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Dansk: ydelse

 

Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages

Kommentar: En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som fx
forældrepålæg.

Formidlingsversion: En ydelse er en tjeneste, genstand eller et beløb, der gives eller modtages. En ydelse på
socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som fx forældrepålæg.

 

   

Dansk: afklaring

 

Generel definition: ydelse, der har til formål at klarlægge en persons situation

Relaterede søgeord: udredning

Formidlingsversion: Afklaring er en ydelse, der har til formål at klarlægge en persons situation.

 

   

Dansk: arbejdsprøvning

 

Generel definition: afklaring, der har til formål at vurdere, hvorvidt en person er i stand til at udføre konkrete
jobfunktioner

Formidlingsversion: Arbejdsprøvning er en afklaring, der har til formål at vurdere, hvorvidt personen er i stand til at
udføre konkrete jobfunktioner.

 

   

Dansk: aktivitets- og samværsydelse

 

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

Kommentar: I aktivitets- og samværsydelser kan der også indgå individuel vejledning, støtte og hjælp til at
deltage i aktiviteterne

Formidlingsversion: Aktivitets- og samværsydelse er en ydelse, der gennem udviklende aktiviteter har til formål at
fremme socialt samvær. I aktivitets- og samværsydelser kan der også indgå individuel vejledning,
støtte og hjælp til at deltage i aktiviteterne.

 

   

Dansk: idrætsaktivitet

 

Dansk: idræt
Forældet

 

Generel definition: aktivitets- og samværsydelse, der er rettet mod bevægelse af kroppen

Kommentar: Idræt omfatter fx svømning og ridning.

Relaterede søgeord: gymnastik; sport

Formidlingsversion: Idrætsaktivitet er ydelse, der gennem udviklende aktiviteter har til formål at fremme socialt
samvær, og som er rettet mod bevægelse af kroppen. I aktivitets- og samværsydelser kan der
også indgå individuel vejledning, støtte og hjælp til at deltage i aktiviteterne. Idrætsaktivitet
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omfatter fx svømning og ridning.

 

   

Dansk: køkken- og caféaktivitet

 

Dansk: køkken og café
Forældet

 

Generel definition: aktivitets- og samværsydelse, der foregår i et køkken eller en café

Formidlingsversion: Køkken- og caféaktivitet er en ydelse, der gennem udviklende aktiviteter har til formål at fremme
socialt samvær, og som foregår i et køkken eller en café. I aktivitets- og samværsydelser kan der
også indgå individuel vejledning, støtte og hjælp til at deltage i aktiviteterne.

 

   

Dansk: land- og skovbrugsaktivitet

 

Dansk: land- og skovbrug
Forældet

 

Generel definition: aktivitets- og samværsydelse, der foregår i et land- eller skovbrug

Formidlingsversion: Land- og skovbrugsaktivitet er en ydelse, der gennem udviklende aktiviteter har til formål at
fremme socialt samvær, og som foregår i et land- eller skovbrug. I aktivitets- og samværsydelser
kan der også indgå individuel vejledning, støtte og hjælp til at deltage i aktiviteterne.

 

   

Dansk: oplevelsesaktivitet

 

Dansk: samværsaktivitet
Forældet

 

Generel definition: aktivitets- og samværsydelse, der er rettet mod oplevelser

Kommentar: Oplevelser kan gå fra mere omfattende begivenheder, som fx rejser, over ture og natur- og
kulturoplevelser til mindre indtryk, som fx massage.

Formidlingsversion: Oplevelsesaktivitet er en ydelse, der gennem udviklende aktiviteter har til formål at fremme socialt
samvær, og som er rettet mod oplevelser. Oplevelser kan gå fra mere omfattende begivenheder,
som fx rejser, over ture og natur- og kulturoplevelser til mindre indtryk, som fx massage. I
aktivitets- og samværsydelser kan der også indgå individuel vejledning, støtte og hjælp til at
deltage i aktiviteterne.

 

   

Dansk: værkstedsaktivitet

 

Dansk: værksted
Forældet

 

Generel definition: aktivitets- og samværsydelse, der foregår i et værksted

Formidlingsversion: Værkstedsaktivitet er en ydelse, der gennem udviklende aktiviteter har til formål at fremme socialt
samvær, og som foregår i et værksted. I aktivitets- og samværsydelser kan der også indgå
individuel vejledning, støtte og hjælp til at deltage i aktiviteterne.
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Dansk: befordring

 

Generel definition: ydelse, der har til formål at transportere en person fra et sted til et andet

Kommentar: I nogle tilfælde kan ydelsen også leveres i form af økonomisk tilskud til befordring. Kommunen kan i
visse tilfælde, fx ved befordring til og fra genoptræning, kræve egenbetaling i forbindelse med
befordringen.

 

   

Dansk: befordring til og fra et tilbud

 

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

Kommentar: Befordring til og fra et tilbud gælder typisk i forbindelse med transport til og fra aktivitets- og
samværstilbud og beskyttet beskæftigelsestilbud.

 

   

Dansk: individuel befordring

 

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

 

   

Dansk: behandling

 

Generel definition: ydelse, der har til formål at forbedre en given tilstand

Kommentar: Det kan være vanskeligt i praksis at skelne skarpt mellem behandling og træning. Som
udgangspunkt er træning rettet mod 'noget som ikke er der, og som man gerne vil have', mens
behandling er rettet mod 'noget som er der, og som man gerne vil af med'. Fx træner man for
(igen) at kunne støtte på benene, og man modtager behandling for at overvinde en fobi.
I de tilfælde hvor en forbedring ikke er mulig, kan behandling have til formål at opretholde en
fysisk, psykisk eller social tilstand eller blot at minimere en forværring.

