Term:

plejehjem
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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

Diagrammer:

# 16.01 Relaterede søgeord, Tilbud; # 08.07 Handicap og udsatte
voksne - Tilbudsklassifikation;

Emne:

Tilbud - Voksne

Notation:

1.5.1.9

Term:

rehabiliteringstilbud

Definition:

botilbud til voksne, der retter sig imod personer med erhvervet
hjerneskade, og som leverer koordinerede, tværfaglige ydelser til denne
målgruppe

Diagrammer:

# 08.07 Handicap og udsatte voksne - Tilbudsklassifikation;

Emne:

Tilbud

Notation:

1.6

Term:

tilbud med myndighedsbeføjelse

Definition:

tilbud, der også er en forvaltningsmyndighed

Kommentar til

Tilbud med myndighedsbeføjelse benævner den offentlige forvaltning, når den

definition:

optræder i rollen som leverandør af ydelser direkte til borgeren. Det kan
eksempelvis være i forbindelse med rådgivning eller kontantydelser.
Det er kun 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.

Diagrammer:

# 08.07 Handicap og udsatte voksne - Tilbudsklassifikation;
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Bilag 11 – Begreber fra forprojektet, Definitionsliste,
Målgruppe
Målgruppebegreberne fra forprojektet gengives her i den opdaterede form, der skal indgå i det
kommende it-system. Målgruppebegreberne har, siden forprojektet blev afsluttet, undergået
yderligere bearbejdning i forskelligt regi. Det har dels udvidet målgruppeklassifikationen med
enkelte begreber, dels skærpet indholdet i definitioner samt termvalg.
Emne:

Målgruppe

Notation:

1

Term:

funktionsevnenedsættelse
nedsat funktionsevne

Definition:

nedsættelse i funktionsevne, der vedrører kroppens funktion, kroppens
anatomi, aktivitet eller deltagelse

Kommentar til

Begrebet dækker over de negative aspekter af samspillet mellem en person

definition:

(med en given helbredstilstand og et givet niveau af aktivitet og deltagelse) og
personens kontekstuelle faktorer (omgivelsesfaktorer og personlige faktorer).
Eftersom funktionsevnen er relativ til de personlige og omgivelsesmæssige
faktorer, gælder det tilsvarende også for funktionsevnenedsættelsen. En tilstand
eller mangel som en person eller omgivelserne ikke opfatter som en
begrænsning, er ikke en funktionsevnenedsættelse.

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.1

Term:

aktivitetsbegrænsning

Definition:

funktionsevnenedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons
aktivitet

Kommentar til

Omfanget af aktivitetsbegrænsning vurderes i forhold til den måde eller den

definition:

udstrækning, man kan forvente, at en tilsvarende person inden for samme
kultur og uden den pågældende funktionsevnenedsættelse kan udføre lignende
aktiviteter.

Diagrammer:

21.00 VIAS - målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation; 02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet
oversigt;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.2

Term:

deltagelsesbegrænsning

Definition:

funktionsevnenedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons
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deltagelse
Kommentar til

Omfanget af deltagelsesbegrænsning vurderes i forhold til den måde eller den

definition:

udstrækning, man kan forvente, at en tilsvarende person inden for samme
kultur og uden den pågældende funktionsevnenedsættelse kan involvere sig i
dagliglivet.

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.3

Term:

funktionsnedsættelse

Definition:

funktionsevnenedsættelse, der vedrører kroppens anatomi eller kroppens
funktion, herunder også mentale funktioner

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.3.1

Term:

fysisk funktionsnedsættelse

Definition:

funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner,
eksklusiv de mentale funktioner

Kommentar til

Fysisk funktionsnedsættelse svarer til Servicelovens 'nedsat fysisk

definition:

funktionsevne' og udgør sammen med nedsat psykisk funktionsevne og socialt
problem de tre overordnede målgrupper, som kan modtage ydelser efter
Serviceloven (jf. § 12 i Vejledning om formål og andre generelle bestemmelser i
Serviceloven).

