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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: funktionsnedsættelse

 

Generel definition: del af funktionsevnenedsættelse, der vedrører kroppens anatomi eller kroppens funktion

Kommentar: Funktionsnedsættelse relaterer sig til kropslige begrænsninger, både begrænsninger i
koppens anatomi og begrænsninger i kroppens funktioner. Til sidstnævnte hører også
begrænsninger i mentale funktioner.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Funktionsnedsættelse
ICF-definition: "Funktionsnedsættelse er problemer i kroppens funktioner eller anatomi som
for eksempel en væsentlig afvigelse eller mangel." (s. 19)
ICF-kommentar: "Funktionsnedsættelser er problemer eller abnormiteter i kroppens
fysiologiske funktioner (inklusiv mentale funktioner) eller anatomi. Abnormitet anvendes her
snævert som reference til en væsentlig afvigelse fra accepterede statistiske normer (dvs. en
afvigelse fra et befolkningsgennemsnit inden for angivne standarder) og bør kun anvendes
på denne måde." (s. 211)

Relaterede søgeord: funktionshandicap; indgribende lidelse; kronisk lidelse; handicap

Formidlingsversion: En funktionsnedsættelse er en funktionsevnenedsættelse, der vedrører kroppens anatomi
eller kroppens funktion, herunder også mentale funktioner.

 

   

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.

Kommentar (ækvivalens): "Berettigede til ydelser efter serviceloven efter, at der er foretaget en individuel vurdering, er
således mennesker med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, dvs. borgere som i
daglig tale benævnes som mennesker med handicap, herunder mennesker med en varig
sindslidelse, og mennesker med aldersbetinget nedsat funktionsevne. Herudover omfatter
målgruppen også mennesker med særlige sociale problemer. Der kan være tale om
mennesker, som er truet af social udstødelse, nogle grupper af sindslidende med særlige
problemer, mennesker med spiseforstyrrelser, hjemløse, voldsramte, mennesker med
senfølger efter overgreb, stofmisbrugere, alkoholikere, mennesker, der har forsøgt selvmord,
m.fl." (uddrag fra § 9 i Vejledning om formål og andre generelle bestemmelser i
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.

Specifikt for DUBU (ICS): Fysiske funktionsnedsættelser, fx synsnedsættelse, hørenedsættelse, mobilitetsnedsættelse
og/eller kommunikationsnedsættelse, der kan udgøre en barriere for barnet/den unge.
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Dansk: døvblindhed

 

Generel definition: fysisk funktionsnedsættelse, der består af en kombineret syns- og hørenedsættelse i alvorlig grad

Relaterede søgeord: døv og blind; kombineret syns- og hørenedsættelse; blind og døv

Formidlingsversion: Døvblindhed er en fysisk funktionsnedsættelse, der består af en kombineret syns- og
hørenedsættelse i alvorlig grad.

 

   

Dansk: medfødt døvblindhed

Kilde til term: WEB: fddb.dk (Foreningen af Danske Døvblinde

 

Dansk: døvblindfødt
Forældet

 

Generel definition: døvblindhed, der er opstået inden et sprog er udviklet

Relaterede søgeord: medfødt synshandicap; medfødt hørehandicap; medfødt synsnedsættelse; medfødt
hørenedsættelse; født blind; født døv;

Formidlingsversion: Medfødt døvblindhed er en fysisk funktionsnedsættelse, der består af en kombineret syns- og
hørenedsættelse i alvorlig grad, som er opstået inden et sprog er udviklet.

 

   

Dansk: erhvervet døvblindhed

Kilde til term: WEB: fddb.dk (Foreningen af Danske Døvblinde

 

Dansk: døvblindbleven
Forældet

 

Generel definition: døvblindhed, der er opstået efter et sprog er udviklet

Formidlingsversion: Erhvervet døvblindhed er en fysisk funktionsnedsættelse, der består af en kombineret syns- og
hørenedsættelse i alvorlig grad, som er opstået efter et sprog er udviklet.

 

   

Dansk: hørenedsættelse

 

Generel definition: fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons opfattelse af lyd

Kommentar: Begrænsning dækker hele spektret fra betydeligt nedsat til fuldstændig ophævet funktion.
Begrænsning dækker hele spektret fra betydeligt nedsat til fuldstændig ophævet funktion.
Hørenedsættelse udgør kun en funktionsevnenedsættelse for så vidt som nedsættelsen rækker ud
over det, der almindeligvis kan korrigeres for.

Relaterede søgeord: døv; døvhed; svagthørende; tunghør; hørehæmmet; hørehandicap; hørehæmning; Cochlear
Implant; CI-opereret; medfødt døvhed; lydfølsomhed; lydoverfølsomhed; Morbus Ménière;
høretab; døvbleven; tinnitus; høreproblem; støjskade; høreskade; nedsat hørelse; manglende
hørelse;

Formidlingsversion: En hørenedsættelse er en begrænsning i en persons opfattelse af lyd som resultat af en
funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller funktioner, eksklusiv de mentale funktioner.
Begrænsning dækker hele spektret fra betydeligt nedsat til fuldstændig ophævet funktion.
Hørenedsættelse udgør kun en funktionsevnenedsættelse for så vidt som nedsættelsen rækker ud
over det, der almindeligvis kan korrigeres for.