Formidlingsversion: Behandling er en ydelse, der har til formål at forbedre en given tilstand. Det kan være vanskeligt i
praksis at skelne skarpt mellem behandling og træning. Som udgangspunkt er træning rettet mod
'noget som ikke er der, og som man gerne vil have', mens behandling er rettet mod 'noget som er
der, og som man gerne vil af med'. Fx træner man for (igen) at kunne støtte på benene, og man
modtager behandling for at overvinde en fobi. I de tilfælde hvor en forbedring ikke er mulig, kan
behandling have til formål at opretholde en fysisk, psykisk eller social tilstand eller blot at minimere
en forværring.

 

   

Dansk: psykologisk behandling

 

Generel definition: behandling, der udføres af en psykolog

Relaterede søgeord: psykologbehandling; psykologbistand

Formidlingsversion: Psykologisk behandling er behandling, der udføres af en psykolog.

 

   

Dansk: speciallægelig behandling
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Dansk: psykiatrisk eller anden speciallægelig behandling
Forældet

 

Generel definition: behandling, der udføres af en speciallæge

Kommentar: Speciallægelig behandling dækker behandling, der foretages af alle typer af speciallæger, fx
psykiater; øjenlæge, øre-, næse- og halslæge; tandlæge m.fl.

Ydelsen vil i praksis ofte ydes som økonomisk tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med den
pågældende speciallægelige behandling.

Relaterede søgeord: psykiatrisk behandling

Formidlingsversion: Speciallægelig behandling er behandling, der udføres af en speciallæge. Speciallægelig behandling
dækker behandling, der foretages af alle typer af speciallæger, fx psykiater; øjenlæge, øre-, næse-
og halslæge; tandlæge m.fl. Ydelsen vil i praksis ofte ydes som økonomisk tilskud til dækning af
udgifter i forbindelse med den pågældende speciallægelige behandling.

 

   

Dansk: talepædagogisk behandling

 

Generel definition: behandling, der udføres af en talepædagog

Kommentar: Talepædagogisk behandling kan både gives til børn og unge og til voksne, fx som del af et
rehabiliteringsforløb for senhjerneskadede.

Formidlingsversion: Talepædagogisk behandling er behandling, der udføres af en talepædagog.

 

   

Dansk: terapi

 

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

Kommentar: Terapi dækker over en bred og varieret gruppe af behandlinger, der ikke falder ind under de øvrige
behandlingsformer.
Den terapeutiske behandling er ikke afhængig af en formel uddannelse.

Relaterede søgeord: psykoterapi; samtaleterapi; gruppeterapi; parterapi

Formidlingsversion: Terapi er en ydelse, der har til formål at forbedre en given tilstand, og som har som specifikt
formål på en struktureret måde at forbedre en persons psykiske tilstand. Terapi dækker over en
bred og varieret gruppe af behandlinger, der ikke falder ind under de øvrige behandlingsformer.
Den terapeutiske behandling er ikke afhængig af en formel uddannelse.

 

   

Dansk: misbrugsbehandling

 

Generel definition: behandling, der har til formål at afhjælpe et misbrug

Kommentar: Misbrugsbehandling omfatter både social misbrugsbehandling og medicinsk misbrugsbehandling.
Misbrugsbehandling kan i nogle tilfælde alene være af den ene type.

Formidlingsversion: Misbrugsbehandling er en ydelse, der har til formål at forbedre en given tilstand, og som har som
specifikt formål at afhjælpe et misbrug.

 

   

Dansk: misbrugsbehandling uden substitution
Foretrukken term

 

Dansk: stoffri behandling

Kilde til term: WEB: stofmisbrugsdatabasen.dk (Servicestyrelsens Stofmisbrugsindberetning)
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Kilde til term: PUB: Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling (SIB)
(Sundhedsstyrelsen) : Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling

 

Generel definition: misbrugsbehandling, der er uden anvendelse af medicin som substitution for rusmiddel

Kommentar: Misbrugsbehandling uden substitution er fx 12-trinsbehandling, ALF og Teen Challenge-metoden og
inkluderer behandlingsforløb, der indledes med et korterevarende afgiftningsforløb med
substitutionsbehandling i døgnregi.

Relaterede søgeord: 12-trinsbehandling; ALF; Teen Challenge

Formidlingsversion: Misbrugsbehandling uden substitution er behandling, der har til formål at afhjælpe et misbrug, og
som er uden anvendelse af medicin som substitution for rusmiddel. Misbrugsbehandling uden
substitution er fx 12-trinsbehandling, ALF og Teen Challenge-metoden og inkluderer
behandlingsforløb, der indledes med et korterevarende afgiftningsforløb med
substitutionsbehandling i døgnregi.

 

   

Dansk: tilbagefaldsbehandling

Kilde til term: DB: DanRIS døgn (DRD) (Center for Rusmiddelforskning) : DanRis-Døgn - Databasen

 

Generel definition: misbrugsbehandling, der søger at forhindre opståen og udvikling af et gammelt eller nyt misbrug

Relaterede søgeord: tilbagefaldsforebyggende behandling

Formidlingsversion: Tilbagefaldsbehandling er behandling, der har til formål at afhjælpe et misbrug, og som søger at
forhindre opståen og udvikling af et gammelt eller nyt misbrug.

