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Artikler
53 artikler.

Dansk:

social indsats

Generel definition:

indsats, der består af en eller flere ydelser, som leveres til en eller flere borgere af et eller flere tilbud,
og som skal forebygge eller tilgodese behov, som følger af en nedsat funktionsevne, og som gives med
henblik på at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse
eller forbedre livskvaliteten

Kommentar:

I generelle vendinger er det tale om en social indsats, når 'nogen' leverer 'noget' til 'en modtager' med
det beskrevne formål. Mere konkret vil en social indsats bestå af en eller flere specifikke ydelser, som
typisk leveres til én borger af ét tilbud. Det kan fx være, når et ambulant behandlingstilbud til voksne
leverer misbrugsbehandling til en stofmisbruger, eller når et socialpædagogisk opholdssted leverer
socialpædagogisk behandling til et barn.
Der vil typisk være en eller flere bestemte faglige tilgange til leveringen af den sociale indsats, der kan
leveres efter en eller flere metoder.
En social indsats vil almindeligvis have til hensigt enten at forebygge en borgers
funktionsevnenedsættelse, at rehabilitere borgeren i forhold til en funktionsevnenedsættelse eller i
sidste instans at kompensere borgeren for funktionsevnenedsættelsen. Funktionsevnenedsættelse
omfatter også sociale problemer.
Den sociale indsats kan dog også være bredt rettet mod omgivelsesfaktorer, fx holdninger i samfundet
eller strukturelle forhold.
En social indsats vil typisk være givet efter serviceloven og tilkendt én borger efter afgørelse af en
kommunal forvaltningsmyndighed. Denne afgrænsning er dog ikke helt entydig, da der er undtagelser
på flere områder, både med hensyn til lovgivning, visitation og omfang. Eksempler på disse undtagelser
kan være:
- Visse sociale indsatser kan indeholde elementer af fx sundhedsfaglige indsatser eller
uddannelsesindsatser. Det kan være indsatser, der er tilkendt efter anden lovgivning end serviceloven,
eksempelvis sundhedsloven (fx kommunal sygepleje og misbrugsbehandling) og lovgivning inden for
undervisningsområdet (fx kompenserende specialundervisning og særlig tilrettelagt
ungdomsuddannelse).
- Visse sociale indsatser kan leveres uvisiteret (fx forebyggende indsatser, rådgivning og
alkoholmisbrugsbehandling).
- Visse sociale indsatser kan leveres til flere borgere på en gang (fx forebyggende indsatser, visse
former for behandling og undervisning).

Relaterede søgeord: foranstaltning;
Formidlingsversion: En social indsats er en indsats, der består af en eller flere ydelser, som leveres til en eller flere borgere
af et eller flere tilbud. En social indsats skal forebygge eller tilgodese behov, som følger af en nedsat
funktionsevne. Indsatsen gives med henblik på at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv
eller at lette den daglige tilværelse eller forbedre livskvaliteten.
I generelle vendinger er der tale om en social indsats, når 'nogen' leverer 'noget' til 'en modtager' med
det beskrevne formål. Mere konkret vil en social indsats bestå af en eller flere specifikke ydelser, som
typisk leveres til én borger af ét tilbud. Det kan fx være når et ambulant behandlingstilbud til voksne
leverer misbrugsbehandling til en stofmisbruger eller når et socialpædagogisk opholdssted leverer
socialpædagogisk behandling til et barn.
Der vil typisk være en eller flere bestemte faglige tilgange til leveringen af den sociale indsats, der kan
leveres efter en eller flere metoder.
En social indsats vil almindeligvis have til hensigt enten at forebygge en borgers
funktionsevnenedsættelse, at rehabilitere borgeren i forhold til en funktionsevnenedsættelse eller i
sidste instans at kompensere borgeren for funktionsevnenedsættelsen. Funktionsevnenedsættelse
omfatter også sociale problemer.
Den sociale indsats kan dog også være bredt rettet mod omgivelsesfaktorer, fx holdninger i samfundet
eller strukturelle forhold.
En social indsats vil typisk være givet efter serviceloven og tilkendt én borger efter afgørelse af en
kommunal forvaltningsmyndighed. Denne afgrænsning er dog ikke helt entydig, da der er undtagelser
på flere områder, både med hensyn til lovgivning, visitation og omfang. Eksempler på disse undtagelser
kan være:
- Visse sociale indsatser kan indeholde elementer af fx sundhedsfaglige indsatser eller
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uddannelsesindsatser. Det kan være indsatser, der er tilkendt efter anden lovgivning end serviceloven,
eksempelvis sundhedsloven (fx kommunal sygepleje og misbrugsbehandling) og lovgivning inden for
undervisningsområdet (fx kompenserende specialundervisning og særlig tilrettelagt
ungdomsuddannelse).
- Visse sociale indsatser kan leveres uvisiteret (fx forebyggende indsatser, rådgivning og
alkoholmisbrugsbehandling).
- Visse sociale indsatser kan leveres til flere borgere på en gang (fx forebyggende indsatser, visse
former for behandling og undervisning).

Dansk:

målgruppe

Generel definition:

gruppe, hvis medlemmer en indsats er rettet imod

Formidlingsversion: En målgruppe er en gruppe, hvis medlemmer en indsats er rettet imod.

Dansk:

fysisk funktionsnedsættelse

Generel definition:

funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner

Kommentar:

Fysisk funktionsnedsættelse svarer til Servicelovens 'nedsat fysisk funktionsevne' og udgør sammen
med nedsat psykisk funktionsevne og socialt problem de tre overordnede målgrupper, som kan
modtage ydelser efter Serviceloven.

Relaterede søgeord: fysisk handicap;
Formidlingsversion: En fysisk funktionsnedsættelse er en funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens
funktioner, eksklusiv de mentale funktioner.
Fysisk funktionsnedsættelse svarer til Servicelovens 'nedsat fysisk funktionsevne' og udgør sammen
med nedsat psykisk funktionsevne og socialt problem de tre overordnede målgrupper, som kan
modtage ydelser efter Serviceloven.

Dansk:

psykisk funktionsnedsættelse

Dansk:

mental funktionsnedsættelse synonym

Generel definition:

funktionsnedsættelse i de mentale funktioner

Kommentar:

Psykisk funktionsnedsættelse svarer til Servicelovens 'nedsat psykisk funktionsevne' og udgør sammen
med nedsat fysisk funktionsevne og socialt problem de tre overordnede målgrupper, som kan modtage
ydelser efter Serviceloven.