 

   

Dansk: kommunikationsnedsættelse
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Dansk: kommunikationsproblem

 

Generel definition: fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons evne til at frembringe
meddelelser

Kommentar: Begrænsning dækker hele spektret fra let nedsat til fuldstændig ophævet funktion.
Kommunikationsnedsættelse omfatter ikke manglende evne til at forstå meddelelser, der ofte vil
være del af en psykisk funktionsnedsættelse.

Relaterede søgeord: talevanskeligheder; sprogproblemer; taleproblemer; kommunikationsvanskeligheder;
kommunikationsproblemer; stumhed; tavshed; mutisme; elektiv mutisme;
kommunikationshandicap; manglende tale; manglende sprog; sproghandicap; talehandicap;
manglende talesprog

Formidlingsversion: En kommunikationsnedsættelse er en begrænsning i en persons evne til at frembringe meddelelser
som resultat af en funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller funktioner, eksklusiv de mentale
funktioner. Begrænsning dækker hele spektret fra let nedsat til fuldstændig ophævet funktion.
Kommunikationsnedsættelse omfatter ikke manglende evne til at forstå meddelelser, der ofte vil
være del af en psykisk funktionsnedsættelse.

 

   

Dansk: mobilitetsnedsættelse

 

Generel definition: fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons mulighed for at bevæge sig

Kommentar: Begrænsning dækker hele spektret fra let nedsat til fuldstændig ophævet funktion.

Relaterede søgeord: lam; bevægehandicap; bevægelseshæmmet; bevægelseshæmning; lammelse; gangbesvær;
motorisk funktionsforstyrrelse; motorisk handicap; motorik; gangfunktion;

Formidlingsversion: En mobilitetsnedsættelse er en begrænsning i en persons mulighed for at bevæge sig som resultat
af en funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller funktioner, eksklusiv de mentale funktioner.
Begrænsning dækker hele spektret fra let nedsat til fuldstændig ophævet funktion.

 

   

Dansk: synsnedsættelse

 

Generel definition: fysisk funktionsnedsættelse, der skyldes en begrænsning i en persons evne til at se

Kommentar: Evnen til at se omfatter fx synsskarphed, synsfelt eller synskvalitet.
Begrænsning dækker hele spektret fra betydeligt nedsat til fuldstændig ophævet funktion.
Synsnedsættelse udgør kun en funktionsevnenedsættelse for så vidt som nedsættelsen rækker ud
over det, der almindeligvis kan korrigeres for.

Relaterede søgeord: blind; blindhed; svagtseende; svagtsynet; svagtsynede; svagsynet; svagsynede; synshæmmet;
nedsat syn; synstab; synshandicap;

Formidlingsversion: En synsnedsættelse er en begrænsning i en persons evne til at se som resultat af en
funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller funktioner, eksklusiv de mentale funktioner Evnen til
at se omfatter fx synsskarphed, synsfelt eller synskvalitet. Begrænsning dækker hele spektret fra
betydeligt nedsat til fuldstændig ophævet funktion. Synsnedsættelse udgør kun en
funktionsevnenedsættelse for så vidt som nedsættelsen rækker ud over det, der almindeligvis kan
korrigeres for.

 

   

Dansk: psykisk funktionsnedsættelse

 

Dansk: mental funktionsnedsættelse

 

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.
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Kommentar (ækvivalens): "Berettigede til ydelser efter serviceloven efter, at der er foretaget en individuel vurdering, er
således mennesker med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, dvs. borgere som i
daglig tale benævnes som mennesker med handicap, herunder mennesker med en varig
sindslidelse, og mennesker med aldersbetinget nedsat funktionsevne. Herudover omfatter
målgruppen også mennesker med særlige sociale problemer. Der kan være tale om
mennesker, som er truet af social udstødelse, nogle grupper af sindslidende med særlige
problemer, mennesker med spiseforstyrrelser, hjemløse, voldsramte, mennesker med
senfølger efter overgreb, stofmisbrugere, alkoholikere, mennesker, der har forsøgt selvmord,
m.fl." (uddrag fra § 9 i Vejledning om formål og andre generelle bestemmelser i
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: intellektuel/kognitiv forstyrrelse

 

Generel definition: psykisk funktionsnedsættelse, der er kendetegnet ved forstyrrelser i overordnede mentale
funktioner

Relaterede søgeord: mental forstyrrelse; kognitiv funktionsnedsættelse; kognitiv vanskelighed;

Formidlingsversion: Intellektuel/kognitiv forstyrrelse er en psykisk funktionsnedsættelse, der er kendetegnet ved
forstyrrelser i overordnede mentale funktioner.