SÆRLIG KOMMENTAR TIL INTEGRATED CHILDREN'S SYSTEM (ICS):
Om barnet/den unge har fysiske funktionsnedsættelser, der kan udgøre en
barriere for barnet/den unge, fx synsnedsættelse, hørenedsættelse,
mobilitetsnedsættelse og/eller kommunikationsnedsættelse.
Diagrammer:

13.00 Integrated Children's System (ICS); 02.00
Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.3.1.1

Term:

hørenedsættelse

Definition:

fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons
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opfattelse af lyd
Kommentar til

Begrænsning dækker hele spektret fra let nedsat til fuldstændig ophævet

definition:

funktion.

Diagrammer:

21.00 VIAS - målgruppeklassifikation; 02.00 Målgruppeklassifikation Samlet oversigt; 09.01 Tilbudsportalen - Målgruppeklassifikation; 08.01
Handicap og udsatte voksne - Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.3.1.1.1 +1.3.1.4.1

Term:

døvblindhed

Definition:

fysisk funktionsnedsættelse, der består af en kombineret syns- og
hørenedsættelse i alvorlig grad

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.3.1.2

Term:

kommunikationsnedsættelse
kommunikationsproblem

Definition:

fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons evne
til at frembringe meddelelser

Kommentar til

Begrænsning dækker hele spektret fra let nedsat til fuldstændig ophævet

definition:

funktion.
Kommunikationsnedsættelse omfatter ikke manglende evne til at forstå
meddelelser, der ofte vil være del af en psykisk funktionsnedsættelse.

Diagrammer:

21.00 VIAS - målgruppeklassifikation; 02.00 Målgruppeklassifikation Samlet oversigt; 09.01 Tilbudsportalen - Målgruppeklassifikation; 08.01
Handicap og udsatte voksne - Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.3.1.3

Term:

mobilitetsnedsættelse

Definition:

fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons
mulighed for at bevæge sig

Kommentar til

Begrænsning dækker hele spektret fra let nedsat til fuldstændig ophævet

definition:

funktion.

Diagrammer:

21.00 VIAS - målgruppeklassifikation; 02.00 Målgruppeklassifikation Samlet oversigt; 09.01 Tilbudsportalen - Målgruppeklassifikation; 08.01
Handicap og udsatte voksne - Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.3.1.4

Term:

synsnedsættelse
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Definition:

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

Kommentar til

Evnen til at se omfatter fx synsskarphed, synsfelt eller synskvalitet.

definition:

Begrænsning dækker hele spektret fra let nedsat til fuldstændig ophævet
funktion.

Diagrammer:

21.00 VIAS - målgruppeklassifikation; 02.00 Målgruppeklassifikation Samlet oversigt; 09.01 Tilbudsportalen - Målgruppeklassifikation; 08.01
Handicap og udsatte voksne - Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.3.2

Term:

psykisk funktionsnedsættelse
mental funktionsnedsættelse

Definition:

funktionsnedsættelse i de mentale funktioner

Kommentar til

Psykisk funktionsnedsættelse svarer til Servicelovens 'nedsat psykisk

definition:

funktionsevne' og udgør sammen med nedsat fysisk funktionsevne og socialt
problem de tre overordnede målgrupper, som kan modtage ydelser efter
Serviceloven (jf. § 12 i Vejledning om formål og andre generelle bestemmelser i
Serviceloven).

Diagrammer:

21.00 VIAS - målgruppeklassifikation; 02.00 Målgruppeklassifikation Samlet oversigt; 09.01 Tilbudsportalen - Målgruppeklassifikation; 08.01
Handicap og udsatte voksne - Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.3.2.1

Term:

sindslidelse

Definition:

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

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.3.2.1.1

Term:

angst

Definition:

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

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.3.2.1.2
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Term:
Definition:

depression
sindslidelse, der er kendetegnet ved en markant, vedvarende følelse af
tristhed, håbløshed og handlingslammelse

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.3.2.1.3

Term:

forandret virkelighedsopfattelse

Definition:

sindslidelse, der er kendetegnet ved en virkelighedsopfattelse, der udgør en
væsentlig afvigelse fra accepterede statistiske normer

Kommentar til

Begrebet dækker over skizoide/psykotiske tilstande.

definition:
Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.3.2.1.4

Term:

personlighedsforstyrrelse

Definition:

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

Kommentar til

Begrebet dækker over borderline, psykopati og karakterafvigelser.

definition:
Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.3.2.1.5

Term:

spiseforstyrrelse

Definition:

sindslidelse, der er kendetegnet ved et afvigende spisemønster

Kommentar til

Som eksempel på spiseforstyrrelser kan nævnes anoreksi, bulimi og

definition:

tvangsspisning.

