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Annan person (Modified)
Name ( Annan person -> Vy Annan person )

Individuellt inriktad insats (Modified)
Tagged Values
TERM (Modified)
Description ( -> (Inom socialtjänst:) insats som en brukare kan få efter en individuell behovsprövning.
Anmärkning: Kortformen insats kan användas när sammanhanget är klart, det vill säga när det är tydligt
att det rör sig om en insats från socialtjänsten som är individuellt inriktad. Annars bör man använda den
längre termen individuellt inriktad insats. Individuellt inriktade insatser omfattar både insatser som är
frivilligt mottagna av brukaren (bistånd och LSS-insatser) och insatser som ges med tvång med stöd av
LVU eller LVM. )
Value ( (Inom socialtjänst:) insats som en brukare kan få efter en individuell behovsprövning.
Anmärkning: Kortformen insats kan användas när sammanhanget är klart, det vill säga när det är tydligt
att det rör sig om en insats från socialtjänsten som är individuellt inriktad. Annars bör man använda den
längre termen individuellt inriktad insats. Individuellt inriktade insatser omfattar både insatser som är
frivilligt mottagna av brukaren (bistånd och LSS-insatser) och insatser som ges med tvång med stöd av
LVU eller LVM. -> )

Observerat tillstånd (inom socialtjänst)
(Modified)
Tagged Values
CLASS (Modified)
Value ( Observation med attributet status satt till ”observerad förekomst” samt attributet värde och vid
behov attributet typ -> Observation med attributet status satt till ”känd förekomst” samt attributet värde
och vid behov attributet typ )

