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Dansk: forløb

 

Generel definition: aktivitet, der består af faser

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

 

   

Dansk: anmodningsforløb

 

Dansk: ventetid

 

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

 

   

Dansk: kontaktforløb

 

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

 

   

Dansk: behandlingsforløb

 

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

 

   

Dansk: tilbudsforløb

 

Generel definition: forløb, der indledes ved tilbudsstartdato og afsluttes ved tilbudsslutdato

 

   

Dansk: ydelsesforløb

 

Generel definition: forløb, der indledes ved ydelsesstartdato og afsluttes ved ydelsesslutdato

 

   

Dansk: anmodningsdato

 

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

 

   

Dansk: tilbudsstartdato

 

Dansk: leverandørstartdato

 

Generel definition: dato for opstart af behandling hos et tilbud

Kommentar: I tilfælde af flere tilbudsstartdatoer, fx hvis klientens behandling berører flere leverandører, skal
mindst én af tilbudsstartdatoerne sammenfalde med dato for iværksat behandling.

 

   

Dansk: tilbudsslutdato

 

Dansk: leverandørslutdato

 

Generel definition: dato for afslutning af behandling hos et tilbud

Kommentar: I tilfælde af flere tilbudsslutdatoer, fx hvis klientens behandling berører flere leverandører, skal
mindst én af tilbudsstartdatoerne sammenfalde med dato for afsluttet behandling.

 

   

Dansk: ydelsesstartdato

 

Generel definition: dato for start af konkret ydelse

Kommentar: I tilfælde af flere ydelser, skal mindst én ydelsesstartdato sammenfalde med tilbudsstartdato.

 

   

Dansk: ydelsesslutdato

 

Generel definition: dato for afslutning af konkret ydelse

Kommentar: I tilfælde af flere ydelser, skal mindst én ydelsesslutdato sammenfalde med tilbudsslutdato.
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