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SØG IGEN Udskriv

Sortering:

42 resultater

Emne:

Generelle begreber

Notation:

1

Term:

klient

Definition:

person, der modtager hjælp eller rådgivning af en fagligt uddannet person

Emne:

Stamoplysninger

Notation:

2

Term:

stamoplysninger
stamdata

Definition:

information, der udgør en beskrivelse af forhold, som er centrale eller varige i en given sammenhæng

Diagrammer:

09.04 Tilbudsportalen - Stamoplysninger om tilbud;

Emne:

Generelle begreber

Notation:

2.7

Term:

forvaltningsmyndighed
myndighed

Definition:

offentlig forvaltningsenhed, der, efter delegation, har kompetence til at træffe afgørelser

Kommentar til
definition:

En forvaltningsmyndighed varetager primært sagsbehandling indenfor sit kompetenceområde.
Både en kommunalforvaltning, en regionsforvaltning og en statsforvaltning kan være en forvaltningsmyndighed. Fx er politiet en statslig
forvaltningsmyndighed.
Delegationen kommer fra den instans, som har beføjelsen på området, fx får en kommunal forvaltningsmyndighed sin kompetence fra
kommunalbestyrelsen.

Emne:

Stofmisbrugsbegreber

Notation:

2-1

Term:

henviser

Definition:

person eller instans, der foranlediger henvendelse om behandling

Emne:

Stamoplysninger

Notation:

2-2

Term:

personnummer
CPR-nummer

Definition:

ti-cifret, identificerende nummer, som den enkelte borger er opført under i det centrale personregister (CPR)

Emne:

Stamoplysninger

Notation:

2-3

Term:

personnavn

Definition:

egennavn som benævner og udpeger en bestemt person

Emne:

Stamoplysninger

Notation:

2-4

Term:

køn

Definition:

hver af de to grupper, der inddeler alle individer ud fra deres forplantningsorganer

Kommentar til
definition:

Det er det køn, man er registreret som i CPR-registret, der er definerende.

Emne:

Stofmisbrugsbegreber

Notation:

2-5

Term:

alder ved iværksat behandling

Definition:

del af en persons stamoplysninger i form af den alder, som personen har ved dato for iværksat behandling

Emne:

Stamoplysninger

Notation:

2-6

Term:

adresse

Definition:

information, der entydigt angiver en lokation

Kommentar til
definition:

Adresse omfatter typisk oplysninger om vejnavn, nummer, etage, dør, lokalitet, postnummer og by.

Diagrammer:

09.04 Tilbudsportalen - Stamoplysninger om tilbud;

Emne:

Generelle begreber

Notation:

2-7.1

Term:

kommune
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Definition:

geografisk område, der afgrænser den mindste lokale enhed for offentlig forvaltning

Kommentar til
definition:

I nogle kommuner har man indenfor afgrænsede forvaltningsområder inddelt kommunen i mindre geografisk enheder, der ofte benævnes
distrikter.
Termen 'kommune' anvendes ofte synonymt med kommunalforvaltning.

Emne:

Generelle socialfaglige begreber

Notation:

2-7.1.1

Term:

opholdskommune

Definition:

kommune, hvor en borger bor eller sædvanligvis opholder sig

Kommentar til
definition:

En borgers opholdskommune er langt oftest identisk med borgerens bopælskommune.
I tvivlsspørgsmål er der flere faktorer, der er med til at afgøre hvilken kommune, der er opholdskommunen. For hjemløse er fx det sted,
hvor borgeren faktisk opholder sig og har mest lyst til at opholde sig, vigtigere end en evt. folkeregisteradresse.
En kommune ophører ikke med at være opholdskommune for en borger, hvis borgeren midlertidigt opholder sig i en anden kommune, fx i
forbindelse med ferie, indlæggelse, strafafsoning eller midlertidige ophold som led i en social indsats.
Hvis en kvinde opholder sig på et krisecenter i en anden kommune end hendes bopælskommune, så forbliver bopælskommunen med at
være hendes opholdskommune. Men hvis hun under sit ophold på krisecentret opgiver sin bolig og dermed tilknytningen til den tidligere
opholdskommune, så bliver den kommune, hvor krisecentret er beliggende, til hendes opholdskommune.
Børn og unge har samme opholdskommune som deres forældre, hos den af forældrene hvor de opholder sig mest, eller, hvis de er lige
meget hos begge forældre, i deres bopælskommune. Er barnet eller den unge anbragt uden for hjemmet, har barnet selvstændig
opholdskommune i den kommune, der traf afgørelse om anbringelsen.