 

   

Dansk: demens

 

Generel definition: intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved en fremadskridende nedsættelse af en
persons intellektuelle og kognitive færdigheder, heriblandt hukommelsesfunktionen

Kommentar: Som eksempel på demens kan nævnes Alzheimers sygdom og vaskulær demens.

Relaterede søgeord: alzheimers demens; vaskulær demens; dårlig hukommelse; senilitet; senil demens

Formidlingsversion: Demens er en forstyrrelse i overordnede mentale funktioner, der er kendetegnet ved en
fremadskridende nedsættelse af en persons intellektuelle og kognitive færdigheder, heriblandt
hukommelsesfunktionen. Som eksempel på demens kan nævnes Alzheimers sygdom og vaskulær
demens.

 

   

Dansk: hjerneskade

 

Generel definition: intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved misdannet eller ødelagt hjernevæv

Relaterede søgeord: neurologisk skade;

Formidlingsversion: Hjerneskade er en forstyrrelse i overordnede mentale funktioner, der er kendetegnet ved
misdannet eller ødelagt hjernevæv.

 

   

Dansk: erhvervet hjerneskade

 

Dansk: senhjerneskade
Frarådet

 

Generel definition: hjerneskade, der er kommet til efter fødslen

Formidlingsversion: En erhvervet hjerneskade er misdannet eller ødelagt hjernevæv, som er kommet til efter fødslen.
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Dansk: medfødt hjerneskade

 

Generel definition: hjerneskade, der er opstået før eller under fødslen

Formidlingsversion: En medfødt hjerneskade er misdannet eller ødelagt hjernevæv, som er opstået før eller under
fødslen.

 

   

Dansk: udviklingsforstyrrelse

 

Generel definition: intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved en dysfunktion eller nedsat funktion i
hjernen

Kommentar: Udviklingsforstyrrelse er medfødt, enten som følge af arvelige forhold eller forhold under
graviditeten eller fødslen.

Formidlingsversion: En udviklingsforstyrrelse er en forstyrrelse i overordnede mentale funktioner, der er kendetegnet
ved en dysfunktion eller nedsat funktion i hjernen.

 

   

Dansk: autismespektrum

 

Generel definition: udviklingsforstyrrelse, der er kendetegnet ved mangelfuld udvikling af sociale og kommunikative
færdigheder samt repetitiv og stereotyp adfærd

Relaterede søgeord: autisme; infantil autisme; autist; atypisk autisme

Formidlingsversion: Autismespektrum er en dysfunktion eller nedsat funktion i hjernen, der er kendetegnet ved en
mangelfuld udvikling af sociale og kommunikative færdigheder samt repetitiv og stereotyp adfærd.

 

   

Dansk: opmærksomhedsforstyrrelse

 

Generel definition: udviklingsforstyrrelse, der er kendetegnet ved betydelige opmærksomheds- og
koncentrationsproblemer

Kommentar: Begrebet omfatter fx ADHD og ADD.

Relaterede søgeord: ADHD; ADD; hyperaktivitet; DAMP; adfærdsforstyrrelse; adfærdsproblem; koncentrationsproblem;
impulsstyring; dampbarn

Formidlingsversion: En opmærksomhedsforstyrrelse er en dysfunktion eller nedsat funktion i hjernen, der er
kendetegnet ved betydelige opmærksomheds- og koncentrationsproblemer. Begrebet omfatter
ADHD og ADD.

 

   

Dansk: udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder

Kilde til term: PERS : Anne-Grethe Nielsen (Servicestyrelsen)

 

Dansk: udviklingsforstyrrelse af motoriske færdigheder

Kilde til term: PUB: WHO ICD-10 : Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser - F82

 

Dansk: sansemotorisk forstyrrelse
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Generel definition: udviklingsforstyrrelse, der er karakteriseret ved alvorlige forstyrrelser i udviklingen af motorisk
koordination

Kommentar: Som eksempel på udviklingsforstyrrelse af motoriske færdigheder kan nævnes fumler-
tumlersyndromet, udviklingsmæssig koordinationsforstyrrelse og udviklingsmæssig dyspraksi.

Relaterede søgeord: fumler-tumler; udviklingsmæssig koordinationsforstyrrelse; udviklingsmæssig dyspraksi;
dyspraksi; motorisk forstyrrelse

Formidlingsversion: Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder er en udviklingsforstyrrelse, der er
karakteriseret ved alvorlige forstyrrelser i udviklingen af motorisk koordination. Som eksempel på
udviklingsforstyrrelse af motoriske færdigheder kan nævnes fumler-tumlersyndromet,
udviklingsmæssig koordinationsforstyrrelse og udviklingsmæssig dyspraksi.

 

   

Dansk: udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder

Kilde til term: PUB: WHO ICD-10 : Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser - F81

 

Generel definition: udviklingsforstyrrelse, hvor normale mønstre for udviklingen af intellektuelle skolefærdigheder er
tilbagestående fra de tidligste udviklingstrin

Kommentar: Som eksempel på udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder kan nævnes specifik læseforstyrrelse
(dysleksi), specifik staveforstyrrelse og specifik regnevanskelighed (dyskalkuli).

