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Dansk: entitet

 

Generel definition: hvad der kan erkendelses

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

 

   

Dansk: data

 

Generel definition: tegn, der er formaliseret

 

   

Dansk: relation

 

Generel definition: entitet, der forbinder entiteter

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

 

   

Dansk: egenskab

 

Generel definition: entitet, der er konstituerende for en entitet

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

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

 

   

Dansk: kvalitet

 

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

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

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

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

 

   

Dansk: tilstand
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Generel definition: egenskab ved en entitet, der bestemmes af værdierne for et sæt af entitetens egenskaber

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

 

   

Dansk: mål

 

Generel definition: tilstand, der tilstræbes som resultat

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

 

   

Dansk: personvelfærd

 

Generel definition: velfærd, der angår en enkelt person

Specifikt for DUBU (ICS): Barnets/den unges velfærd beskrevet ud fra barnets/den unges udviklingsmæssige behov i
relation til forældrekompetencer og faktorer i barnets/den unges familie og omgivelser.
Beskrivelsen danner grundlag for, at eventuelle beslutninger er med til at sikre barnets eller
den unges bedste.

 

   

Dansk: rolle

 

   

Dansk: status

 

Generel definition: tilstand, hvor værdien af et sæt af entitetens egenskaber er bestemt i forhold til et system, en
gruppe eller en rangfølge

 

   

Dansk: tjeneste

 

   

Dansk: velfærd

 

Generel definition: gunstig eller ønskelig tilstand af trivsel og sundhed for en person eller en gruppe af personer

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

 

   

Dansk: genstand

 

   

Dansk: sundhed
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Generel definition: tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og social trivsel

Kommentar (ækvivalens): WHO-term: Health
WHO-definition: "Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not
merely the absence of disease or infirmity."

 

   

Dansk: håndtering

 

   

Dansk: beskrivelse

 

Generel definition: mundtlig eller skriftlig formidling af de væsentligste egenskaber ved en entitet

 

   

Dansk: informativ beskrivelse

 

Generel definition: beskrivelse, hvis formål er at oplyse om noget

 

   

Dansk: vejledning

 

Generel definition: informativ beskrivelse hvis formål er at beskrive en mulig fremgangsmåde

 

   

Dansk: normativ beskrivelse

 

Generel definition: beskrivelse, hvis formål er at være retningsgivende

 

   

Dansk: instruks

 

Generel definition: normativ beskrivelse, der fastsætter bindende regler for handling

 

   

Dansk: standard

 

Generel definition: normativ beskrivelse af et sæt af kriterier, der er accepteret som reference i et fællesskab

 

   

Dansk: lokation

 

Generel definition: sted, hvor noget bestemt foregår eller er beliggende
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Dansk: kontekst

 

Dansk: sammenhæng

 

Generel definition: sammenhæng, hvori noget indgår, optræder eller finder sted

 

   

Dansk: vilkår

 

Dansk: forudsætning

 

Dansk: betingelse

 

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

 

   

Dansk: service

 

   

Dansk: problem

 

Generel definition: entitet, der udgør en vanskelighed, som det kræver en bestræbelse at ændre på

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

 

   

Dansk: plan

 

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

 

   

Dansk: levering

 

Generel definition: handling eller forløb, der forsyner en modtager med en ydelse, som er aftalt eller købt

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

 

   

Dansk: kontakt
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Generel definition: handling mellem to eller flere personer, der indebærer kommunikation eller samvær

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

 

   

Dansk: opfølgning

 

Generel definition: handling, der undersøger, om noget fungerer efter hensigten, fortsætter som planlagt, har opfyldt sit
mål eller er gennemført

 

   

Dansk: udredning

 

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

 

   

Dansk: planlægning

 

Generel definition: handling, der har til formål at udarbejde en plan

 

   

Dansk: vurdering

 

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

 

   

Dansk: dokument

 

Generel definition: en afgrænset samling af informationer, i en kendt struktur og gemt på et kendt medie

 

   

Dansk: samarbejdspartner

 

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

 

   

Dansk: test

 

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

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

 

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

 

   

Dansk: erstatning

 

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

 

   

Dansk: klassifikation

 

Generel definition: struktur, der inddeler entiteter i klasser og underklasser på baggrund af deres egenskaber

 

   

Dansk: måling

 

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

 

   

Dansk: observation

 

Generel definition: handling, hvor noget iagttages opmærksomt

 

   

Dansk: pårørende

 

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

 

   

Dansk: journal

 

Generel definition: dokumentation, der løbende skal beskrive et forløb eller en sag og deres resultat

 

   

Dansk: konflikt

 

Generel definition: tilstand, hvor to personer eller to parter ikke vil det samme og dette opleves som problematisk

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