 

   

Dansk: misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel

 

Generel definition: sundhedsfaglig misbrugsbehandling, hvor behandlingen foregår vha. ordineret lægemiddel

Formidlingsversion: Misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel er misbrugsbehandling, der er udført vha. en
sundhedsfaglig indsats, og hvor behandlingen foregår vha. ordineret lægemiddel.

 

   

Dansk: afgiftning

Kilde til term: DB: DanRIS døgn (DRD) (Center for Rusmiddelforskning) : DanRis-Døgn - Databasen

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

 

Generel definition: misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel, der har til formål at afbryde eller reducere fysisk
afhængighed

Relaterede søgeord: afrusning

Formidlingsversion: Afgiftning er sundhedsfaglig misbrugsbehandling, hvor behandlingen foregår vha. ordineret
lægemiddel, og som har til formål at afbryde eller reducere fysisk afhængighed.

 

   

Dansk: medikamentel tilbagefaldsbehandling

 

Generel definition: misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel, der har til formål at reducere brugen af et
rusmiddel

Kommentar: Medikamentel tilbagefaldsbehandling indbefatter fx behandling med naltraxon, antabus mv.

Relaterede søgeord: antabusbehandling;

Formidlingsversion: Medikamentel tilbagefaldsbehandling er sundhedsfaglig misbrugsbehandling, hvor behandlingen
foregår vha. ordineret lægemiddel, og som har til formål at reducere brugen af et rusmiddel.
Medikamentel tilbagefaldsbehandling indbefatter fx behandling med naltraxon, antabus mv.
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Dansk: substitutionsbehandling
Foretrukken term

 

Dansk: substitution

 

Generel definition: misbrugsbehandling med ordineret lægemiddel, der har til formål at erstatte brugen af et
rusmiddel med et lægemiddelstof, der har tilsvarende virkning

Relaterede søgeord: metadon

Formidlingsversion: Substitutionsbehandling er sundhedsfaglig misbrugsbehandling, hvor behandlingen foregår vha.
ordineret lægemiddel, og som har til formål at erstatte brugen af et rusmiddel med et
lægemiddelstof, der har tilsvarende virkning.

 

   

Dansk: beskyttet beskæftigelsesydelse

 

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

Relaterede søgeord: beskyttet beskæftigelse;

Formidlingsversion: Beskyttet beskæftigelsesydelse er en ydelse, der har til formål at iværksætte arbejdslignende
aktiviteter, som voksne deltager i og aflønnes for.

 

   

Dansk: afklaringsforløb

 

Generel definition: beskyttet beskæftigelsesydelse, der har til formål at afdække og styrke en persons arbejdsmæssige
ressourcer

Formidlingsversion: Afklaringsforløb er en ydelse, der har til formål at iværksætte arbejdslignende aktiviteter, som
voksne deltager i og aflønnes for, og som har som specifikt formål at afdække og styrke en persons
arbejdsmæssige ressourcer.

 

   

Dansk: egen produktion

 

Generel definition: beskyttet beskæftigelsesydelse, der har til formål at lade en person indgå i forskellige typer af egen
produktion

Kommentar: Eksempler på egen produktion er bageri, tv-produktion, vævning mv.

Formidlingsversion: Egen produktion er en ydelse, der har til formål at iværksætte arbejdslignende aktiviteter, som
voksne deltager i og aflønnes for, og som har som specifikt formål at lade en person indgå i
forskellige typer af egen produktion. Eksempler på egen produktion er bageri, tv-produktion,
vævning mv.

 

   

Dansk: job på særlige vilkår

 

Generel definition: beskyttet beskæftigelsesydelse, der har til formål at tage specielle skånehensyn til personer med
begrænsninger i deres arbejdsevne og give dem mulighed for at genopbygge eller udnytte deres
resterende arbejdsevne i et job
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Formidlingsversion: Job på særlige vilkår er en ydelse, der har til formål at iværksætte arbejdslignende aktiviteter, som
voksne deltager i og aflønnes for, og som har som specifikt formål at tage specielle skånehensyn til
personer med begrænsninger i deres arbejdsevne og give dem mulighed for at genopbygge eller
udnytte deres resterende arbejdsevne i et job.

 

   

Dansk: praktik- og projektforløb

 

Generel definition: beskyttet beskæftigelsesydelse, der har til formål, at en person kan afprøve ressourcer og
kompetencer i forhold til en arbejdsplads i en afgrænset periode

Formidlingsversion: Praktik- og projektforløb er en ydelse, der har til formål at iværksætte arbejdslignende aktiviteter,
som voksne deltager i og aflønnes for, og som har til specifikt formål, at en person kan afprøve
ressourcer og kompetencer i forhold til en arbejdsplads i en afgrænset periode.

 

   

Dansk: produktion

 

Generel definition: beskyttet beskæftigelsesydelse, der har til formål at lade en person indgå i forskellige produktions-,
montage- eller pakkeopgaver

Formidlingsversion: Produktion er en ydelse, der har til formål at iværksætte arbejdslignende aktiviteter, som voksne
deltager i og aflønnes for, og som har til specifikt formål at lade en person indgå i forskellige
produktions-, montage- eller pakkeopgaver.

 

   

Dansk: service

 

Generel definition: beskyttet beskæftigelsesydelse, der har til formål at lade en person indgå i forskellige typer af
serviceopgaver

Kommentar: Eksempler på serviceopgaver er pedelfunktion, havearbejde eller rengøring.