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.3.2.1.6
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Term:

tilknytningsforstyrrelse
tidligt skadet

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

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.3.2.2

Term:

intellektuel/kognitiv forstyrrelse

Definition:

psykisk funktionsnedsættelse, der er kendetegnet ved forstyrrelser i
overordnede mentale funktioner

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.3.2.2.1

Term:

demens

Definition:

intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved en
fremadskridende nedsættelse af en persons intellektuelle og kognitive
færdigheder, heriblandt hukommelsesfunktionen

Kommentar til

Som eksempel på demens kan nævnes Alzheimers sygdom og vaskulær

definition:

demens.

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.3.2.2.2

Term:

hjerneskade

Definition:

intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved misdannet eller
ødelagt hjernevæv

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.3.2.2.2.1
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Term:

erhvervet hjerneskade
senhjerneskade

Definition:

hjerneskade, der er kommet til efter fødslen

Diagrammer:

21.00 VIAS - målgruppeklassifikation; 02.00 Målgruppeklassifikation Samlet oversigt; 09.01 Tilbudsportalen - Målgruppeklassifikation; 08.01
Handicap og udsatte voksne - Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.3.2.2.2.2

Term:

medfødt hjerneskade

Definition:

hjerneskade, der er opstået før eller under fødslen

Diagrammer:

21.00 VIAS - målgruppeklassifikation; 02.00 Målgruppeklassifikation Samlet oversigt; 09.01 Tilbudsportalen - Målgruppeklassifikation; 08.01
Handicap og udsatte voksne - Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.3.2.2.3

Term:

udviklingsforstyrrelse

Definition:

intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved en dysfunktion
eller nedsat funktion i hjernen

Kommentar til

Udviklingsforstyrrelse er medfødt, enten som følge af arvelige forhold eller

definition:

forhold under graviditeten eller fødslen.

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.3.2.2.3.1

Term:

opmærksomhedsforstyrrelse

Definition:

udviklingsforstyrrelse, der er kendetegnet ved betydelige opmærksomhedsog koncentrationsproblemer

Kommentar til

Begrebet omfatter fx ADHD og ADD.

definition:
Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.3.2.2.3.2

Term:

autismespektrum

Definition:

udviklingsforstyrrelse, der er kendetegnet ved mangelfuld udvikling af sociale
og kommunikative færdigheder samt repetitiv og stereotyp adfærd
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Diagrammer:

21.00 VIAS - målgruppeklassifikation; 02.00 Målgruppeklassifikation Samlet oversigt; 09.01 Tilbudsportalen - Målgruppeklassifikation; 08.01
Handicap og udsatte voksne - Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.3.2.2.4

Term:

udviklingshæmning
mental retardering

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 til

Der kan skelnes mellem fire grader af mental retardering: lettere grad (lettere

definition:

evnesvag, debil); middel grad (moderat evnesvag, imbecil); sværere grad
(svært evnesvag, imbecil) og sværeste grad (dyb åndssvaghed, idioti).

Begrebet omfatter også Down's syndrom
Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Generelle begreber

Notation:

2

Term:

person

Definition:

individ, der er et menneske

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 05.00 Generelle socialfaglige begreber; 18.00
Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats; 08.01 Handicap og udsatte
voksne - Målgruppeklassifikation; 20.00 Prostitutionsbegreber;

Emne:

Målgruppe

Notation:

3

Term:

socialt problem
socialt fokusområde

Definition:

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

Kommentar til

Ligesom det gør sig gældende for funktionsevnenedsættelse er også karakteren

definition:

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 (jf. §
12 i Vejledning om formål og andre generelle bestemmelser i Serviceloven).

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne 102

Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

3.1

Term:

hjemløshed

Definition:

tilstand, hvor en person ikke har en bolig

Kommentar til

Begrebet dækker både husvilde, dvs. personer, der ikke har en bolig, og

definition:

funktionelt hjemløse, dvs. personer, der har en bolig, men af den ene eller
anden grund ikke kan opholde sig i den.