Relaterede søgeord: psykisk handicap; mentalt handicap; nedsat psykisk funktionsevne;
Formidlingsversion: En psykisk funktionsnedsættelse er en funktionsnedsættelse i de mentale funktioner.
Psykisk funktionsnedsættelse svarer til Servicelovens 'nedsat psykisk funktionsevne' og udgør sammen
med nedsat fysisk funktionsevne og socialt problem de tre overordnede målgrupper, som kan modtage
ydelser efter Serviceloven.

Dansk:

socialt problem

Generel definition:

tilstand, som er kendetegnet ved, at en person er, eller er i fare for at blive, marginaliseret
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Kommentar:

Ligesom det gør sig gældende for funktionsevnenedsættelse, er også karakteren og rækkevidden af et
socialt problem relativ til både personen selv og det omkringliggende samfund (dvs. personlige og
omgivelsesmæssige faktorer).
Socialt problem udgør sammen med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne de tre overordnede
målgrupper, som kan modtage ydelser efter Serviceloven.

Relaterede søgeord: sociale vanskeligheder; udsat; social udsathed; udsathed;
Formidlingsversion: Et socialt problem er en tilstand, som er kendetegnet ved, at en person er, eller er i fare for at blive,
marginaliseret.
Ligesom det gør sig gældende for funktionsevnenedsættelse, er også karakteren og rækkevidden af et
socialt problem relativ til både personen selv og det omkringliggende samfund (dvs. personlige og
omgivelsesmæssige faktorer).
Socialt problem udgør sammen med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne de tre overordnede
målgrupper, som kan modtage ydelser efter Serviceloven.

Dansk:

ydelse

Generel definition:

tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages

Kommentar:

En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af en sanktion, 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 en sanktion, som fx forældrepålæg.

Dansk:

afklaring

Generel definition:

ydelse, der har til formål at afdække en persons situation

Formidlingsversion: Afklaring er en ydelse, der har til formål at afdække en borgers situation.

Dansk:

pædagogisk udredning
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Dansk:

leverandørudredning

Generel definition:

udredning, hvor en leverandør afdækker en persons funktionsevne i relation til daglige aktiviteter

Kommentar:

Et centralt aspekt i afdækningen af funktionsevnen er personens mestringsevne, som har betydning for,
hvordan man begriber, håndterer og handler i forskellige situationer.

Formidlingsversion: Pædagogisk udredning er en aktivitet, hvor en leverandør afdækker en borgers funktionsevne i relation
til daglige aktiviteter.
Et centralt aspekt i afdækningen af funktionsevnen er borgerens mestringsevne, som har betydning for,
hvordan man begriber, håndterer og handler i forskellige situationer.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel:

serviceloven § 85

Dansk:

socialpædagogisk støtte

Dansk:

socialpædagogisk bistand

06-02-2019 13:59

i-Term

4 af 18

https://ss.iterm.dk/showconcepts.php

Generel definition:

ydelse, der gennem motivation, vejledning og støtte har til formål at udvikle eller fastholde en persons
funktionsevne og muligheder for selvstændighed og selvbestemmelse i forhold til personens situation

Kommentar:

Socialpædagogisk støtte retter sig blandt andet mod udvikling og vedligeholdelse af færdigheder i
forbindelse med almindelig daglig livsførelse, herunder at skabe struktur i hverdagen.
Socialpædagogisk støtte kan også ydes med det formål at begrænse tabet af funktionsevne.

Formidlingsversion: Socialpædagogisk støtte er en ydelse, der gennem motivation, vejledning og støtte har til formål at
udvikle eller fastholde en borgers funktionsevne og muligheder for selvstændighed og selvbestemmelse
i forhold til borgerens situation.
Socialpædagogisk støtte retter sig blandt andet mod udvikling og vedligeholdelse af færdigheder i
forbindelse med almindelig daglig livsførelse, herunder at skabe struktur i hverdagen.
Socialpædagogisk støtte kan også ydes med det formål at begrænse tabet af funktionsevne.
Lovhjemmel: Serviceloven § 85
Lovhjemmel:

Serviceloven § 85

Dansk:

støtte til praktiske opgaver
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Generel definition:

socialpædagogisk støtte, der retter sig imod almindelige praktiske opgaver

Kommentar:

Støtte til praktiske opgaver består af motivation, vejledning og støtte til udførelsen af de praktiske
opgaver, herunder udvikling og vedligeholdelse af kompetencer til at strukturere, planlægge og udføre
de konkrete aktiviteter.
Herved adskiller støtte til praktiske opgaver sig fra praktisk hjælp efter § 83.

Formidlingsversion: Støtte til praktiske opgaver er socialpædagogisk støtte, der retter sig imod almindelige praktiske
opgaver.
Støtte til praktiske opgaver består af motivation, vejledning og støtte til udførelsen af de praktiske
opgaver, herunder udvikling og vedligeholdelse af kompetencer til at strukturere, planlægge og udføre
de konkrete aktiviteter.
Herved adskiller støtte til praktiske opgaver sig fra praktisk hjælp efter § 83.
Lovhjemmel:

Serviceloven § 85

Dansk:

støtte til daglige opgaver i hjemmet
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Generel definition:

støtte til praktiske opgaver, der har hverdagskarakter og retter sig mod en persons hjem

Kommentar:

Støtte til daglige opgaver i hjemmet kan eksempelvis være støtte til oprydning, tøjvask, rengøring eller
indkøb og madlavning.