Formidlingsversion: Service er en ydelse, der har til formål at iværksætte arbejdslignende aktiviteter, som voksne
deltager i og aflønnes for, og som har til specifikt formål at lade en person indgå i forskellige typer
af serviceopgaver. Eksempler på serviceopgaver er pedelfunktion, havearbejde eller rengøring.

 

   

Dansk: dagaflastning

 

Generel definition: ydelse, der, ved at en person med funktionsnedsættelse eller sociale problemer er på et tilbud i en
del af dagtimerne, har til formål at mindske belastningen for pårørende til personen eller et tilbud,
som er tilkendt personen

Kommentar: Dagaflastning består i, at en person opholder sig en del af dagtimerne et andet sted end der, hvor
personen har sit almindelige ophold.
Forskellen mellem dagaflastning og døgnaflastning handler alene om, hvorvidt personen opholder
sig på tilbuddet i en del af dagtimerne, eller om personen overnatter der.
Dag- og døgnaflastning kan let forveksles med afløsning. Afløsning er en støttepersonordning, som
leveres i en persons eget hjem.

Formidlingsversion: Dagaflastning er en ydelse, der, ved at en person med funktionsnedsættelse eller sociale problemer
er på et tilbud i en del af dagtimerne, har til formål at mindske belastningen for pårørende til
personen eller et tilbud, som er tilkendt personen Dagaflastning består i, at en person opholder sig
en del af dagtimerne et andet sted end der, hvor personen har sit almindelige ophold. Forskellen
mellem dagaflastning og døgnaflastning handler alene om, hvorvidt personen opholder sig på
tilbuddet i en del af dagtimerne, eller om personen overnatter der. Dag- og døgnaflastning kan let
forveksles med afløsning. Afløsning er en støttepersonordning, som leveres i en persons eget hjem.
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Dansk: kommunal sygepleje

 

Dansk: sygepleje

 

Dansk: sygeplejeordning

 

Generel definition: ydelse, der har til formål at yde sundhedsfaglig hjælp og pleje

Kommentar: Kommunal sygepleje kan forebygge, behandle eller lindre sygdom. Kommunal sygepleje ydes til
personer i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet. Målet er
at skabe mulighed for, at borgeren kan blive i eget hjem - herunder også botilbud, plejebolig mv.
Målsætningen gælder uanset om der er tale om sygdom af midlertidig eller kronisk art, forskellige
handicap eller situationer, hvor døden er nært forestående. Ydelsen kan leveres i borgerens eget
hjem eller uden for borgerens hjem, fx i sygeplejeklinik, på sundhedscenter eller lignende.
Kommunal sygepleje kan udføres på baggrund af en afgørelse fra en forvaltningsmyndighed eller
på baggrund af en henvisning fra en læge.

Relaterede søgeord: hjemmesygepleje

Formidlingsversion: Kommunal sygepleje er en ydelse, der har til formål at yde sundhedsfaglig hjælp og pleje.
Kommunal sygepleje kan forebygge, behandle eller lindre sygdom. Kommunal sygepleje ydes til
personer i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet. Målet er
at skabe mulighed for, at borgeren kan blive i eget hjem - herunder også botilbud, plejebolig mv.
Målsætningen gælder uanset om der er tale om sygdom af midlertidig eller kronisk art, forskellige
handicap eller situationer, hvor døden er nært forestående. Ydelsen kan leveres i borgerens eget
hjem eller uden for borgerens hjem, fx i sygeplejeklinik, på sundhedscenter eller lignende.
Kommunal sygepleje kan udføres på baggrund af en afgørelse fra en forvaltningsmyndighed eller
på baggrund af en henvisning fra en læge.

 

   

Dansk: kontantydelse

 

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

Relaterede søgeord: befordringsgodtgørelse

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

 

   

Dansk: aflønning

 

Dansk: arbejdsvederlag

 

Generel definition: kontantydelse, der ydes som aflønning for arbejdsindsats

Formidlingsversion: Aflønning er en kontantydelse, der ydes som aflønning for arbejdsindsats.

 

   

Dansk: ophold

 

Generel definition: ydelse, der har til formål at huse en person

Kommentar: Ophold giver mulighed for overnatning. Det varierer, hvorvidt man bor der fast, midlertidigt,
kortvarigt eller periodevis.

Ophold leveres typisk af en type af botilbud. Ophold er i langt de fleste tilfælde blot en ud af flere
ydelser, der leveres til borgeren af tilbuddet. Derfor betragtes ophold i nogle sammenhænge blot
som en ramme om disse andre ydelser. Det primære fokus for indsatsen er ofte disse andre
ydelser, der leveres i forbindelse med opholdet. Det kan fx være behandling eller træning. I
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ydelsesklassifikationen er ophold en selvstændig ydelse.

Formidlingsversion: Ophold er en ydelse, der har til formål at huse en person. Ophold giver mulighed for overnatning.
Det varierer, hvorvidt man bor der fast, kortvarigt eller periodevis. Ophold er i langt de fleste
tilfælde blot en ud af flere ydelser, der leveres til borgeren. Derfor betragtes ophold i nogle
sammenhænge blot som en ramme om disse andre ydelser. Det primære fokus for indsatsen er
ofte disse andre ydelser, der leveres i forbindelse med opholdet. I ydelsesklassifikationen er ophold
en selvstændig ydelse. Termen 'anbringelse' anvendes kun på børn og unge- området.