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

3.2

Term:

indadreagerende adfærd

Definition:

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

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

3.3

Term:

kriminalitet

Definition:

handling, der er strafbar

Diagrammer:

19.01 Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation; 02.00
Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

3.3.1

Term:

personfarlig kriminalitet

Definition:

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

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

3.3.2
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Term:

ikke-personfarlig kriminalitet

Definition:

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

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

3.4

Term:

selvmordstanker eller -forsøg

Definition:

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

Diagrammer:

21.00 VIAS - målgruppeklassifikation; 02.00 Målgruppeklassifikation Samlet oversigt; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

3.5

Term:

misbrug
skadeligt brug

Definition:

adfærd, der er kendetegnet ved et brugsmønster af rusmiddel eller
lægemiddel, som medfører fysisk, psykisk eller social skade

Kommentar til

Det er væsentligt at fremføre, at skaden ved misbrug ofte er en kombination af

definition:

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.
Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;
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Emne:

Målgruppe

Notation:

3.5.1

Term:

alkoholmisbrug

Definition:

misbrug, hvor rusmidlet er alkohol

Kommentar til

Mange brugere af psykoaktive stoffer tager mere end en type af stoffer.

definition:

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.

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

3.5.2

Term:

stofmisbrug

Definition:

misbrug, hvor rusmidlet ikke er alkohol

Kommentar til

Mange brugere af psykoaktive stoffer tager mere end en type af stoffer.

definition:

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.

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

3.6

Term:

omsorgssvigt

Definition:

tilstand, hvor en person, der er afhængig af andre personer, ikke får den
omsorg og hjælp, som denne har brug for

Kommentar til

Omsorgssvigt kan omfatte fysisk omsorgssvigt, fx utilstrækkelig ernæring,

definition:

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.

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

3.7
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Term:

overgreb

Definition:

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

Kommentar til

Overgreb dækker bredt og er delvist overlappende med begrebet magtmisbrug,

definition:

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.

Diagrammer:

21.00 VIAS - målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation; 02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet
oversigt;

Emne:

Målgruppe

Notation:

3.7.1

Term:

seksuelt overgreb
seksuelt misbrug

Definition:

overgreb, hvor en person udsættes for en seksuel krænkelse

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

3.7.2

Term:

voldeligt overgreb

Definition:

overgreb, hvor en person krænkes med fysisk eller psykisk vold

Kommentar til

For børn og unge omfatter voldeligt overgreb også at være vidne til fysisk eller

definition:

psykisk vold i de nære relationer.

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.
Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

3.8

Term:

prostitution

Definition:

handling, hvor mindst to handlende personer på markedsmæssige betingelser
henholdsvis køber og sælger en prostitutionsydelse mod betaling

Kommentar til

Den tankemæssige forestilling om fænomenet prostitution er værdineutral.

definition:

Inden for Servicelovens område er prostitution benævnt som type af socialt
problem, men hvorvidt prostitution udgør et problem for den enkelte må afgøres
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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.
Diagrammer:

20.00 Prostitutionsbegreber; 21.00 VIAS - målgruppeklassifikation;
08.01 Handicap og udsatte voksne - Målgruppeklassifikation; 02.00
Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

3.9

Term:

seksuelt krænkende adfærd

Definition:

adfærd, hvor en person udsætter andre for grænseoverskridende seksuelle
handlinger eller seksuelt overgreb

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

3.10

Term:

selvskadende adfærd

Definition:

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

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

3.11

Term:

social isolation

Definition:

tilstand, hvor en person føler sig afsondret fra omverdenen

Diagrammer:

21.00 VIAS - målgruppeklassifikation; 02.00 Målgruppeklassifikation Samlet oversigt; 08.01 Handicap og udsatte voksne Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

3.12

Term:

udadreagerende adfærd

Definition:

adfærd, der opleves aggressiv eller voldsom af omgivelserne

Diagrammer:

19.01 Utilsigtet hændelse - Hændelsesklassifikation; 02.00
Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne 107

Målgruppeklassifikation;
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Bilag 12 – Begreber fra forprojektet, Begrebsdiagram, Ydelser
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Bilag 13 – Begreber fra forprojektet, Begrebsdiagram, Tilbud
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Bilag 14 – Begreber fra forprojektet, Begrebsdiagram, Målgruppe

111