Relaterede søgeord: specifik læseforstyrrelse; specifik staveforstyrrelse; specifik regnevanskelighed; dysleksi;
dyskalkuli; ordblindhed; talblindhed; læseforstyrrelse; staveforstyrrelse; regnevanskelighed

Formidlingsversion: Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder er en udviklingsforstyrrelse, hvor normale mønstre for
udviklingen af intellektuelle skolefærdigheder er tilbagestående fra de tidligste udviklingstrin. Som
eksempel på udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder kan nævnes specifik læseforstyrrelse
(dysleksi), specifik staveforstyrrelse og specifik regnevanskelighed (dyskalkuli).

 

   

Dansk: udviklingsforstyrrelse af tale og sprog

Kilde til term: PUB: WHO ICD-10 : Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser - F80

 

Generel definition: udviklingsforstyrrelse, hvor normale mønstre for sprogerhvervelse er påvirkede fra de tidligste
udviklingstrin

Kommentar: Som eksempel på udviklingsforstyrrelser af tale og sprog kan nævnes specifik
sprogartikulationsforstyrrelse (dysartri), sprogudtryksforstyrrelse (ekspressiv dysfasi) og
sprogopfattelsesforstyrrelse (impressiv dysfasi).

Relaterede søgeord: dysartri; dysfasi; sprogforstyrrelse; taleforstyrrelse;

Formidlingsversion: Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog er en udviklingsforstyrrelse, hvor normale mønstre for
sprogerhvervelse er påvirkede fra de tidligste udviklingstrin. Som eksempel på
udviklingsforstyrrelser af tale og sprog kan nævnes specifik sprogartikulationsforstyrrelse
(dysartri), sprogudtryksforstyrrelse (ekspressiv dysfasi) og sprogopfattelsesforstyrrelse (impressiv
dysfasi).

 

   

Dansk: anden udviklingsforstyrrelse

 

Generel definition: udviklingsforstyrrelse, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under udviklingsforstyrrelse

 

   

Dansk: udviklingshæmning
Foretrukken term

 

Dansk: mental retardering
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Generel definition: intellektuel/kognitiv forstyrrelse, der er kendetegnet ved en forsinket eller manglende udvikling
inden for bestemte områder af psyken eller mere generel mental retardering

Kommentar: Begrebet omfatter også Down's syndrom

Relaterede søgeord: evnesvag; debil; imbecil; åndssvaghed; Downs syndrom; mongolisme; mongolbarn; svagtbegavet;
oligofreni; psykisk udviklingshæmning; lav intelligens

Formidlingsversion: Udviklingshæmning er en forstyrrelse i overordnede mentale funktioner, der er kendetegnet ved en
forsinket eller manglende udvikling inden for bestemte områder af psyken eller mere generel
mental retardering. Der kan skelnes mellem fire grader af mental retardering: lettere grad (lettere
evnesvag, debil); middel grad (moderat evnesvag, imbecil); sværere grad (svært evnesvag,
imbecil) og sværeste grad (dyb åndssvaghed, idioti). Begrebet omfatter også Down's syndrom.

 

   

Dansk: psykiske vanskeligheder

 

Dansk: sindslidelse

 

Generel definition: psykisk funktionsnedsættelse, der er kendetegnet ved forstyrrelser i adfærd og tanke-, følelses-,
stemnings- og fantasilivet

Relaterede søgeord: psykisk syg; pskisk sygdom; mentalt syg; mental sygdom; sindssyge; sindslidende; psykisk
lidelse; psykisk betinget sygdom

Formidlingsversion: Psykiske vanskeligheder er en psykisk funktionsnedsættelse, der er kendetegnet ved forstyrrelser i
adfærd og tanke-, følelses-, stemnings- og fantasilivet.

 

   

Dansk: angst

 

Generel definition: sindslidelse, der er kendetegnet ved en følelse af frygt, anspændthed og uro, uden at det er muligt
at identificere en umiddelbar årsag

Relaterede søgeord: fobi; generaliseret angst

Formidlingsversion: Angst er en forstyrrelse i adfærd og tanke-, følelses-, stemnings- og fantasilivet, der er
kendetegnet ved en følelse af frygt, anspændthed og uro, uden at det er muligt at identificere en
umiddelbar årsag.

 

   

Dansk: depression

 

Generel definition: sindslidelse, der er kendetegnet ved en markant, vedvarende følelse af tristhed, håbløshed og
handlingslammelse

Relaterede søgeord: depressiv; maniodepressiv;

Formidlingsversion: Depression er en forstyrrelse i adfærd og tanke-, følelses-, stemnings- og fantasilivet, der er
kendetegnet ved en markant, vedvarende følelse af tristhed, håbløshed og handlingslammelse.

