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Dansk: utilsigtet hændelse

 

Generel definition: begivenhed, der ikke er tilstræbt, og som har eller risikerer at have skadevirkning for en borger, og
som følger af leverandørens eller den kommunale myndigheds handlinger eller mangel på samme

 

   

Dansk: brand

 

Generel definition: begivenhed, hvor der går ild i noget

 

   

Dansk: dødsfald

 

Generel definition: begivenhed, hvor en person ophører med at leve

 

   

Dansk: selvmord

 

Generel definition: dødsfald, hvor en person tager sit eget liv

 

   

Dansk: uventet dødsfald

 

Generel definition: dødsfald, der forekommer pludseligt eller uden forudgående indikation

 

   

Dansk: fald

 

Generel definition: hændelse, hvor en person uforsætligt kommer fra oprejst til liggende stilling

Kommentar: Fald kan være forårsaget af skub, klodsethed, uopmærksomhed eller tilfældige omstændigheder
(uheld).

 

   

Dansk: fald i opholdsrum

 

Generel definition: fald, der sker i opholdsrum

Kommentar: Opholdsrum er et rum, hvor man opholder sig længerevarende og ofte med henblik på afslapning
eller socialt samvær, modsat fx entre, badeværelse eller bryggers, og som ikke er indrettet til et
specifik formål, modsat fx spisestue eller soveværelse.
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Dansk: fald i soveværelse

 

Generel definition: fald, der sker i soveværelse

Kommentar: Fald i soveværelse vil ofte ske i forbindelse med at stige ind og ud af sengen.

 

   

Dansk: fald på toilet/badeværelse

 

Generel definition: fald, der sker på toilet eller badeværelse

Kommentar: Toilet og badeværelse vil ofte være samme i samme rum.

 

   

Dansk: fald udendørs

 

Generel definition: fald, der sker udenfor en bygning

 

   

Dansk: forglemmelse

 

Generel definition: hændelse, hvor nogen eller noget glemmes

Kommentar: Forglemmelser er de tilfælde, hvor man ved en fejl ikke husker noget eller nogen i en given
sammehæng.

Forglemmelser handler om, hvorfor noget er undladt (fordi det blev glemt). Forsømmelser handler
om den status, det udeladte har (det burde være gjort).

 

   

Dansk: forsømmelse

 

Generel definition: begivenhed, hvor en person undlader at gøre noget, som man burde gøre

Kommentar: Forsømmelser drejer sig ofte om at undlade eller ikke i tilstrækkelig grad at tage sig af, passe eller
pleje noget ordentligt. Forsømmer omfatter derfor også omsorgssvigt.

Forglemmelser handler om, hvorfor noget er undladt (fordi det blev glemt). Forsømmelser handler
om den status, det udeladte har (det burde være gjort).

 

   

Dansk: fravær

 

Generel definition: begivenhed, hvor en person ikke er fysisk til stede som forventet eller aftalt.

Kommentar: Fravær dækker også over de situationer, hvor en person er stukket af fra et tilbud, eller hvor en
plejekrævende person har forladt sin bolig.

 

   

Dansk: helbredstilstand

 

Generel definition: tilstand vedrørende helbred
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Kommentar: På sundhedsområdet vil helbredstilstanden typisk blive vurderet mhp. intervention.

 

   

Dansk: kontinuitetsproblem

 

Generel definition: forløb, der ikke lever op til en aftalt eller forventet sammenhæng og konsistens

 

   

Dansk: kontinuitetsproblem på tværs af tilbud

 

Generel definition: kontinuitetsproblem, der foregår på tværs af flere tilbud

 

   

Dansk: kriminalitet

 

Generel definition: handling, der er strafbar

Relaterede søgeord: forbrydelse; bande; kriminel; ulovlighed; strafbar handling; lovbrud; lovovertrædelse; pigebande;
drengebande; vold; socialt bedrageri; dokumentfalsk; happy slapping; tæskehold; voldtægt;
hærværk; overfald; røveri; lommetyveri; rapseri; hjemmerøver; kriminalitetstruet;
kriminalitetsforebyggelse; forebyggelse af kriminalitet

Formidlingsversion: Kriminalitet er en handling, der er strafbar. Kriminalitet som socialt problem er kendetegnet ved, at
en person er, eller er i fare for at blive, marginaliseret.