 

   

Dansk: døgnaflastning

 

Dansk: aflastning

 

Generel definition: ophold, der har til formål at mindske belastningen for en person med funktionsnedsættelse eller
sociale problemer, pårørende til personen eller et tilbud, som er tilkendt personen

Kommentar: Døgnaflastning består i, at en person får et kortvarigt ophold et andet sted end der, hvor personen
har sit almindelige ophold. Opholdet kan enten vare hele døgnet eller blot involvere overnatning.
Forskellen mellem dagaflastning og døgnaflastning handler alene om, hvorvidt personen opholder
sig på tilbuddet i en del af dagtimerne, eller om personen overnatter der.
Dag- og døgnaflastning kan let forveksles med afløsning. Afløsning er en støttepersonordning, som
leveres i en persons eget hjem.

Formidlingsversion: Døgnaflastning er en ydelse, der huser en person, og har som formål at mindske belastningen for
en person med funktionsnedsættelse eller sociale problemer, pårørende til personen eller et tilbud,
som er tilkendt personen. Døgnaflastning består i, at en person får et kortvarigt ophold et andet
sted end der, hvor personen har sit almindelige ophold. Opholdet kan enten vare hele døgnet eller
blot involvere overnatning. Forskellen mellem dagaflastning og døgnaflastning handler alene om,
hvorvidt personen opholder sig på tilbuddet i en del af dagtimerne, eller om personen overnatter
der. Dag- og døgnaflastning kan let forveksles med afløsning. Afløsning er en støttepersonordning,
som leveres i en persons eget hjem.

 

   

Dansk: længerevarende ophold

 

Generel definition: ophold, der er tilkendt for en ikke-begrænset periode

Relaterede søgeord: langt ophold; permanent ophold;

Formidlingsversion: Længerevarende ophold er en ydelse, der har til formål at huse en person, og som er tilkendt for
en ikke-begrænset periode. Ophold giver mulighed for overnatning. Det varierer, hvorvidt man bor
der fast, kortvarigt eller periodevis. Ophold er i langt de fleste tilfælde blot en ud af flere ydelser,
der leveres til borgeren. Derfor betragtes ophold i nogle sammenhænge blot som en ramme om
disse andre ydelser. Det primære fokus for indstsen er ofte disse andre ydelser, der leveres i
forbindelse med opholdet. I ydelsesklassifikationen er ophold en selvstændig ydelse. Termen
'anbringelse' anvendes kun på børn og unge- området.

 

   

Dansk: midlertidigt ophold

 

Dansk: anbringelse

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

 

Dansk: midlertidigt ophold/anbringelse (formidlingsterm)

 

Generel definition: ophold, der er tilkendt for en begrænset periode

Relaterede søgeord: kort ophold; efterværn;
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Formidlingsversion: Midlertidigt ophold er en ydelse, der har til formål at huse en person, og som tilkendes for en
begrænset periode. Ophold giver mulighed for overnatning. Det varierer, hvorvidt man bor der
fast, kortvarigt eller periodevis. Ophold er i langt de fleste tilfælde blot en ud af flere ydelser, der
leveres til borgeren. Derfor betragtes ophold i nogle sammenhænge blot som en ramme om disse
andre ydelser. Det primære fokus for indsatsen er ofte disse andre ydelser, der leveres i
forbindelse med opholdet. I ydelsesklassifikationen er ophold en selvstændig ydelse. Termen
'anbringelse' anvendes kun på børn og unge- området.

 

   

Dansk: personlig hjælp og pleje

 

Generel definition: ydelse, der har til formål at hjælpe en person med basale opgaver, der relaterer til pleje af
personen selv og til personrelaterede aspekter af almindelig daglig livsførelse

Kommentar: Personlig hjælp og pleje kan fx være hjælp til hygiejne, indtagelse af mad og drikke, at bevare og
fastholde netværk og administrere økonomi. Personlig hjælp og pleje omtales ofte som
”hjemmehjælp”. Størstedelen af modtagerne er ældre. Personlig hjælp og pleje kan gives med
både et udviklende, et aktiverende, et vedligeholdende eller et lindrende sigte.

Relaterede søgeord: hjælp; hjemmehjælp; personlig pleje

Formidlingsversion: Personlig hjælp og pleje er en ydelse, der har til formål at hjælpe en person med basale opgaver,
der relaterer til pleje af personen selv og til personrelaterede aspekter af almindelig daglig
livsførelse. Personlig hjælp og pleje kan fx være hjælp til hygiejne, indtagelse af mad og drikke, at
bevare og fastholde netværk og administrere økonomi. Personlig hjælp og pleje omtales ofte som
”hjemmehjælp”. Størstedelen af modtagerne er ældre. Personlig hjælp og pleje kan gives med
både et udviklende, et aktiverende, et vedligeholdende eller et lindrende sigte.

 

   

Dansk: praktisk hjælp

 

Generel definition: ydelse, der har til formål at hjælpe en person med praktiske opgaver, der relaterer til almindelig
daglig husførelse

Kommentar: Ydelsen kan fx være rengøring, tøjvask, indkøb og anretning af mad. Praktisk hjælp omtales ofte
som ”hjemmehjælp”. Størstedelen af modtagerne er ældre. Praktisk hjælp kan gives med både et
udviklende, et aktiverende, et vedligeholdende eller et lindrende sigte.