Emne:

Stofmisbrugsbegreber

Notation:

2-8

Term:

aktuel samlivssituation

Definition:

information om klientens samlivssituation den sidste måned inden indskrivning i behandling

Emne:

Stofmisbrugsbegreber

Notation:

2-9

Term:

antal børn under 18 år der er kontakt med

Definition:

information om hvor mange børn klienten har nær relation til eller samvær med på indskrivningstidspunktet

Emne:

Stofmisbrugsbegreber

Notation:

2-10

Term:

antal børn under 18 år der er anbragt udenfor hjemmet

Definition:

information om antal børn under 18 år, som er anbragt uden for hjemmet

Kommentar til
definition:

Informationen gælder både egne og andre tilknyttet husstanden og både anbringelse med eller uden klientens samtykke.

Emne:

Stamoplysninger

Notation:

2-11

Term:

aktuel boligsituation

Definition:

information om hvor klienten har sit ophold ved indskrivning i behandling

Emne:

Stamoplysninger

Notation:

2-12

Term:

statsborgerskab
indfødsret

Definition:

persons medlemskab i eller et tilhørsforhold til et land

Kommentar til
definition:

Statsborgerskab giver en person rettigheder og forpligtelser under national lovgivning og internationale konventioner.
Tilhørsforholdet til en bestemt nation angives som regel i form af en landekode fx officielle landenavne jf. ISO 3166-1

Emne:

Stamoplysninger

Notation:

2-13

Term:

indvandrer
immigrant

Definition:

person, der er født i udlandet af forældre, der begge er udenlandske statsborgere eller født i udlandet

Kommentar til
definition:

Oplysninger om forældrene gælder kun den ene, hvis der ikke findes oplysninger om den anden. Hvis der ikke findes oplysninger om
nogen af forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen som indvandrer.

Emne:

Målgruppe

Notation:

2-14

Term:

flygtning

Definition:

person, der flygter til et andet land på grund af velbegrundet frygt for forfølgelse

Kommentar til
definition:

Årsag til forfølgelse kan fx være race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til særlig social gruppe eller politisk anskuelse.
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21.00 VIAS - målgruppeklassifikation; 02.00 Målgruppeklassifikation - Samlet oversigt;

Emne:

Stamoplysninger

Notation:

2-15

Term:

efterkommer
efterkommer af flygtning eller indvandrer

Definition:

person, der er født i Danmark af forældre, der er flygtninge eller indvandrere

Emne:

Uddannelse

Notation:

2-16

Term:

uddannelse

Definition:

struktureret kompetencegivende undervisningsforløb, der kvalificerer modtageren til fortsat uddannelse eller til at udøve et bestemt
erhverv eller udføre en bestemt opgave

Kommentar til
definition:

Begrebet rummer uformaliseret uddannelse i hjemmet, førskoleundervisning, skolegang, erhvervsuddannelse og videregående
uddannelse.

Diagrammer:

10.01 Stofmisbrug - VBGS; 10.02 Stofmisbrug - Behandling;

Emne:

Uddannelse

Notation:

2-16.1

Term:

grundskoleuddannelse

Definition:

uddannelse, der varer mindst 9 år

Emne:

Uddannelse

Notation:

2-16.2

Term:

ungdomsuddannelse

Definition:

uddannelse, der varer mindst 1½ år og som er for personer, der har afsluttet grundskolen

Kommentar til
definition:

En ungdomsuddannelse kan enten være rettet mod et bestemt job (erhvervsuddannelse) eller mod et videre studie (gymnasial
uddannelse)

Emne:

Uddannelse

Notation:

2-16.2.1

Term:

erhvervsuddannelse

Definition:

ungdomsuddannelse, der sigter direkte mod at give erhvervskompetence

Kommentar til
definition:

En erhvervsuddannelse, fx hg, erhvervsfaglig grunduddannelse (EFG) eller social- og sundhedsuddannelsen (SOSU-hjælper og -assistent),
kan tage mellem 1½ og 5½ år og veksler mellem skole og praktik.