Formidlingsversion: Socialpædagogisk støtte til daglige opgaver i hjemmet er motivation, vejledning og støtte til praktiske
opgaver, der har hverdagskarakter og retter sig mod borgerens hjem.
Støtte til daglige opgaver i hjemmet kan eksempelvis være støtte til oprydning, tøjvask, rengøring eller
indkøb og madlavning.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel:

Serviceloven § 85

Dansk:

støtte til administration
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Generel definition:

støtte til praktiske opgaver af administrativ eller økonomisk karakter

Kommentar:

Støtte til administration kan fx være rettet mod borgerens håndtering og forståelse af post, herunder
digital post og selvbetjeningsløsninger, personlig økonomi, herunder budget, opsparing og regninger,
samt opdatering og anvendelse af software eller apps, herunder digitaliserede hjælpemidler.
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Formidlingsversion: Socialpædagogisk støtte til administration er motivation, vejledning og støtte til praktiske opgaver af
administrativ eller økonomisk karakter.
Støtte til administration kan fx være rettet mod borgerens håndtering og forståelse af post, herunder
digital post og selvbetjeningsløsninger, personlig økonomi, herunder budget, opsparing og regninger,
samt opdatering og anvendelse af software eller apps, herunder digitaliserede hjælpemidler.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel:

Serviceloven § 85

Dansk:

støtte til etablering i bolig
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Generel definition:

støtte til praktiske opgaver, der retter sig mod anskaffelse af og etablering i bolig

Kommentar:

Et eksempel på støtte til etablering i bolig er at søge efter en bolig eller at guide og motivere i
forbindelse med ind- og udflytning fx i forbindelse med planlægning, strukturering og gennemførsel af
praktiske opgaver og indretning af boligen til personens behov.

Formidlingsversion: Socialpædagogisk støtte til etablering i bolig er motivation, vejledning og støtte til praktiske opgaver,
der retter sig mod anskaffelse af og etablering i borgerens bolig.
Et eksempel på støtte til etablering i bolig er at søge efter en bolig eller at guide og motivere i
forbindelse med ind- og udflytning fx i forbindelse med planlægning, strukturering og gennemførsel af
praktiske opgaver og indretning af boligen til borgerens behov.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel:

Serviceloven § 85

Dansk:

støtte til samfundsdeltagelse
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Generel definition:

socialpædagogisk støtte, der retter sig mod aktiviteter, der er en forudsætning for at kunne deltage i
samfundslivet

Formidlingsversion: Støtte til samfundsdeltagelse er socialpædagogisk støtte, der retter sig mod aktiviteter, der er en
forudsætning for at kunne deltage i samfundslivet.
Lovhjemmel: Serviceloven § 85.
Lovhjemmel:

Serviceloven § 85

Dansk:

støtte til kontakt til offentlige og private instanser
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Generel definition:

støtte til samfundsdeltagelse, der retter sig mod gennemførsel af besøg hos og kontakt til offentlige og
private instanser med et specifikt formål

Kommentar:

Støtte til kontakt til offentlige og private instanser kan fx være rettet mod at henvende sig hos banken,
foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Det kan også være støtte til at gennemføre besøg
fx hos lægen eller tandlægen.

Formidlingsversion: Socialpædagogisk støtte til kontakt til offentlige og private instanser er motivation, vejledning og støtte
til samfundsdeltagelse, der retter sig mod gennemførsel af besøg hos og kontakt til offentlige og private
instanser med et specifikt formål.
Støtte til kontakt til offentlige og private instanser kan fx være rettet mod at henvende sig hos banken,
foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Det kan også være støtte til at gennemføre besøg
fx hos lægen eller tandlægen.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel:

Serviceloven § 85
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Dansk:

støtte til transport
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Generel definition:

støtte til samfundsdeltagelse, der retter sig mod en persons mulighed for selvstændigt at færdes uden
for hjemmet

Kommentar:

Støtte til transport omfatter eksempelvis træning i at anvende offentlige transportmidler, fx at tage med
bussen til og fra arbejde og uddannelse, behandling og lægebesøg eller aktiviteter af social karakter.
Støtte til transport er ikke ledsagelse, men er rettet mod personens evne til at færdes selvstændigt.

Formidlingsversion: Socialpædagogisk støtte til transport er motivation, vejledning og støtte til samfundsdeltagelse, der
retter sig mod en borgers mulighed for selvstændigt at færdes uden for hjemmet.
Støtte til transport omfatter eksempelvis træning i at anvende offentlige transportmidler, fx at tage med
bussen til og fra arbejde og uddannelse, behandling og lægebesøg eller aktiviteter af social karakter.
Støtte til transport er ikke ledsagelse, men er rettet mod borgerens evne til at færdes selvstændigt.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel:

Serviceloven § 85

Dansk:

støtte til beskæftigelse
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Generel definition:

støtte til samfundsdeltagelse, der retter sig mod en persons muligheder for at varetage et arbejde

Kommentar:

Støtte til beskæftigelse kan fx være etablering af hensigtsmæssige rutiner og struktur i forhold til at
varetage et arbejde samt at fastholde motivation og engagement.
Støtte til beskæftigelse er helt eller delvist sammenfaldende med mentorstøtte efter Lov om aktiv
beskæftigelsesindsats § 31.b.
Med beskæftigelse menes både ordinær beskæftigelse og beskæftigelse på særlige vilkår.

Formidlingsversion: Socialpædagogisk støtte til beskæftigelse er motivation, vejledning og støtte til samfundsdeltagelse, der
retter sig mod en borgers muligheder for at varetage et arbejde.
Støtte til beskæftigelse kan fx være etablering af hensigtsmæssige rutiner og struktur i forhold til at
varetage et arbejde samt at fastholde motivation og engagement.
Støtte til beskæftigelse er helt eller delvist sammenfaldende med mentorstøtte efter Lov om aktiv
beskæftigelsesindsats § 31.b.
Med beskæftigelse menes både ordinær beskæftigelse og beskæftigelse på særlige vilkår.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel:

Serviceloven § 85

Dansk:

støtte til uddannelse
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Generel definition:

støtte til samfundsdeltagelse, der retter sig mod en persons muligheder for at varetage en uddannelse

Kommentar:

Støtte til uddannelse kan fx være at afdække ønsker og muligheder i forbindelse med uddannelse,
etablering af hensigtsmæssige rutiner og struktur i forhold til at varetage en uddannelse samt at
fastholde motivation og engagement. Herved adskiller støtte til uddannelse sig fra specialpædagogisk
støtte under uddannelse efter Lov om specialpædagogisk støtte.
Støtte til uddannelse er helt eller delvist sammenfaldende med mentorstøtte efter Lov om aktiv
beskæftigelsesindsats § 31.b
Med uddannelse menes både ordinær uddannelse såvel som uddannelse på særlige vilkår.