 

   

Dansk: stofhandel

 

Generel definition: kriminalitet, hvor en person handler med narkotiske eller euforiserende stoffer

 

   

Dansk: tyveri

 

Generel definition: kriminalitet, hvor en person uretmæssigt tilegner sig noget, der tilhører en anden

Kommentar: Tyveri adskiller sig fra underslæb ved, at man ikke allerede er i besiddelse af det tilegnede. Ved
tyveri borttager tyven tingen fra en anden.

 

   

Dansk: underslæb

 

Generel definition: kriminalitet, hvor en person uretmæssigt gør brug af noget, der er i deres besiddelse

Kommentar: Underslæb adskiller sig fra tyveri ved, at man allerede er i besiddelse af det tilegnede. Ved tyveri
borttager tyven tingen fra en anden.

 

   

Dansk: medicineringsfejl
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Generel definition: hændelse, hvor der sker fejl i rekvirering, opbevaring, dispensering eller administration af et
lægemiddel

 

   

Dansk: målopfyldelsesproblem

 

Generel definition: målopfyldelse, der ikke lever op til det aftalte eller forventede

Kommentar: Problemer med målopfyldelsen handler om vanskeligheder i forbindelse med realiseringen af de mål,
der er fastsat i fx handleplaner eller pleje- eller omsorgsplaner.

 

   

Dansk: selvmordsforsøg

 

Generel definition: handling, hvor en person forsøger at begå selvmord

 

   

Dansk: udadreagerende adfærd

 

Generel definition: adfærd, der opleves aggressiv eller voldsom af omgivelserne

Relaterede søgeord: voldelig; voldsom; aggressiv; vold

Formidlingsversion: Udadreagerende adfærd er adfærd, der opleves aggressiv eller voldsom af omgivelserne.
Udadreagerende adfærd som socialt problem er kendetegnet ved, at en person er, eller er i fare for
at blive, marginaliseret.

 

   

Dansk: ydelsesfejl

 

Generel definition: tilstand, hvor en ydelse ikke lever op til det aftalte eller forventede

 

   

Dansk: forkert ydelse

 

Generel definition: ydelsesfejl, hvor der leveres en anden ydelse end den, der er aftalt

 

   

Dansk: udeblevet ydelse

 

Generel definition: ydelsesfejl, hvor en ydelse ikke leveres

 

   

Dansk: fejl i levering af ydelse

 

Generel definition: ydelsesfejl, hvor der sker en fejl i leveringen af en ydelse

Kommentar: En fejl i leveringen af en ydelse kan fx være, at en given ydelse leveres på et forkert tidspunkt eller
en forkert dag.
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Dansk: apparaturfejl

 

Generel definition: tilstand, hvor den praktisk funktion af apparatur vurderes som mangelfuld eller defekt

 

   

Dansk: infektion

 

Generel definition: tilstand hos en person, hvor kroppen er beskadiget som følge af en indtrængen af mikroorganismer

 

   

Dansk: kontinuitetsproblem indenfor tilbud

 

Generel definition: kontinuitetsproblem, der foregår indenfor et tilbud

 

   

Dansk: sygdom

 

Generel definition: tilstand hos et individ, der vurderes som værende en negativ følge af fysisk eller mental forstyrrelse
hos individet selv

 

   

Dansk: sår

 

Generel definition: tilstand hos en person, hvor hud, slimhinde og eventuelt underliggende væv er gennembrudt

 

   

Dansk: fejlernæring/dehydrering

 

Generel definition: tilstand hos en person, der følger af en forkert mængde eller sammensætning af kost eller væske

 

   

Dansk: unødvendig indlæggelse

 

Generel definition: patientkontakt med en sengeafdeling, der ikke var tilstrækkelig klinisk begrundelse for

Kommentar: Definition af indlæggelse som "patientkontakt på en sengeafdeling" stammer fra sundhedsstyrelsen
og lov om regionernes finansiering
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