 

   

Dansk: forandret virkelighedsopfattelse

 

Generel definition: sindslidelse, der er kendetegnet ved en virkelighedsopfattelse, der udgør en væsentlig afvigelse fra
accepterede statistiske normer

Kommentar: Begrebet dækker over skizoide/psykotiske tilstande.

Relaterede søgeord: skizofreni; psykose;
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Formidlingsversion: Forandret virkelighedsopfattelse er en forstyrrelse i adfærd og tanke-, følelses-, stemnings- og
fantasilivet, der er kendetegnet ved en virkelighedsopfattelse, der udgør en væsentlig afvigelse fra
accepterede statistiske normer. Begrebet dækker over skizoide/psykotiske tilstande.

 

   

Dansk: personlighedsforstyrrelse

 

Generel definition: sindslidelse, der er kendetegnet ved en forstyrrelse i evnen til at forholde sig til andre mennesker

Kommentar: Begrebet dækker over borderline, psykopati og karakterafvigelser.

Relaterede søgeord: borderline; psykopati; karakterafvigelse

Formidlingsversion: Personlighedsforstyrrelse er en forstyrrelse i adfærd og tanke-, følelses-, stemnings- og
fantasilivet, der er kendetegnet ved en forstyrrelse i evnen til at forholde sig til andre mennesker.
Begrebet dækker over borderline, psykopati og karakterafvigelser.

 

   

Dansk: spiseforstyrrelse

 

Generel definition: sindslidelse, der er kendetegnet ved et afvigende spisemønster

Kommentar: Som eksempel på spiseforstyrrelser kan nævnes anoreksi, bulimi og tvangsspisning.

Relaterede søgeord: anoreksi; anorexia nervosa; bulimi; bulimia nervosa; megareksi; overspisning; tvangsspisning;
tvangsoverspisninig; ortoreksi; Binge eating disorder; BED;

Formidlingsversion: Spiseforstyrrelse er en forstyrrelse i adfærd og tanke-, følelses-, stemnings- og fantasilivet, der er
kendetegnet ved et afvigende spisemønster. Som eksempel på spiseforstyrrelser kan nævnes
anoreksi, bulimi og tvangsspisning.

 

   

Dansk: stressbelastning

 

Generel definition: sindslidelse, der er kendetegnet ved, at en person gennem længere tid befinder sig i en tilstand af
konstant forhøjet fysisk og psykisk beredskab

Kommentar: Begrebet dækker et bredt spektrum af belastende tilstande gående fra konstant anspændthed,
magtesløshed, uoverskuelighed eller vanskelighed ved at fortsætte i den forhåndenværende
situation, eller nedsat evne til at gennemføre dagligdags gøremål, til posttraumatisk
belastningsreaktion på baggrund af traumatiske begivenheder af exceptionelt truende eller
katastrofal natur.

Relaterede søgeord: stress; stresslidelse; stressramt; PTSD; post traumatic stress disorder; posttraumatisk
stresslidelse; posttraumatisk stresstilstand; posttraumatisk stressbelastning; posttraumatisk
stressreaktion; posttraumatisk belastningsreaktion; udbrændthed;

Formidlingsversion: Stressbelastning er en forstyrrelse i adfærd og tanke-, følelses-, stemnings- og fantasilivet, hvor
en person gennem længere tid befinder sig i en tilstand af konstant forhøjet fysisk og psykisk
beredskab. Begrebet dækker et bredt spektrum af belastende tilstande gående fra konstant
anspændthed, magtesløshed, uoverskuelighed eller vanskelighed ved at fortsætte i den
forhåndenværende situation, eller nedsat evne til at gennemføre dagligdags gøremål, til
posttraumatisk belastningsreaktion på baggrund af traumatiske begivenheder af exceptionelt
truende eller katastrofal natur.

 

   

Dansk: tilknytningsforstyrrelse

Kilde til term: PUB: WHO ICD-10 : Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser - F94.1 - Reaktiv
tilknytningsforstyrrelse i barndommen

 

Dansk: tidligt skadet
Forældet
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Note: Fagslang. Benyttes dog på socialområdet.

 

Generel definition: sindslidelse, der er kendetegnet ved, at en person i en tidlig alder har oplevet omsorgssvigt og nu
har svært ved at danne følelsesmæssige relationer til andre mennesker

Relaterede søgeord: omsorgssvigtet;

Formidlingsversion: Tilknytningsforstyrrelse er en forstyrrelse i adfærd og tanke-, følelses-, stemnings- og fantasilivet,
der er kendetegnet ved, at en person i en tidlig alder har oplevet omsorgssvigt og nu har svært
ved at danne følelsesmæssige relationer til andre mennesker.