Formidlingsversion: Socialpædagogisk støtte til uddannelse er motivation, vejledning og støtte til samfundsdeltagelse, der
retter sig mod en borgers muligheder for at varetage en uddannelse.
Støtte til uddannelse kan fx være at afdække ønsker og muligheder i forbindelse med uddannelse,
etablering af hensigtsmæssige rutiner og struktur i forhold til at varetage en uddannelse samt at
fastholde motivation og engagement. Herved adskiller støtte til uddannelse sig fra specialpædagogisk
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støtte under uddannelse efter Lov om specialpædagogisk støtte.
Støtte til uddannelse er helt eller delvist sammenfaldende med mentorstøtte efter Lov om aktiv
beskæftigelsesindsats § 31.b
Med uddannelse menes både ordinær uddannelse såvel som uddannelse på særlige vilkår.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel:

Serviceloven § 85

Dansk:

støtte til relationer og fællesskaber
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Generel definition:

socialpædagogisk støtte, der retter sig mod relationer og fællesskaber, hvor samspillet med andre er et
centralt element

Formidlingsversion: Støtte til relationer og fællesskaber er socialpædagogisk støtte, der retter sig mod relationer og
fællesskaber, hvor samspillet med andre er et centralt element.
Lovhjemmel: Serviceloven § 85
Lovhjemmel:

Serviceloven § 85

Dansk:

støtte til sociale relationer
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Generel definition:

støtte til relationer og fællesskaber, der retter sig mod at udvikle, indgå i og bevare relationer til andre
mennesker

Kommentar:

Støtte til sociale relationer kan både være rettet mod en persons relationer til enkeltpersoner, eller på
hvordan en person indgår i et større fællesskab.
Støtte til sociale relationer kan både være hjælp til at håndtere de følelsesmæssige og sociale aspekter
ved samværet, fx at håndtere følelser og problemstillinger i sociale sammenhænge, at skabe og
fastholde netværk og at holde kontakt med venner og familie eller deltage i og gennemføre aktiviteter
sammen med andre.

Formidlingsversion: Socialpædagogisk støtte til sociale relationer er motivation, vejledning og støtte til relationer og
fællesskaber, der retter sig mod at udvikle, indgå i og bevare relationer til andre mennesker.
Støtte til sociale relationer kan både være rettet mod en borgers relationer til enkeltpersoner, eller på
hvordan en borger indgår i et større fællesskab.
Støtte til sociale relationer kan både være hjælp til at håndtere de følelsesmæssige og sociale aspekter
ved samværet, fx at håndtere følelser og problemstillinger i sociale sammenhænge, at skabe og
fastholde netværk og at holde kontakt med venner og familie eller deltage i og gennemføre aktiviteter
sammen med andre.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel:

Serviceloven § 85

Dansk:

støtte til varetagelse af forældrerollen
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Generel definition:

støtte til relationer og fællesskaber, der retter sig mod strukturering og håndtering af opgaver, som er
en almindelig del af forældreansvaret, og hvor samværet mellem barn og forælder er centralt

Kommentar:

Støtten tildeles på baggrund af personens nedsatte funktionsevne i forhold til at gennemføre de
opgaver, der indgår i varetagelse af forældrerollen og ikke grundet manglende forældreevne. Herved
adskiller støtte til varetagelse af forældrerollen sig fra foranstaltninger efter Serviceloven § 52, hvor
fokus er på barnets trivsel.
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Formidlingsversion: Socialpædagogisk støtte til varetagelse af forældrerollen er motivation, vejledning og støtte til relationer
og fællesskaber, der retter sig mod strukturering og håndtering af opgaver, som er en almindelig del af
forældreansvaret, og hvor samværet mellem barn og forælder er centralt
Støtten tildeles på baggrund af personens nedsatte funktionsevne i forhold til at gennemføre de
opgaver, der indgår i varetagelse af forældrerollen og ikke grundet manglende forældreevne. Herved
adskiller støtte til varetagelse af forældrerollen sig fra foranstaltninger efter Serviceloven § 52, hvor
fokus er på barnets trivsel.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel:

Serviceloven § 85

Dansk:

støtte til sundhed
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Generel definition:

socialpædagogisk støtte, der retter sig mod et eller flere aspekter af sundhed og indeholder et element
af sundhedsfremme

Kommentar:

Sundhed omfatter både fysisk og mental trivsel.

Formidlingsversion: Støtte til sundhed er socialpædagogisk støtte, der retter sig mod et eller flere aspekter af sundhed og
indeholder et element af sundhedsfremme.
Sundhed omfatter både fysisk og mental trivsel.
Lovhjemmel: Serviceloven § 85
Lovhjemmel:

Serviceloven § 85

Dansk:

støtte til behandling
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Generel definition:

støtte til sundhed, der retter sig mod en persons behandling

Kommentar:

Støtte til behandling kan fx være rettet mod, at personen fastholder beslutningen om at påbegynde
behandling eller opretholder igangværende behandling, herunder fx misbrugsbehandling, psykologisk
behandling og medicinsk behandling.
Herved adskiller støtte til behandling sig fra ydelser efter Sundhedsloven § 138.

Formidlingsversion: Socialpædagogisk støtte til behandling er motivation, vejledning og støtte til sundhed, der retter sig
mod en borgers behandling.
Støtte til behandling kan fx være rettet mod, at borgeren fastholder beslutningen om at påbegynde
behandling eller opretholder igangværende behandling, herunder fx misbrugsbehandling, psykologisk
behandling og medicinsk behandling.
Herved adskiller støtte til behandling sig fra ydelser efter Sundhedsloven § 138.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel:

Serviceloven § 85

Dansk:

støtte til sund levevis
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Generel definition:

støtte til sundhed, der retter sig mod livsstilsbetingede forhold

Kommentar:

Støtte til sund levevis kan fx være at dyrke motion, etablere en sund døgnrytme, stoppe med at ryge
eller motivere borgeren til at spise sundt og hensigtsmæssigt, herunder støtte til måltider.

