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Dansk: kontaktforløb

 

Generel definition: forløb, der indledes ved anmodningsdato og afsluttes ved dato for afsluttet behandling

 

   

Dansk: anmodningsforløb

 

Dansk: ventetid

 

Generel definition: forløb der indledes ved anmodningsdato og afsluttes ved dato for iværksat behandling

 

   

Dansk: anmodningsdato

 

Generel definition: dato for første gang borgeren ytrer ønske om behandling over for den kommunale myndighed, enten
telefonisk eller ved personligt fremmøde

 

   

Dansk: faktisk startdato for behandling

 

Dansk: dato for iværksat behandling
Term anvendt i SMDB

 

Generel definition: dato for opstart af behandling

Kommentar: Behandlingsforløbet indledes efter at udredning og visitationsbeslutning er foretaget.

 

   

Dansk: behandlingsforløb

 

Generel definition: forløb, der indledes ved dato for iværksat behandling og afsluttes ved dato for afsluttet behandling

 

   

Dansk: faktisk slutdato for behandling

 

Dansk: dato for afsluttet behandling
Term anvendt i SMDB

 

Generel definition: dato for afslutning af behandling

Kommentar: Der er altid et sammenfald med den sidste tilbudsslutdato og dato for afsluttet behandling.

 

   

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

1 af 5 15-01-2015 13:33



Dansk: stofmisbrugsbehandling

 

Generel definition: misbrugsbehandling, der er rettet mod et stofmisbrug

Kommentar: Stofmisbrugsbehandling inkluderer både social behandling og medicinsk behandling.

 

   

Dansk: intensitet

 

Generel definition: del af stofmisbrugsbehandling, der beskriver omfanget af en behandling

 

   

Dansk: ambulant behandlingsintensitet

Kilde til term: PUB: Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling (Center for
Rusmiddelforskning) : Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling - Mads
Uffe Pedersen og Marie Konge Nielsen - 40

 

Generel definition: intensitet, hvor der leveres en ydelse 2 til 8 gange om måneden

 

   

Dansk: dagbehandlingsintensitet

Kilde til term: PUB: Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling (Center for
Rusmiddelforskning) : Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling - Mads
Uffe Pedersen og Marie Konge Nielsen - 40

 

Generel definition: intensitet, hvor der leveres en ydelse 3 til 5 gange om ugen

 

   

Dansk: døgnbehandlingsintensitet

Kilde til term: PUB: Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling (Center for
Rusmiddelforskning) : Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling - Mads
Uffe Pedersen og Marie Konge Nielsen - 40

 

Generel definition: intensitet, hvor der leveres en ydelse hver dag, og hvor ydelsen inkluderer overnatning

 

   

Dansk: ad hoc-intensitet

 

Generel definition: intensitet, hvor der leveres en ydelse efter behov, men højst 2 gange om måneden

Kommentar: Ad hoc er principielt ikke en intensitet, der kan kombineres med behandling. Det er en mulig
intensitet i forbindelse med stabiliserende indsatser.

 

   

Dansk: behandlingsformål

 

Generel definition: del af stofmisbrugsbehandling, der beskriver formålet med behandlingen
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Dansk: ophør

 

Generel definition: behandlingsformål, der er at bringe et misbrug til ophør, herunder også en eventuel
substitutionsbehandling og/eller medikamentel tilbagefaldsbehandling

Kommentar: Behandling med ophør som formål kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

 

   

Dansk: reduktion

 

Generel definition: behandlingsformål, der er at reducere misbrug af rusmidler

Kommentar: Behandling med reduktion som formål kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

 

   

Dansk: stabilisering

 

Generel definition: behandlingsformål, der er at stabilisere en tilstand, der er opnået gennem misbrugsbehandling

Kommentar: Behandling med stabilisering som formål kræver en intensitet, der mindst kan defineres som
ambulant.

 

   

Dansk: årsag til afsluttet behandling
Foretrukken term

 

Dansk: udskrivningsårsag

Kilde til term: PUB: Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling (Center for
Rusmiddelforskning) : Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling - Mads
Uffe Pedersen og Marie Konge Nielsen

 

Generel definition: årsag til at behandling afsluttes

 

   

Dansk: klient udeblevet

 

Generel definition: årsag til afsluttet behandling, hvor klienten er udeblevet fra behandling

 

   

Dansk: klients anmodning

 

Generel definition: årsag til afsluttet behandling, hvor klienten har valgt at afbryde et forløb

 

   

Dansk: klient død

 

Generel definition: årsag til afsluttet behandling, hvor klienten er afgået ved døden
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Dansk: klient flyttet

 

Generel definition: årsag til afsluttet behandling, hvor klienten er flyttet til anden kommune

 

   

Dansk: klient færdigbehandlet

 

Generel definition: årsag til afsluttet behandling, hvor klienten har gennemført et behandlingsforløb

 

   

Dansk: klient overgået til kriminalforsorgen

 

Generel definition: årsag til afsluttet behandling, hvor klienten afsoner fængselsstraf

 

   

Dansk: klient udskrevet til andet tilbud

 

Generel definition: årsag til afsluttet behandling, hvor klienten overgår til behandling på et andet tilbud

 

   

Dansk: klient udskrevet til hospital

 

Generel definition: årsag til afsluttet behandling, hvor klienten er blevet indlagt på hospital

 

   

Dansk: klient bortvist

 

Generel definition: årsag til afsluttet behandling, hvor klienten bortvises på grund af uhensigtsmæssig adfærd

 

   

Dansk: anden årsag til afsluttet behandling

 

Dansk: anden udskrivningsårsag

 

Generel definition: årsag til afsluttet behandling, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under årsag til
afsluttet behandling

 

   

Dansk: tidligere stofmisbrugsbehandling

 

Generel definition: stofmisbrugsbehandling, der har fundet sted forud for anmodningsdato
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i-Term http://ss.iterm.dk/showconcepts.php

5 af 5 15-01-2015 13:33