 

   

Dansk: multipel funktionsnedsættelse

 

Generel definition: funktionsnedsættelse, der er både mental og kropslig og kendetegnet ved et manglende talesprog

Kommentar: Multipel funktionsnedsættelse er mere end blot en flerhed af problemstillinger.
Det er kendetegnende for personer med multiple funktionsnedsættelser, at de ikke har et
talesprog, og at de lever med mobilitetsnedsættelse og eventuelt syns- og hørenedsættelse og
øvrige sansefunktionsnedsættelser i forskellige kombinationer samt en dårlig helbredstilstand, der
bl.a. kommer til udtryk i store spise- og trivselsvanskeligheder, kropsspændinger, kramper og
smerter.
Gruppen har store medfødte eller tidligt erhvervede neurologiske og kortikale skader og har
mellem 2 og 10 diagnoser, med et gennemsnit på 5. De hyppigste diagnoser er cerebral parese og
muskelsygdom, mental retardering, synshandicap, medfødte misdannelser og epilepsi.

Relaterede søgeord: multiple funktionsnedsættelser; flere funktionsnedsættelser; multihandicap;

Formidlingsversion: En multipel funktionsnedsættelse er en funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens
funktion, herunder også mentale funktioner, som er kendetegnet ved et manglende talesprog.
Multipel funktionsnedsættelse er mere end blot en flerhed af problemstillinger. Det er
kendetegnende for personer med multiple funktionsnedsættelser, at de ikke har et talesprog, og at
de lever med mobilitetsnedsættelse og eventuelt syns- og hørenedsættelse og øvrige
sansefunktionsnedsættelser i forskellige kombinationer samt en dårlig helbredstilstand, der bl.a.
kommer til udtryk i store spise- og trivselsvanskeligheder, kropsspændinger, kramper og smerter.
Gruppen har store medfødte eller tidligt erhvervede neurologiske og kortikale skader og har
mellem 2 og 10 diagnoser, med et gennemsnit på 5. De hyppigste diagnoser er cerebral parese og
muskelsygdom, mental retardering, synshandicap, medfødte misdannelser og epilepsi.

 

   

Dansk: sjældent forekommende funktionsnedsættelse

 

Generel definition: funktionsnedsættelse, der er sjældent forekommende

Kommentar: For at en funktionsnedsættelse kan karakteriseres som sjælden, må den have en forekomst på
mindre end ca. 1.000 diagnosticerede tilfælde i Danmark.
Begrebet rummer syndromer, der medfører udtalt fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, og
som typisk er medfødte og arvelige.

Relaterede søgeord: sjældent handicap; små handicapgrupper; sjældne diagnoser; sjældne syndromer;

Formidlingsversion: En sjældent forekommende funktionsnedsættelse er en funktionsnedsættelse i kroppens anatomi
eller kroppens funktion, herunder også mentale funktioner, som er sjældent forekommende. For at
en funktionsnedsættelse kan karakteriseres som sjælden, må den have en forekomst på mindre
end ca. 1.000 diagnosticerede tilfælde i Danmark. Begrebet rummer syndromer, der medfører
udtalt fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, og som typisk er medfødte og arvelige.

 

   

Dansk: anden funktionsnedsættelse

 

Generel definition: funktionsnedsættelse, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under funktionsnedsættelse
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Dansk: socialt problem

 

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

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.

Kommentar (ækvivalens): "Berettigede til ydelser efter serviceloven efter, at der er foretaget en individuel vurdering, er
således mennesker med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, dvs. borgere som i
daglig tale benævnes som mennesker med handicap, herunder mennesker med en varig
sindslidelse, og mennesker med aldersbetinget nedsat funktionsevne. Herudover omfatter
målgruppen også mennesker med særlige sociale problemer. Der kan være tale om
mennesker, som er truet af social udstødelse, nogle grupper af sindslidende med særlige
problemer, mennesker med spiseforstyrrelser, hjemløse, voldsramte, mennesker med
senfølger efter overgreb, stofmisbrugere, alkoholikere, mennesker, der har forsøgt selvmord,
m.fl." (uddrag fra § 9 i Vejledning om formål og andre generelle bestemmelser i
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: hjemløshed

 

Generel definition: tilstand, hvor en person ikke har en bolig

Kommentar: Begrebet dækker både husvilde, dvs. personer, der ikke har en bolig, og funktionelt hjemløse, dvs.
personer, der har en bolig, men af den ene eller anden grund ikke kan opholde sig i den.

Relaterede søgeord: hjemløs; husvild; leve på gaden; gadebarn; boligløs; uden bolig; subsistensløs

Formidlingsversion: Hjemløshed er tilstand, hvor en person ikke har en bolig. Hjemløshed som socialt problem er
kendetegnet ved, at en person er, eller er i fare for at blive, marginaliseret. Begrebet dækker både
husvilde, dvs. personer, der ikke har en bolig, og funktionelt hjemløse, dvs. personer, der har en
bolig, men af den ene eller anden grund ikke kan opholde sig i den.

 

   

Dansk: indadreagerende adfærd

 

Generel definition: adfærd, hvor en person er præget af en lukket og indadrettet opførsel

Relaterede søgeord: indadvendt; introvert; stille pige

Formidlingsversion: Indadreagerende er en adfærd, hvor en person er præget af en lukket og indadrettet opførsel.
Indadreagerende adfærd som socialt problem er kendetegnet ved, at en person er, eller er i fare
for at blive, marginaliseret.