Formidlingsversion: Socialpædagogisk støtte til sund levevis er motivation, vejledning og støtte til sundhed, der retter sig
mod livsstilsbetingede forhold.
Støtte til sund levevis kan fx være at dyrke motion, etablere en sund døgnrytme, stoppe med at ryge
eller motivere borgeren til at spise sundt og hensigtsmæssigt, herunder støtte til måltider.
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Vejledende visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel:

Serviceloven § 85

Dansk:

støtte til personlig hygiejne
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Generel definition:

støtte til sundhed, der retter sig mod hygiejnemæssige opgaver i relation til personen selv

Kommentar:

Støtte til personlig hygiejne kan fx være rettet mod etablering af struktur og rutiner i forbindelse med
af- og påklædning og bad. Herved adskiller støtte til personlig hygiejne sig fra personlig hjælp efter
serviceloven § 83.

Formidlingsversion: Socialpædagogisk støtte til personlig hygiejne er motivation, vejledning og støtte til sundhed, der retter
sig mod hygiejnemæssige opgaver i relation til borgeren selv.
Støtte til personlig hygiejne kan fx være rettet mod etablering af struktur og rutiner i forbindelse med
af- og påklædning og bad. Herved adskiller støtte til personlig hygiejne sig fra personlig hjælp efter
serviceloven § 83.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel:

Serviceloven § 85

Dansk:

støtte til seksualitet
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Generel definition:

støtte til sundhed, der retter sig mod den måde, som en persons seksualitet kommer til udtryk på

Kommentar:

Støtte til seksualitet kan fx være støtte til at udtrykke sin seksualitet hensigtsmæssigt eller sætte
grænser. Det kan også være støtte til at opsøge specialiseret rådgivning og vejledning i forhold til
seksualitet og funktionsnedsættelser.

Formidlingsversion: Socialpædagogisk støtte til seksualitet er motivation, vejledning og støtte til sundhed, der retter sig
mod den måde, som en borgers seksualitet kommer til udtryk på.
Støtte til seksualitet kan fx være støtte til at udtrykke sin seksualitet hensigtsmæssigt eller sætte
grænser. Det kan også være støtte til at opsøge specialiseret rådgivning og vejledning i forhold til
seksualitet og funktionsnedsættelser.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel:

Serviceloven § 85

Dansk:

støtte til psykisk trivsel
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Generel definition:

støtte til sundhed, der retter sig mod en persons psykiske velbefindende

Kommentar:

Støtte til psykisk trivsel kan fx være rettet mod en persons følelsesregulering og handlemønstre, indsigt
i og forståelse af egen situation, opbygning af positivt selvværd og identitet.

Formidlingsversion: Socialpædagogisk støtte til psykisk trivsel er motivation, vejledning og støtte til sundhed, der retter sig
mod en borgers psykiske velbefindende.
Støtte til psykisk trivsel kan fx være rettet mod en borgers følelsesregulering og handlemønstre, indsigt
i og forståelse af egen situation, opbygning af positivt selvværd og identitet.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel:

Serviceloven § 85
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Dansk:

beskyttet beskæftigelse
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Dansk:

beskyttet beskæftigelsesydelse synonym

Generel definition:

ydelse, der gennem arbejdslignende, lønnede aktiviteter har til formål at afdække, oparbejde, udvikle
eller bevare en persons arbejdsevne og beskæftigelsesrelevante kompetencer

Kommentar:

I beskyttet beskæftigelse kan der også indgå individuel vejledning, støtte og hjælp til at deltage i
aktiviteterne.
Beskyttet beskæftigelse er rettet mod personer, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på
normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan få indsatser efter anden lovgivning.

Formidlingsversion: Beskyttet beskæftigelse er en ydelse, der gennem arbejdslignende, lønnede aktiviteter har til formål at
afdække, oparbejde, udvikle eller bevare en borgers arbejdsevne og beskæftigelsesrelevante
kompetencer.
I beskyttet beskæftigelse kan der også indgå individuel vejledning, støtte og hjælp til at deltage i
aktiviteterne.
Beskyttet beskæftigelse er rettet mod borgere, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på
normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan få indsatser efter anden lovgivning.
Lovhjemmel: Serviceloven § 103
Lovhjemmel:

Serviceloven § 103

Dansk:

service
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Dansk:

service og tjenesteydelse synonym
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Dansk:

service og tjenesteydelser (formidlingsterm)
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Generel definition:

beskyttet beskæftigelse, der er centreret omkring udførelse af servicerende, understøttende
arbejdsfunktioner

Kommentar:

I en service og tjenesteydelse vil der ofte indgå kontakt med andre, hvorfor der typisk vil være fokus på
at træne dette.
Eksempler på service og tjenesteydelser er kantine- og cafédrift, pedel- og rengøringsopgaver samt
kontor- og piccolineopgaver, butik- og kundebetjening og vedligeholdelse af grønne områder.

Formidlingsversion: Service og tjenesteydelser er beskyttet beskæftigelse, der er centreret omkring udførelse af
servicerende, understøttende arbejdsfunktioner.
I en service og tjenesteydelse vil der ofte indgå kontakt med andre, hvorfor der typisk vil være fokus på
at træne dette.
Eksempler på service og tjenesteydelser er kantine- og cafédrift, pedel- og rengøringsopgaver samt
kontor- og piccolineopgaver, butik- og kundebetjening og vedligeholdelse af grønne områder.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 103
Lovhjemmel:

Serviceloven § 103.

Dansk:

produktion og værksted
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Generel definition:

beskyttet beskæftigelse, der er centreret omkring udførelse af enkle, afgrænsede arbejdsopgaver som
led i en samlet produktion af konkrete produkter
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Kommentar:

De konkrete arbejdsopgaver kan fx være fremstilling af produkter, herunder fx kunsthåndværk,
optændingsbrænde, grøntsager, produktion af avis og medier. Opgaverne kan eksempelvis omfatte
montering, sortering, optælling og pakning og kontrol af produkter.

Formidlingsversion: Produktion og værksted er beskyttet beskæftigelse, der er centreret omkring udførelse af enkle,
afgrænsede arbejdsopgaver som led i en samlet produktion af konkrete produkter.
De konkrete arbejdsopgaver kan fx være fremstilling af produkter, herunder fx kunsthåndværk,
optændingsbrænde, grøntsager, produktion af avis og medier. Opgaverne kan eksempelvis omfatte
montering, sortering, optælling og pakning og kontrol af produkter.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 103
Lovhjemmel:

Serviceloven § 103

Dansk:

praktikforløb
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Generel definition:

beskyttet beskæftigelse, der har til formål, at en person kan afprøve ressourcer og kompetencer i
forhold til et specifikt arbejdsområde eller en given arbejdsplads i en afgrænset periode

Kommentar:

Praktikforløb kan også foregå i en ekstern virksomhed, fx en dagligvareforretning eller en
produktionsvirksomhed.