Relaterede søgeord: hjemmehjælp; hjælp;

Formidlingsversion: Praktisk hjælp er en ydelse, der har til formål at hjælpe en person med praktiske opgaver, der
relaterer til almindelig daglig husførelse. Ydelsen kan fx være rengøring, tøjvask, indkøb og
anretning af mad. Praktisk hjælp omtales ofte som ”hjemmehjælp”. Størstedelen af modtagerne er
ældre. Praktisk hjælp kan gives med både et udviklende, et aktiverende, et vedligeholdende eller
et lindrende sigte.

 

   

Dansk: social særforanstaltning

 

Generel definition: ydelse, der har til formål at hjælpe en person med problemskabende adfærd, som kræver en
personalenormering på mindst 1:1

Kommentar: Det afgørende for en særforanstaltning er, at der som minimum skal være en medarbejder til stede
hele døgnet til den enkelte borger.
Borgeren vil typisk være tilkendt ophold på et botilbud, men ydelsen kan eksempelvis også leveres i
borgerens eget hjem.
Det er både børn, unge og voksne, der kan modtage en social særforanstaltning. Målgruppen er
personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, typisk i form af sindslidelse eller erhvervet
hjerneskade.
Den problemskabende adfærd har et omfang, hvor personen er til fare for sig selv eller andre og
omfatter bl.a. udadreagerende adfærd, selvskadende adfærd og seksuelt krænkende adfærd.

Formidlingsversion: Social særforanstaltning er en ydelse, der har til formål at hjælpe en person med problemskabende
adfærd, som kræver en personalenormering på mindst 1:1. Det afgørende for en særforanstaltning
er, at der som minimum skal være en medarbejder til stede hele døgnet til den enkelte borger.
Borgeren vil typisk være tilkendt ophold på et botilbud, men ydelsen kan eksempelvis også leveres i

i-Term http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

10 af 16 15-01-2015 13:25



borgerens eget hjem. Det er både børn, unge og voksne, der kan modtage en social
særforanstaltning. Målgruppen er personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, typisk i
form af sindslidelse eller erhvervet hjerneskade. Den problemskabende adfærd har et omfang, hvor
personen er til fare for sig selv eller andre og omfatter bl.a. udadreagerende adfærd, selvskadende
adfærd og seksuelt krænkende adfærd.

 

   

Dansk: socialt enkeltmandsprojekt

 

Dansk: social enkeltmandsforanstaltning

 

Generel definition: social særforanstaltning, der leveres inden for en ramme, hvor der kun opholder sig en modtager af
ydelsen

Formidlingsversion: Socialt enkeltmandsprojekt er en social særforanstaltning, der leveres inden for en ramme, hvor
der kun opholder sig en modtager af ydelsen.

 

   

Dansk: socialpædagogisk støtte

 

Dansk: socialpædagogisk bistand

 

Generel 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: Socialpædagogisk støtte retter sig overvejende imod vedligeholdelse og 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.

Relaterede søgeord: ADL; ADL-træning; activities of daily living; almindelig daglig levevis; socialpædagogisk rådgivning

Formidlingsversion: Socialpædagogisk støtte er en 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. Socialpædagogisk støtte
retter sig overvejende imod vedligeholdelse og 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.

 

   

Dansk: støtte til administration

 

Generel definition: socialpædagogisk støtte, der retter sig imod formelle og økonomiske opgaver

Kommentar: Støtte til administration kan eksempelvis være hjælp til håndtering og forståelse af post og
personlig økonomi, herunder budget, opsparing og regninger, samt kontakt til offentlige og private
instanser, herunder banker, foreninger, organisationer og kommunale myndigheder.

Formidlingsversion: Støtte til administration er socialpædagogisk støtte, der retter sig imod formelle og økonomiske
opgaver. Støtte til administration kan eksempelvis være hjælp til håndtering og forståelse af post
og personlig økonomi, herunder budget, opsparing og regninger, samt kontakt til offentlige og
private instanser, herunder banker, foreninger, organisationer og kommunale myndigheder.

 

   

Dansk: støtte til indkøb og kost

 

Generel definition: socialpædagogisk støtte, der retter sig imod madlavnings- og spiserelaterede opgaver samt indkøb
hertil
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Kommentar: Støtte til indkøb og kost kan eksempelvis være hjælp til kostvejledning og madplanlægning, indkøb,
madlavning og spisning.

Formidlingsversion: Støtte til indkøb og kost er socialpædagogisk støtte, der retter sig imod madlavnings- og
spiserelaterede opgaver samt indkøb hertil. Støtte til indkøb og kost kan eksempelvis være hjælp til
kostvejledning og madplanlægning, indkøb, madlavning og spisning.

 

   

Dansk: støtte til kontakt og samvær

 

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

Kommentar: Støtte til kontakt og samvær kan både være hjælp til at håndtere de følelsesmæssige og sociale
aspekter ved kontakt og samvær, eksempelvis at håndtere følelser og problemstillinger i sociale
sammenhænge, at skabe og fastholde netværk og at holde kontakt med venner og familie, og det
kan være hjælp til at håndtere praktiske aspekter ved kontakt og samvær, eksempelvis brug af
transportmidler, færden og bevægelse sammen med andre eller alene, klare læge- og
tandlægebesøg og deltagelse i arrangementer, fritidstilbud eller i aktivitets- og samværstilbud.