Emne:

Uddannelse

Notation:

2-16.2.2

Term:

gymnasial uddannelse

Definition:

ungdomsuddannelse, der giver mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse

Emne:

Uddannelse

Notation:

2-16.3

Term:

videregående uddannelse

Definition:

uddannelse, der bygger oven på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse

Emne:

Uddannelse

Notation:

2-16.3.1

Term:

kort videregående uddannelse

Definition:

videregående uddannelse, der som hovedregel varer 2 år

Emne:

Uddannelse

Notation:

2-16.3.2

Term:

lang videregående uddannelse

Definition:

videregående uddannelse, der varer mellem 3-6 år

Kommentar til
definition:

Lange videregående uddannelser omfatter fx uddannelserne til psykolog og læge.

Emne:

Uddannelse

Notation:

2-16.3.2

Term:

mellemlang videregående uddannelse

Definition:

videregående uddannelse, der varer 3 til 4½ år

Kommentar til

Mellemlange videregående uddannelser, fx pædagog, folkeskolelærer, socialrådgiver, sygeplejerske, jordemoder, ergoterapeut og
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fysioterapeut, er ofte rettet mod et bestemt erhverv eller jobfunktion. Flere har et praktikforløb på ½-1½ år, og koblingen mellem teori og
praksis er væsentlig for mange af uddannelserne.

Emne:

Uddannelse

Notation:

2-16.4

Term:

anden uddannelse

Definition:

uddannelse, der ikke er dækket ind af de øvrige uddannelser

Kommentar til
definition:

Gruppen af andre uddannelser indeholder videreuddannelser, interne virksomhedsuddannelser, dvs. uddannelser der kræver en
ansættelse, og private uddannelser.

Emne:

Stamoplysninger

Notation:

2-17

Term:

hovedindtægtskilde

Definition:

indtægtskilde, der er den primære inden for den sidste måned

Emne:

Stofmisbrugsbegreber

Notation:

2-18

Term:

stoffri den seneste måned

Definition:

information om, at klienten oplyser at være stoffri den seneste måned inden behandling

Emne:

Stofmisbrugsbegreber

Notation:

2-19

Term:

aktuelt stofindtag

Definition:

information om klientens stofbrugssituation den sidste måned inden indskrivning i behandling

Emne:

Stofmisbrugsbegreber

Notation:

2-19-1

Term:

stoffer brugt seneste måned

Definition:

information om de stoffer som klienten har brugt seneste måned inden indskrivning i behandling

Emne:

Stofmisbrugsbegreber

Notation:

2-19-1-1

Term:

alder ved førstegangsbrug

Definition:

information om klientens alder første gang han eller hun brugte et bestemt stof

Emne:

Stofmisbrugsbegreber

Notation:

2-19-1-2

Term:

indtagelseshyppighed

Definition:

information om hvor ofte en klient har indtaget et stof den sidste måned

Emne:

Stofmisbrugsbegreber

Notation:

2-19-1-3

Term:

typisk indtagelsesmåde

Definition:

information om, hvordan klienten har indtaget stoffet den sidste måned

Emne:

Stofmisbrugsbegreber

Notation:

2-19-2

Term:

hovedstof

Definition:

stof, der af klienten opfattes som hovedproblem

Kommentar til
definition:

Bemærk, at alkohol, ordineret metadon og buprenorphin ikke kan anføres som hovedstof.

Emne:

Stofmisbrugsbegreber

Notation:

2-19-3

Term:

det er ikke muligt at angive hovedstof

Definition:

information om, at klienten ikke mener at have noget hovedstof
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Emne:

Stofmisbrugsbegreber

Notation:

2-20

Term:

risikoadfærd den seneste måned

Definition:

information om risikoadfærd den seneste måned inden behandling

Emne:

Stofmisbrugsbegreber

Notation:

2-21

Term:

risikoadfærd nogensinde

Definition:

information om, hvorvidt klienten nogensinde har haft risikoadfærd

Emne:

Stofmisbrugsbegreber

Notation:

2-22

Term:

alder ved første injektion

Definition:

alder, som klienten oplyser at have haft ved den første injektion af et misbrugsstof

Emne:

Stofmisbrugsbegreber

Notation:

2-23

Term:

antal medfølgende børn

Definition:

information om antal børn der følger en af deres forældre i døgnbehandling
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