Formidlingsversion: Praktikforløb er beskyttet beskæftigelse, der har til formål, at en borger kan afprøve ressourcer og
kompetencer i forhold til et specifikt arbejdsområde eller en given arbejdsplads i en afgrænset periode.
Praktikforløb kan også foregå i en ekstern virksomhed, fx en dagligvareforretning eller en
produktionsvirksomhed.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 103
Lovhjemmel:

Serviceloven § 103

Dansk:

aktivitet og samvær
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Dansk:

aktivitets- og samværsydelse synonym

Generel definition:

ydelse, der gennem udviklende eller vedligeholdende aktiviteter har til formål at fremme socialt samvær
eller tilbyde et miljøskift

Kommentar:

I aktivitet og samvær kan der også indgå individuel vejledning, støtte, omsorg og hjælp til at deltage i
aktiviteterne.

Formidlingsversion: Aktivitet- og samvær er en ydelse, der gennem udviklende eller vedligeholdende aktiviteter har til
formål at fremme socialt samvær eller at tilbyde et miljøskift.
I aktivitet og samvær kan der også indgå individuel vejledning, støtte, omsorg og hjælp til at deltage i
aktiviteterne.
Lovhjemmel: Serviceloven § 104
Lovhjemmel:

serviceloven § 104

Dansk:

social aktivitet
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Dansk:

sociale aktiviteter (formidlingsterm)
Udkast til Fælles Faglige Begreber
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Generel definition:

aktivitet og samvær, som ved at få en person ind i et fællesskab med andre forebygger eller bryder med
social isolation og vedligeholder de sociale relationer

Kommentar:

Social aktivitet kan fx være at spise, spille spil eller høre musik sammen med andre.

Formidlingsversion: Social aktivitet er aktivitet og samvær, som ved at få en borger ind i et fællesskab med andre
forebygger eller bryder med social isolation og vedligeholder de sociale relationer.
Social aktivitet kan fx være at spise, spille spil eller høre musik sammen med andre.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 104
Lovhjemmel:

Serviceloven § 104

Dansk:

fysisk aktivitet
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Dansk:

fysiske aktiviteter (formidlingsterm)
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Generel definition:

aktivitet og samvær, der gennem fysiske bevægelser giver en person mulighed for at bruge sin krop

Kommentar:

Fysiske aktiviteter omfatter fx idræts- og motionsaktiviteter og forskellige former for bevægelse, hvor
samværet kan være i centrum.

Formidlingsversion: Fysiske aktiviteter er aktivitet og samvær, der gennem fysiske bevægelser giver en borger mulighed for
at bruge sin krop.
Det omfatter fx idræts- og motionsaktiviteter og forskellige former for bevægelse, hvor samværet kan
være i centrum.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 104
Lovhjemmel:

Serviceloven § 104

Dansk:

sansestimulerende aktivitet
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Dansk:

sansestimulerende aktiviteter (formidlingsterm)
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Generel definition:

aktivitet og samvær, hvor en person får stimuleret sine sanser med henblik på evnen til at kunne
sortere, organisere og bearbejde sanseindtryk

Kommentar:

Sansestimulerende aktiviteter kan fx være massage, gyngeture, kuglebad og -dyne, sansehave og brug
af musik-, lyd- og lysstimuli.

Formidlingsversion: Sansestimulerende aktiviteter er aktivitet og samvær, hvor en borger får stimuleret sine sanser med
henblik på evnen til at kunne sortere, organisere og bearbejde sanseindtryk.
Sansestimulerende aktiviteter kan fx være massage, gyngeture, kuglebad og -dyne, sansehave og brug
af musik-, lyd- og lysstimuli.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 104
Lovhjemmel:

Serviceloven § 104

Dansk:

oplevelsesaktivitet
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Dansk:

oplevelsesaktiviteter (formidlingsterm)
Udkast til Fælles Faglige Begreber
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Generel definition:

aktivitet og samvær, hvor en person har individuelle oplevelser eller oplevelser sammen med andre
personer

Kommentar:

Oplevelser kan fx være natur- og kulturoplevelser.

Formidlingsversion: Oplevelsesaktiviteter er aktivitet og samvær, hvor en borger har individuelle oplevelser eller oplevelser
sammen med andre borgere eller personale.
Oplevelser kan fx være natur- og kulturoplevelser.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 104
Lovhjemmel:

Serviceloven § 104

Dansk:

kreativ aktivitet
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Dansk:

kreative aktiviteter (formidlingsterm)
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Generel definition:

aktivitet og samvær, hvor en person kan udfolde sig kreativt

Kommentar:

Aktiviteterne kan foretages alene eller sammen med andre.
Kreative aktiviteter kan fx være madlavning, musik, sang og drama, håndarbejde, maleri eller
værkstedsaktiviteter.

Formidlingsversion: Kreative aktiviteter er aktivitet og samvær, hvor en borger kan udfolde sig kreativt.
Aktiviteterne kan foretages alene eller sammen med andre borgere eller personale.
Kreative aktiviteter kan fx være madlavning, musik, sang og drama, håndarbejde, maleri eller
værkstedsaktiviteter.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 104
Lovhjemmel:

Serviceloven § 104

Dansk:

kompetenceudviklende aktivitet
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Dansk:

kompetenceudviklende aktiviteter (formidlingsterm)
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Generel definition:

aktivitet og samvær, hvor en person eller gruppe af personer undervises i bestemte færdigheder eller
kompetencer

Kommentar:

Kompetenceudviklende aktiviteter kan således både sigte på at opnå helt konkrete færdigheder fx i
forhold til brug af IT og mobiltelefon eller på at lave mad eller på mere brede kompetenceløft, der sigter
mod evnen til at varetage egen sundhed og livsførelse.