Formidlingsversion: Støtte til kontakt og samvær er socialpædagogisk støtte, der retter sig imod at pleje omgang og
kontakt med andre. Støtte til kontakt og samvær kan både være hjælp til at håndtere de
følelsesmæssige og sociale aspekter ved kontakt og samvær, eksempelvis at håndtere følelser og
problemstillinger i sociale sammenhænge, at skabe og fastholde netværk og at holde kontakt med
venner og familie, og det kan være hjælp til at håndtere praktiske aspekter ved kontakt og
samvær, eksempelvis brug af transportmidler, færden og bevægelse sammen med andre eller
alene, klare læge- og tandlægebesøg og deltagelse i arrangementer, fritidstilbud eller i aktivitets-
og samværstilbud.

 

   

Dansk: støtte til medicinhåndtering

 

Generel definition: socialpædagogisk støtte, der retter sig imod korrekt brug af medicin

Kommentar: Støtte til medicinhåndtering kan eksempelvis være hjælp til den rigtige dosering og indtagelse af
medicin.

Formidlingsversion: Støtte til medicinhåndtering er socialpædagogisk støtte, der retter sig imod korrekt brug af medicin.
Støtte til medicinhåndtering kan eksempelvis være hjælp til den rigtige dosering og indtagelse af
medicin.

 

   

Dansk: støtte til personlig pleje

 

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

Kommentar: Støtte til personlig pleje kan eksempelvis være hjælp til af- og påklædning, toiletbesøg og bad.
Støtte til personlig pleje er beslægtet med 'personlig hjælp', men er en type af 'socialpædagogisk
støtte' og gives med det formål, som ligger heri.

Formidlingsversion: Støtte til personlig pleje er socialpædagogisk støtte, der retter sig imod praktiske og
hygiejnemæssige opgaver i relation til personen selv. Støtte til personlig pleje kan eksempelvis
være hjælp til af- og påklædning, toiletbesøg og bad. Støtte til personlig pleje er beslægtet med
'personlig hjælp', men er en type af 'socialpædagogisk støtte' og gives med det formål, som ligger
heri.

 

   

Dansk: støtte til praktiske opgaver i hjemmet

 

Generel definition: socialpædagogisk støtte, der retter sig imod almindelige dagligdags opgaver i hjemmet
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Kommentar: Støtte til praktiske opgaver i hjemmet kan eksempelvis være hjælp til oprydning, tøjvask,
rengøring og vedligeholdelsesopgaver.
Støtte til praktiske opgaver i hjemmet er beslægtet med 'praktisk hjælp', men er en type af
'socialpædagogisk støtte' og gives med det formål, som ligger heri.

Formidlingsversion: Støtte til praktiske opgaver i hjemmet er socialpædagogisk støtte, der retter sig imod almindelige
dagligdags opgaver i hjemmet. Støtte til praktiske opgaver i hjemmet kan eksempelvis være hjælp
til oprydning, tøjvask, rengøring og vedligeholdelsesopgaver. Støtte til praktiske opgaver i hjemmet
er beslægtet med 'praktisk hjælp', men er en type af 'socialpædagogisk støtte' og gives med det
formål, som ligger heri.

 

   

Dansk: støtte til uddannelse og beskæftigelse

 

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

Formidlingsversion: Støtte til uddannelse og beskæftigelse er socialpædagogisk støtte, der er rettet imod uddannelses-
og beskæftigelsesmæssige opgaver.

 

   

Dansk: støtte til varetagelse af forældrerollen

 

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

Relaterede søgeord: praktisk pædagogisk bistand;

Formidlingsversion: Støtte til varetagelse af forældrerolle er socialpædagogisk støtte, der retter sig imod at håndtere
opgaver, som er en almindelig del af forældreansvaret.

 

   

Dansk: støttepersonordning

 

Generel definition: ydelse, der har til formål at stille en personlig hjælper til rådighed til en specifik opgave eller til
opgaver inden for fast afgrænsede ressourcer

Formidlingsversion: Støttepersonordning er en ydelse, der har til formål at stille en personlig hjælper til rådighed til en
specifik opgave eller til opgaver inden for fast afgrænsede ressourcer.

 

   

Dansk: afløsning

 

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

Kommentar: Afløsning kan let forveksles med aflastning. Aflastning har samme formål, men er en type af
ophold, hvor personen med funktionsnedsættelse midlertidigt får ophold på et botilbud. Til forskel
herfra består afløsning i, at der i personens eget hjem stilles en afløser til rådighed, som
midlertidigt overtager omsorgen for en person med funktionsnedsættelse, og dermed afløser den
eller de personer, der ellers varetager denne opgave.

Formidlingsversion: Afløsning er en støttepersonordning, der har til formål at afløse en ægtefælle, forælder eller
pårørende, som passer en person med funktionsnedsættelse. Afløsning kan let forveksles med
aflastning. Aflastning har samme formål, men er en type af ophold, hvor personen med
funktionsnedsættelse midlertidigt får ophold på et botilbud. Til forskel herfra består afløsning i, at
der i personens eget hjem stilles en afløser til rådighed, som midlertidigt overtager omsorgen for en
person med funktionsnedsættelse, og dermed afløser den eller de personer, der ellers varetager
denne opgave.
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Dansk: kontaktperson for døvblinde

 

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

Formidlingsversion: Kontaktperson for døvblinde er en støttepersonordning, der har til formål at give specialiseret hjælp
og støtte for at afhjælpe isolation af funktionelt døvblinde.

 

   

Dansk: ledsageordning

 

Generel definition: støttepersonordning, der har til formål at yde den konkrete hjælp, der er nødvendig for at kunne
komme fra et sted til et andet

Kommentar: Ledsageordningen kan eksempelvis omfatte hjælp med overtøj og kørsel i bil eller offentlige
transportmidler.

