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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: 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: 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: 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
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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: 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: 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
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
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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: 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: 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.
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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.

 

   

Dansk: pasning af pårørende

 

Generel definition: støttepersonordning, der har til formål, at en person med behov for pasning og omsorg kan få den
nødvendige hjælp af en nærtstående

Kommentar: Ydelsen gives til midlertidig pasning af pårørende med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse,
kronisk lidelse eller døende.

 

   

Dansk: støtteredskab

 

Generel definition: ydelse, der stiller et konkret redskab eller en fysisk ramme til rådighed med det formål at
understøtte en persons funktionsevne eller kompensere for en funktionsevnenedsættelse

Kommentar: 'At stille et støtteredskab til rådighed' kan enten betyde, at en person får eller låner redskabet eller
at personen får et økonomisk tilskud til anskaffelse af redskabet.
Støtteredskaber gives til personer med varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse med det
formål at afhjælpe følgerne af en funktionsnedsættelse, lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
understøtte udøvelsen af et erhverv.

 

   

Dansk: hjælpemiddel

 

Dansk: særligt personligt hjælpemiddel

 

Generel definition: støtteredskab, der understøtter kroppen eller kroppens funktion

Kommentar: Et hjælpemiddel kan være et produkt, instrument, udstyr eller teknologi særligt tilpasset eller særligt
udformet til understøttelse af funktionsevnen hos mennesker med nedsat funktionsevne.

 

   

Dansk: støtte til bil

 

Generel definition: støtteredskab, der gives i form af kontant tilskud til anskaffelse af bil

Kommentar: Støtte til bil gives til personer, hvis funktionsnedsættelse er af en sådan karakter, at bilen er en
nødvendig forudsætning for at fungere i dagligdagen, herunder muligheden for at opnå eller
fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse.
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Dansk: støtte til boligindretning

 

Generel definition: støtteredskab, der gives i form af kontant tilskud til indretning af bolig

Kommentar: Boligindretningen skal være nødvendig for at gøre boligen egnet for en person med varig
funktionsnedsættelse.
Støtten kan i undtagelsestilfælde også gives til anskaffelse af ny bolig.

 

   

Dansk: støtte til forbrugsgode

 

Generel definition: støtteredskab, der gives i form af økonomisk tilskud til produkter, som er fremstillet og forhandlet
bredt til den almindelige befolkning, og som i særlige tilfælde kan have en konkret kompenserende
funktion

 

   

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.

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.
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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.

 

   

                 

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

6 af 6 15-01-2015 13:49


