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SØG IGEN Udskriv

Sortering:

19 resultater

Emne:

Generelle begreber

Notation:

1

Term:

adfærd

Definition:

måde som en person eller en gruppe af personer udfører en aktivitet på

Kommentar til
definition:

Adfærd skal her forstås som aktiviteter, der kan iagttages af udøveren selv og/eller andre, og som er bunden til en bestemt situation.
Vrede, som en person føler, er ikke adfærd. Vredesudbrud er adfærd.

Diagrammer:

18.00 Forebyggelse, trivsel og tidlig indsats;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.1

Term:

misbrug
skadeligt brug

Definition:

adfærd, der er kendetegnet ved et brugsmønster af rusmiddel eller lægemiddel, som medfører fysisk, psykisk eller social skade

Kommentar til
definition:

Det er væsentligt at fremføre, at skaden ved misbrug ofte er en kombination af fysisk, psykisk og social skade. Misbrug er kendetegnet
ved, at en person indtager rusmidler, som ved gentagen anvendelse kan fremkalde fysisk og/eller psykisk afhængighed.
Rusmidler omfatter opioider, benzodiazepiner, centralstimulantia, hallucinogener, cannabis og alkohol. (Nikotin, kaffe og te tilhører også
gruppen, men er ikke medtaget i denne sammenhæng).
En fysisk afhængighed er ikke det samme som et misbrug. Man kan godt være afhængig af et middel uden at være misbruger, fx kan en
person være afhængig af livsvigtig medicin uden dermed at have et misbrug.
Mange brugere af psykoaktive stoffer tager mere end en type af stoffer. Undergrupper af misbrug er klassificeret efter det stof, som har
forårsaget eller bidraget mest til den foreliggende problemstilling. Opdelingen i alkoholmisbrug og stofmisbrug er yderligere baseret på de
lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for behandlingen samt forskellige klientgrupper.

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS - målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne - Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.1.1

Term:

alkoholmisbrug

Definition:

misbrug, hvor rusmidlet er alkohol

Kommentar til
definition:

Mange brugere af psykoaktive stoffer tager mere end en type af stoffer. Undergrupper af misbrug er klassificeret efter det stof, som har
forårsaget eller bidraget mest til den foreliggende problemstilling. Opdelingen i alkoholmisbrug og stofmisbrug er yderligere baseret på de
lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for behandlingen samt forskellige klientgrupper.

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS - målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne - Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.1.2

Term:

stofmisbrug

Definition:

misbrug, hvor rusmidlet ikke er alkohol

Kommentar til
definition:

Mange brugere af psykoaktive stoffer tager mere end en type af stoffer. Undergrupper af misbrug er klassificeret efter det stof, som har
forårsaget eller bidraget mest til den foreliggende problemstilling. Opdelingen i alkoholmisbrug og stofmisbrug er yderligere baseret på de
lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for behandlingen samt forskellige klientgrupper.

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 21.00 VIAS - målgruppeklassifikation; 09.01 Tilbudsportalen Målgruppeklassifikation; 08.01 Handicap og udsatte voksne - Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.1.2.1

Term:

misbrug af opioider

Definition:

stofmisbrug, hvor der bruges rusmiddel fra opioidgruppen

Kommentar til
definition:

Omfatter bl.a. opium, heroin, morfin, metadon, kodein og buprenorphin.

Diagrammer:

09.01 Tilbudsportalen - Målgruppeklassifikation; 02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.1.2.2

Term:

misbrug af centralstimulerende rusmidler
misbrug af centralstimulerende stoffer

Definition:

stofmisbrug, hvor der bruges rusmiddel fra centralstimulantiagruppen

Kommentar til
definition:

Omfatter bl.a. stofferne amfetamin/metamfetamin, kokain, ecstasy og diverse designerstoffer samt centralstimulerende lægemidler, fx
Ritalin.

Diagrammer:

09.01 Tilbudsportalen - Målgruppeklassifikation; 02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.1.2.3

Term:

misbrug af cannabis

Definition:

stofmisbrug, hvor der bruges rusmiddel fra cannabinolgruppen

Kommentar til
definition:

Omfatter bl.a. hash, marihuana, skunk, pot og hasholie.
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02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 09.01 Tilbudsportalen - Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.1.2.4

Term:

misbrug af andre rusmidler

Definition:

stofmisbrug, der ikke er omfattet af de øvrige typer af stofmisbrug

Kommentar til
definition:

Omfatter bl.a. beroligende medicin, hallucinogener (LSD, svampe, mm.) Khat, Ketamin og inhalater.
Medicinmisbrug er en særlig type misbrug, der i denne sammenhæng er omfattet af 'misbrug af andre rusmidler'. Medicinmisbrug omfatter
misbrug af ikke-ordinerede afhængighedsskabende lægemidler tilhørende lægemidler af grupperne opioider, benzodiazepiner og
centralstimulantia

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 09.01 Tilbudsportalen - Målgruppeklassifikation;

Emne:

Målgruppe

Notation:

1.1.3 + 1.1.2.4-1

Term:

misbrug af ikke-ordineret afhængighedsskabende lægemiddel
medicinmisbrug

Definition:

misbrug, hvor rusmidlet er et afhængighedsskabende lægemiddel, som ikke er ordineret

Kommentar til
definition:

Medicinmisbrug er en særlig type misbrug, der i denne sammenhæng er omfattet af 'misbrug af andre rusmidler'.
Medicinmisbrug omfatter misbrug af ikke-ordinerede afhængighedsskabende lægemidler tilhørende lægemidler af grupperne opioider,
benzodiazepiner og centralstimulantia.

Diagrammer:

02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt; 09.01 Tilbudsportalen - Målgruppeklassifikation;

Emne:

Ydelse

Notation:

2

Term:

behandling
behandling/træning

Definition:

ydelse, der har til formål at forbedre en given tilstand

Kommentar til
definition:

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.

Diagrammer:

07.01 Børn og unge - Ydelsesklassifikation; 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation; 03.00
Ydelsesklassifikation - Samlet oversigt; 09.02 Tilbudsportalen - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Ydelse

Notation:

2.1

Term:

misbrugsbehandling

Definition:

behandling, der har til formål at afhjælpe et misbrug

Kommentar til
definition:

Misbrugsbehandling omfatter både social misbrugsbehandling og medicinsk misbrugsbehandling. Misbrugsbehandling kan i nogle tilfælde
alene være af den ene type.

Diagrammer:

07.01 Børn og unge - Ydelsesklassifikation; 03.00 Ydelsesklassifikation - Samlet oversigt; 09.02 Tilbudsportalen Ydelsesklassifikation; 08.02 Handicap og udsatte voksne - Ydelsesklassifikation;

Emne:

Misbrug

Notation:

2.1.1

Term:

social misbrugsbehandling

Definition:

misbrugsbehandling udført vha. en social indsats

Emne:

Misbrug

Notation:

2.1.1.1 + 2.1.4.1

Term:

social stofmisbrugsbehandling

Definition:

social misbrugsbehandling og stofmisbrugsbehandling, der indgår i en behandlingsplan som en del af SEL §85 handleplanen

Diagrammer:

10.01 Stofmisbrug - VBGS;

Emne:

Ydelse

Notation:

2.1.2

Term:

sundhedsfaglig misbrugsbehandling

Definition:

misbrugsbehandling udført vha. en sundhedsfaglig indsats

Diagrammer:

09.02 Tilbudsportalen - Ydelsesklassifikation; 03.00 Ydelsesklassifikation - Samlet oversigt;

Emne:

Misbrug

Notation:

2.1.2.1 + 2.1.4.2

Term:

sundhedsfaglig stofmisbrugsbehandling

Definition:

sundhedsfaglig misbrugsbehandling og stofmisbrugsbehandling, der indgår i en behandlingsplan som en del af SEL §85
handleplanen
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Emne:

Misbrug

Notation:

2.1.3

Term:

alkoholmisbrugsbehandling
alkoholbehandling

Definition:

misbrugsbehandling, der er rettet mod et alkoholmisbrug

Emne:

Misbrug

Notation:

2.1.4

Term:

stofmisbrugsbehandling

Definition:

misbrugsbehandling, der er rettet mod et stofmisbrug

Kommentar til
definition:

Stofmisbrugsbehandling inkluderer både social behandling og medicinsk behandling.

Emne:

Misbrug

Notation:

3

Term:

psykoaktivt stof

Definition:

middel, der ændrer ens sindstilstand

Emne:

Misbrug

Notation:

3.1

Term:

rusmiddel

Definition:

psykoaktivt stof, der ved gentagen anvendelse kan fremkalde fysisk og/eller psykisk afhængighed

Kommentar til
definition:

Omfatter bl.a. alkohol, opioider, centralstimulantia, cannabis, benzodiazepiner, hallucinogener og andre afhængighedsskabende
psykoaktive stoffer som f.eks. ketamin, GHB/fantasy, inhalanter og visse designer-drugs. Nikotin, kaffe og te tilhører også gruppen, men
er ikke medtaget i denne sammenhæng.
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