Formidlingsversion: Kompetenceudviklende aktiviteter er aktivitet og samvær, hvor en borger eller gruppe af borgere
undervises i bestemte færdigheder eller kompetencer.
Kompetenceudviklende aktiviteter kan således både sigte på at opnå helt konkrete færdigheder fx i
forhold til brug af IT og mobiltelefon eller på at lave mad eller på mere brede kompetenceløft, der sigter
mod evnen til at varetage egen sundhed og livsførelse.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 104
Lovhjemmel:

Serviceloven § 104

Dansk:

ophold
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Generel definition:

ydelse, der har til formål at huse en person

Kommentar:

Ophold leveres typisk af en type af botilbud. Ophold er i langt de fleste tilfælde én ud af flere ydelser,
der leveres til borgeren af tilbuddet. Derfor betragtes ophold stort set altid som et tillæg til disse andre
ydelser.
Det primære fokus for den sociale indsats er ofte disse andre ydelser, der leveres i forbindelse med
opholdet.
Der kan være egenbetaling for borgerens ophold. Det kan fx omfatte betaling for husleje, el, varme,
vand, kost og vask.

Formidlingsversion: Ophold er en ydelse, der har til formål at huse en borger.
Ophold leveres typisk af en type af botilbud. Ophold er i langt de fleste tilfælde én ud af flere ydelser,
der leveres til borgeren af tilbuddet. Derfor betragtes ophold stort set altid som et tillæg til disse andre
ydelser.
Det primære fokus for den sociale indsats er ofte disse andre ydelser, der leveres i forbindelse med
opholdet.
Der kan være egenbetaling for borgerens ophold. Det kan fx omfatte betaling for husleje, el, varme,
vand, kost og vask.

Dansk:

midlertidigt ophold

Dansk:

anbringelse (formidlingsterm)

Note:

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

Dansk:

midlertidigt ophold/anbringelse (formidlingsterm)

Note:

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

Generel definition:

ophold, der er tilkendt midlertidigt

Formidlingsversion: Midlertidigt ophold er en ydelse, der har til formål at huse en borger, og som tilkendes midlertidigt.
Ophold leveres typisk af en type af botilbud. Ophold er i langt de fleste tilfælde én ud af flere ydelser,
der leveres til borgeren af tilbuddet. Derfor betragtes ophold stort set altid som et tillæg til disse andre
ydelser.
Det primære fokus for den sociale indsats er ofte disse andre ydelser, der leveres i forbindelse med
opholdet.
Der kan være egenbetaling for borgerens ophold. Det kan fx omfatte betaling for husleje, el, varme,
vand, kost og vask.
Vejledende visitationsparagraf på Børn- og ungeområdet:
Serviceloven §§ 52, 58, 66.
Vejledende visitationsparagraf på Voksen-området:
Serviceloven §§ 107, 109, 110.
Lovhjemmel:

Børn- og ungeområdet:
Serviceloven §§ 52, 58, 66.
Voksen-området:
Serviceloven §§ 107, 109, 110.

Dansk:

længerevarende ophold

Generel definition:

ophold, der er tilkendt for en ikke-midlertidig periode

Formidlingsversion: Længerevarende ophold er en ydelse, der har til formål at huse en borger, og som er tilkendt for en
ikke-midlertidig periode.
Ophold leveres typisk af en type af botilbud. Ophold er i langt de fleste tilfælde én ud af flere ydelser,
der leveres til borgeren af tilbuddet. Derfor betragtes ophold stort set altid som et tillæg til disse andre
ydelser.
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Det primære fokus for den sociale indsats er ofte disse andre ydelser, der leveres i forbindelse med
opholdet.
Der kan være egenbetaling for borgerens ophold. Det kan fx omfatte betaling for husleje, el, varme,
vand, kost og vask.
Vejledende visitationsparagraf: Serviceloven § 108, Almenboligloven § 54, Friplejeboligloven,
Ældreboligloven m.fl.
Lovhjemmel:

Dansk:

Serviceloven § 108, Almenboligloven § 54, Friplejeboligloven, Ældreboligloven m.fl.

tilbud
Foretrukken term

Dansk:

leverandør

Generel definition:

organisation, der leverer ydelser

Relaterede søgeord: organisation
Formidlingsversion: Et tilbud er en organisation, der leverer ydelser.

Dansk:

dagtilbud til voksne

Generel definition:

tilbud, der både er dagtilbud og tilbud til voksne

Formidlingsversion: Et dagtilbud til voksne er et tilbud, der udelukkende leverer ydelser til en borger i dagtimerne.
Dagtilbud adskiller sig fra ambulante tilbud ved varigheden af de ydelser, som leveres i tilbuddet, dvs.
borgeren opholder sig i længere tid på dagtilbuddet.
Et dagtilbud til voksne kan fx være et aktivitets- og samværstilbud eller et beskyttet
beskæftigelsestilbud.

Dansk:

aktivitets- og samværstilbud

Generel definition:

dagtilbud til voksne, der gennem aktivitets- og samværsydelser fremmer socialt samvær eller tilbyder
et miljøskift

Kommentar:

Et aktivitets- og samværstilbud kan også levere andre ydelser ud over aktivitets- og samværsydelsen.
Begrebet dækker også uvisiterede væresteder og varmestuer.

Formidlingsversion: Et aktivitets- og samværstilbud er et dagtilbud til voksne, der gennem aktivitets- og samværsydelser
fremmer socialt samvær eller tilbyder et miljøskift.
Et aktivitets- og samværstilbud kan også levere andre ydelser ud over aktivitets- og samværsydelser.
Begrebet dækker også uvisiterede væresteder og varmestuer.
Lovhjemmel: Serviceloven § 104
Lovhjemmel:

Serviceloven § 104

Dansk:

beskyttet beskæftigelsestilbud

Generel definition:

dagtilbud til voksne, der leverer beskyttet beskæftigelsesydelser med fokus på arbejdsevne og
beskæftigelsesrelevante kompetencer tilpersoner, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på
normale vilkår på arbejdsmarkedet, eller benytte arbejdsmarkedsrelaterede indsatser efter anden
lovgivning
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Formidlingsversion: Et beskyttet beskæftigelsestilbud er et dagtilbud til voksne, der leverer beskyttet beskæftigelses-ydelser
med fokus på arbejdsevne og beskæftigelsesrelevante kompetencer til borgere, der ikke kan opnå eller
fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet eller benytte arbejdsmarkedsrelaterede
indsatser efter anden lovgivning.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 103
Lovhjemmel:

Serviceloven § 103

Dansk:

mobilt tilbud
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Dansk:

udgående tilbud synonym
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Dansk:

matrikelløst tilbud synonym
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Generel definition:

tilbud, der ikke leverer ydelser til en person på en bestemt matrikel, men flyttes ud der, hvor personen
opholder sig

Kommentar:

Der, hvor personen opholder sig, kan eksempelvis være i borgerens eget hjem, på et dagtilbud, et
frivilligt tilbud eller i det offentlige rum, fx i forhold til hjemløse.
Et mobilt tilbud leverer ydelser til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige
sociale problemer, men som ikke har behov for et midlertidigt eller længerevarende ophold.