Formidlingsversion: Ledsageordning er en støttepersonordning, der har til formål at yde den konkrete hjælp, der er
nødvendig for at kunne komme fra et sted til et andet. Ledsageordningen kan eksempelvis omfatte
hjælp med overtøj og kørsel i bil eller offentlige transportmidler.

 

   

Dansk: træning

 

Generel definition: ydelse, der har til formål at opøve en given tilstand

Kommentar: Det kan være vanskeligt i praksis at skelne skarpt mellem behandling og træning. Som
udgangspunkt er træning rettet mod 'noget som ikke er der, og som man gerne vil have', mens
behandling er rettet mod 'noget som er der, og som man gerne vil af med'. Fx træner man for
(igen) at kunne støtte på benene, og man modtager behandling for at overvinde en fobi.

Træning kan både have til formål at erhverve en ny færdighed, at generhverve en færdighed, som
er mistet eller svækket, eller blot at minimere følgerne af en vedvarende eller progredierende
tilstand.

Træning sigter oftest imod fysiske funktioner og består af vejledning eller instruktion, som
involverer gentagne handlinger eller øvelser.

Formidlingsversion: Træning er en ydelse, der har til formål at opøve en given tilstand. Det kan være vanskeligt i
praksis at skelne skarpt mellem behandling og træning. Som udgangspunkt er træning rettet mod
'noget som ikke er der, og som man gerne vil have', mens behandling er rettet mod 'noget som er
der, og som man gerne vil af med'. Fx træner man for (igen) at kunne støtte på benene, og man
modtager behandling for at overvinde en fobi. Træning kan både have til formål at erhverve en ny
færdighed, at generhverve en færdighed, som er mistet eller svækket, eller blot at minimere
følgerne af en vedvarende eller progredierende tilstand. Træning sigter oftest imod fysiske
færdigheder og består af vejledning eller instruktion, som involverer gentagne handlinger eller
øvelser.

 

   

Dansk: genoptræning

 

Generel definition: træning, der er tidsbegrænset og specifikt rettet imod en persons fysiske funktionsnedsættelse, og
som gives med det formål at bringe personen tilbage til samme funktionsevne som tidligere eller til
bedst mulige funktionsevne

Kommentar: Genoptræning er ofte rettet imod ældre borgere og er begrænset til den periode, hvor
funktionsniveauet fortsat kan forbedres gennem yderligere træning.

Genoptræning kan leveres på baggrund af kommunal visitation efter serviceloven, fx efter sygdom
eller et fald, eller efter henvisning fra læge, fx på baggrund af en genoptræningsplan fra
sundhedsvæsenet efter en indlæggelse.

Genoptræning består typisk af vederlagsfri fysio- eller ergoterapi.
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Formidlingsversion: Genoptræning er en ydelse, der har til formål at opøve en given tilstand, og som er tidsbegrænset
og specifikt rettet imod en persons fysiske funktionsnedsættelse, og som gives med det formål at
bringe personen tilbage til samme funktionsevne som tidligere eller til bedst mulige funktionevne.

 

   

Dansk: vedligeholdelsestræning

 

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

Kommentar: Ydelsen omfatter også vederlagsfri fysioterapi til kronisk syge som gives efter sundhedsloven.

Formidlingsversion: Vedligeholdelsestræning er en ydelse, der har til formål at opøve en given tilstand, og som har som
specifikt formål at forhindre eller minimere en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller at
fastholde et givet funktionsniveau. Ydelsen omfatter også vederlagsfri fysioterapi til kronisk syge
som gives efter sundhedsloven.

 

   

Dansk: undervisning

 

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

Relaterede søgeord: skolegang;

Formidlingsversion: Undervisning er en ydelse, der har til formål at formidle og opøve viden og færdigheder.

 

   

Dansk: kompenserende specialundervisning

 

Generel definition: undervisning, der skal afhjælpe eller begrænse virkningerne af en fysisk funktionsnedsættelse eller
psykisk funktionsnedsættelse

Kommentar: Kompenserende specialundervisning består af undervisning og specialpædagogisk bistand, der har
til hensigt at afhjælpe eller begrænse en funktionsnedsættelse.
Kompenserende specialundervisning kan først gives efter ophør af den almindelige
undervisningspligt.

Formidlingsversion: Kompenserende specialundervisning er undervisning, der skal afhjælpe eller begrænse virkningerne
af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse funktionsnedsættelse. Kompenserende
specialundervisning består af undervisning og specialpædagogisk bistand, der har til hensigt at
afhjælpe eller begrænse en funktionsnedsættelse. Kompenserende spcialundervisning kan først
gives efter ophør af den almindelige undervisningspligt.

 

   

Dansk: ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

 

Dansk: særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

 

Dansk: STU

 

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

Kommentar: Uddannelse til unge med særlige behov retter sig imod unge og voksne under 25 år, som har
opfyldt undervisningspligten, men ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse eller
erhvervsgrunduddannelse.

Formidlingsversion: Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er en ydelse, der har til formål at formidle og
opøve viden og færdigheder, og som er målrettet en person med behov for særlig støtte og som
består af et 3-årigt individuelt planlagt forløb. Uddannelse til unge med særlige behov retter sig
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imod unge og voksne under 25 år, som har opfyldt undervisningspligten, men ikke kan gennemføre
en ungdomsuddannelse eller erhvervsgrunduddannelse.
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