 

   

Dansk: kriminalitet

 

Generel definition: handling, der er strafbar

Relaterede søgeord: forbrydelse; bande; kriminel; ulovlighed; strafbar handling; lovbrud; lovovertrædelse; pigebande;
drengebande; vold; socialt bedrageri; dokumentfalsk; happy slapping; tæskehold; voldtægt;
hærværk; overfald; røveri; lommetyveri; rapseri; hjemmerøver; kriminalitetstruet;
kriminalitetsforebyggelse; forebyggelse af kriminalitet
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Formidlingsversion: Kriminalitet er en handling, der er strafbar. Kriminalitet som socialt problem er kendetegnet ved, at
en person er, eller er i fare for at blive, marginaliseret.

 

   

Dansk: personfarlig kriminalitet

 

Generel definition: kriminalitet, der påfører eller risikerer at påføre en person fysisk eller psykisk skade

Relaterede søgeord: overfald; røveri; voldtægt; vold; tæskehold

Formidlingsversion: Personfarlig kriminalitet er en handling, der er strafbar og som påfører eller risikerer at påføre en
person fysisk eller psykisk skade.

 

   

Dansk: ikke-personfarlig kriminalitet

 

Generel definition: kriminalitet, der ikke påfører eller risikerer at påføre en person fysisk eller psykisk skade

Relaterede søgeord: økonomisk kriminalitet; hærværk; dokumentfalsk; lommetyveri; rapseri; socialt bedrageri;

Formidlingsversion: Ikke-personfarlig kriminalitet er en handling, der er strafbar, men som ikke påfører eller risikerer
at påføre en person fysisk eller psykisk skade.

 

   

Dansk: misbrug

Kilde til term: PUB: DSM-IV : Diagnostic and statistical manual of mental disorders - s. 198 (Substance Abuse)

 

Dansk: skadeligt brug

Kilde til term: PUB: WHO ICD-10 : Psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser

 

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

Kommentar: Skaden ved misbrug er ofte 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.

Relaterede søgeord: afhængighed;

Formidlingsversion: Misbrug er en adfærd, der er kendetegnet ved et brugsmønster af rusmiddel eller lægemiddel, som
medfører fysisk, psykisk eller social skade. Som socialt problem er misbrug kendetegnet ved, at en
person er, eller er i fare for at blive, marginaliseret. Skaden ved misbrug er ofte 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
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lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for behandlingen samt forskellige klientgrupper.

 

   

Dansk: alkoholmisbrug

 

Generel definition: misbrug, hvor rusmidlet er alkohol

Kommentar: 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.

Relaterede søgeord: rusmiddel; alkohol; druk; alkoholiker; alkoholafhængighed; abstinenser

Formidlingsversion: Alkoholmisbrug er misbrug, hvor rusmidlet er alkohol. Misbrug er en adfærd, der er kendetegnet
ved et brugsmønster af rusmiddel eller lægemiddel, som medfører fysisk, psykisk eller social
skade. Skaden ved misbrug er ofte 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.

 

   

Dansk: stofmisbrug

 

Generel definition: misbrug, hvor rusmidlet ikke er alkohol

Kommentar: 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.

Relaterede søgeord: stoffer; narkotika; narkoman; pillemisbrug; medicinmisbrug; hashmisbrug; stofafhængighed;
euforiserende stof; stoftrang; abstinenser; stofproblem;

Formidlingsversion: Stofmisbrug er misbrug, hvor rusmidlet ikke er alkohol. Misbrug er en adfærd, der der kendetegnet
ved et brugsmønster af rusmiddel eller lægemiddel, som medfører fysisk, psykisk eller social
skade. Skaden ved misbrug er ofte 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.

 

   

Dansk: omsorgssvigt

 

Generel definition: tilstand, hvor en person, der er afhængig af andre personer, ikke får den omsorg og hjælp, som
denne har brug for

Kommentar: Omsorgssvigt kan omfatte fysisk omsorgssvigt, fx utilstrækkelig ernæring, beklædning og hygiejne
og psykisk omsorgssvigt, fx manglende følelsesmæssig eller intellektuel stimulation eller der kan
skelnes mellem passivt omsorgssvigt, fx manglende imødekommelse af basale behov og aktivt
omsorgssvigt, fx direkte skade.
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Relaterede søgeord: manglende omsorg; vanrøgt

Formidlingsversion: Omsorgssvigt er en tilstand, hvor en person, der er afhængig af andre personer, ikke får den
omsorg og hjælp, som denne har brug for. Omsorgssvigt som socialt problem er kendetegnet ved,
at en person er, eller er i fare for at blive, marginaliseret. Omsorgssvigt kan omfatte fysisk
omsorgssvigt, fx utilstrækkelig ernæring, beklædning og hygiejne og psykisk omsorgssvigt, fx
manglende følelsesmæssig eller intellektuel stimulation eller der kan skelnes mellem passivt
omsorgssvigt, fx manglende imødekommelse af basale behov og aktivt omsorgssvigt, fx direkte
skade.