Formidlingsversion: Et mobilt tilbud er et tilbud, der ikke leverer ydelser til en borger på en bestemt matrikel, men flyttes
ud der, hvor borgeren opholder sig.
Det kan eksempelvis være i borgerens eget hjem, på et dagtilbud, et frivilligt tilbud eller i det offentlige
rum, fx i forhold til hjemløse.
Et mobilt tilbud leverer ydelser til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige
sociale problemer, men som ikke har behov for et midlertidigt eller længerevarende ophold.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 85
Lovhjemmel:

Serviceloven § 85

Dansk:

botilbud til voksne

Generel definition:

tilbud, der både er botilbud og tilbud til voksne

Formidlingsversion: Et botilbud til voksne er et tilbud, der leverer ophold og oftest andre ydelser til en voksen borger.

Dansk:

midlertidigt botilbud til voksne

Generel definition:

botilbud til voksne, der retter sig imod personer, som har midlertidig behov for støtte og ophold, og som
på sigt forventeligt kan få disse behov dækket på anden vis

Formidlingsversion: Et midlertidigt botilbud til voksne er et botilbud til voksne, der retter sig mod borgere, som har
midlertidig behov for støtte og hjælp, og som på sigt forventeligt kan få disse behov dækket på anden
vis.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 107
Lovhjemmel:

Serviceloven § 107
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Dansk:

længerevarende botilbud til voksne

Dansk:

længerevarende botilbud

Generel definition:

botilbud til voksne, der retter sig mod personer, som har længerevarende behov for omfattende støtte
og ophold, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis

Formidlingsversion: Et længerevarende botilbud til voksne er et botilbud til voksne, der retter sig mod borgere, som har
længerevarende behov for omfattende støtte og ophold, og som ikke kan få dækket disse behov på
anden vis.
Lovhjemmel: Serviceloven § 108
Lovhjemmel:

Serviceloven § 108

Dansk:

almindeligt længerevarende botilbud til voksne (formidlingsterm)

Generel definition:

længerevarende botilbud til voksne, der ikke er sikret

Formidlingsversion: Et almindeligt længerevarende botilbud til voksne er et ikke-sikret, længerevarende botilbud til voksne,
der retter sig mod borgere, som har længerevarende behov for omfattende støtte og ophold, og som
ikke kan få dækket disse behov på anden vis.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 108, stk. 1
Lovhjemmel:

Serviceloven § 108

Dansk:

sikret længerevarende botilbud til voksne

Dansk:

sikret botilbud

Dansk:

sikret længerevarende botilbud

Generel definition:

længerevarende botilbud til voksne, der er sikret, så det omfatter mindst én afdeling eller lejlighed, som
er godkendt til at have yderdøre og vinduer aflåst, og som modtager personer i henhold til dom eller
retskendelse

Formidlingsversion: Et sikret botilbud er et længerevarende botilbud til voksne, som har længerevarende behov for
omfattende støtte og ophold, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.
Et sikret botilbud omfatter mindst én afdeling eller lejlighed, som er godkendt til at have yderdøre og
vinduer aflåst, og det modtager borgere i henhold til dom eller retskendelse.
Visitationsparagraf: Serviceloven § 108, stk. 7
Lovhjemmel:

Serviceloven § 108

Dansk:

botilbudslignende tilbud

Generel definition:

tilbud, der ligner botilbud efter servicelovens § 107 eller § 108, men som er etableret efter anden
lovgivning og opfylder betingelserne i socialtilsynsloven § 4 stk. 3

Kommentar:

Den borger, der bor i et botilbudslignende tilbud, har lejeforhold efter den almene lejelov og bor i
boligen på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. De
botilbudslignende tilbud adskiller sig desuden fra udgående tilbud efter servicelovens § 85 ved, at der er
knyttet et serviceareal til boligen med fast personale, der overvejende leverer socialpædagogisk støtte.
Begrebet omfatter ikke friplejeboliger.
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Formidlingsversion: Et botilbudslignende tilbud er et tilbud, der ligner botilbud efter servicelovens § 107 eller § 108, men
som er etableret efter anden lovgivning og opfylder betingelserne i socialtilsynsloven § 4, stk. 3.
Den borger, der bor i et botilbudslignende tilbud, har lejeforhold efter den almene lejelov og bor i
boligen på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. De
botilbudslignende tilbud adskiller sig desuden fra udgående tilbud efter servicelovens § 85 ved, at der er
knyttet et serviceareal til boligen med fast personale, der overvejende leverer socialpædagogisk støtte.
Begrebet omfatter ikke friplejeboliger.
Vejledende lovhjemmel: Socialtilsynsloven § 4, stk. 1, nr. 3.
Lovhjemmel:

Dansk:

Socialtilsynsloven § 4, stk. 1, nr. 3.

almen ældre- og handicapvenlig bolig (formidlingsterm)
Udkast til Fælles Faglige Begreber

Dansk:

almen ældrebolig

Dansk:

handicapvenlig bolig

Generel definition:

botilbudslignende tilbud, der er oprettet som almen bolig, og som retter sig mod ældre og personer
med fysisk funktionsnedsættelse eller psykisk funktionsnedsættelse

Kommentar:

I lovgivningen og vejledninger omtales de som "almene ældreboliger", men de kan rette sig både mod
ældre og mod personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Formidlingsversion: En almen ældre- og handicapvenlig bolig er et botilbudslignende tilbud, der er oprettet som almennyttig
bolig, og som retter sig mod ældre borgere og borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
I lovgivningen og vejledninger omtales de som "almene ældreboliger", men de kan rette sig både mod
ældre borgere og mod borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale
problemer.
Lovhjemmel: Almenboligloven § 105
Lovhjemmel:

Almenboligloven § 105
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