 

   

Dansk: overgreb

 

Generel definition: handling, hvor en person eller dennes rettigheder krænkes af en stærkere part

Kommentar: Overgreb dækker bredt og er delvist overlappende med begrebet magtmisbrug, idet der er tale om
en uretmæssig brug af en ikke-ligeværdig relation. Den ene persons stærkere position kan fx bero
på alder, fysik, organisatoriske forhold, tradition m.v. Ligeledes begrænser krænkelsen af en
person eller dennes rettigheder sig ikke til lovbrud, men kan fx også være latterliggørelse,
manglende honorering af aftaler, tilbageholdelse af midler, social kontrol mv.

Relaterede søgeord: krænkelse; økonomisk vold; psykisk vold; fysisk vold; stalking; happy slapping

Formidlingsversion: Overgreb er en handling, hvor en person eller dennes rettigheder krænkes af en stærkere part.
Overgreb som socialt problem er kendetegnet ved, at en person er, eller er i fare for at blive,
marginaliseret. Overgreb dækker bredt og er delvist overlappende med begrebet magtmisbrug,
idet der er tale om en uretmæssig brug af en ikke-ligeværdig relation. Den ene persons stærkere
position kan fx bero på alder, fysik, organisatoriske forhold, tradition m.v. Ligeledes begrænser
krænkelsen af en person eller dennes rettigheder sig ikke til lovbrud, men kan fx også være
latterliggørelse, manglende honorering af aftaler, tilbageholdelse af midler mv.

 

   

Dansk: overgreb i nære relationer

 

Generel definition: overgreb, hvor en person krænkes af en anden person, som vedkommende har en familiemæssig
eller familielignende relation til

Kommentar: En nær relation kan fx være mellem forældre og børn, familiemedlemmer, partnere, ekspartnere
eller mellem plejeforældre og plejebørn (både over og under 18 år). Begrebet rummer ikke
relationen mellem borger og professionel fx i botilbud.

Relaterede søgeord: vold i familien, partnervold, kærestevold, opdragelsesvold, stalking, æresrelateret vold

 

   

Dansk: seksuelt overgreb

 

Dansk: seksuelt misbrug
Forældet

 

Generel definition: overgreb, hvor en person udsættes for en seksuel krænkelse

Relaterede søgeord: seksuel krænkelse; incest; blodskam; voldtægt; seksuel udnyttelse; pædofili;

Formidlingsversion: Seksuelt overgreb er, når en person eller dennes rettigheder krænkes af en stærkere part, og hvor
personen udsættes for en seksuel krænkelse.

 

   

Dansk: voldeligt overgreb

 

Generel definition: overgreb, hvor en person krænkes med fysisk eller psykisk vold
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Kommentar: For børn og unge omfatter voldeligt overgreb også at være vidne til fysisk eller psykisk vold i de
nære relationer.

For at brugen af fysisk eller psykisk magt kan betegnes som vold, vil der typisk være tale om en
bevidst intention om at såre eller beskadige. Begrebet omfatter dog også overgreb begået i affekt,
men derimod ikke utilsigtede hændelser eller hændelige uheld.

Relaterede søgeord: vold; voldelig krænkelse; overfald; vidne til vold; voldtægt; hustruvold; vold i familien; vold i
hjemmet; børnemishandling; fysisk vold; psykisk vold; partnervold; kærestevold; opdragelsesvold;
æresrelateret vold

Formidlingsversion: Voldeligt overgreb er, når en person eller dennes rettigheder krænkes af en stærkere part, og hvor
personen krænkes med fysisk eller psykisk vold. For at brugen af fysisk eller psykisk magt kan
betegnes som vold, skal der være tale om en bevidst intention om at såre eller beskadige. For børn
og unge omfatter voldeligt overgreb også at være vidne til fysisk eller psykisk vold i de nære
relationer.

 

   

Dansk: æresrelateret konflikt

 

Generel definition: konflikt, hvor en person på baggrund af kulturelle æresbegreber udsættes for overgreb

Kommentar: Som eksempler på æresrelateret konflikt kan nævnes genopdragelsesrejse, kønsdiskriminering,
tvangsægteskab, ufrivillig fastholdelse i et religiøst indgået samlivsforhold eller lignende, hvor der er
tale om undertrykkelse af en persons individuelle rettigheder og livsudfoldelsesmuligheder.

 

   

Dansk: prostitution

 

Generel definition: handling, hvor mindst to handlende personer på markedsmæssige betingelser henholdsvis køber
og sælger en prostitutionsydelse mod betaling

Kommentar: Den tankemæssige forestilling om fænomenet prostitution er værdineutral. Inden for Servicelovens
område er prostitution benævnt som type af socialt problem, men hvorvidt prostitution udgør et
problem for den enkelte må afgøres på individniveau.
Begrebet omfatter ikke forhold, der falder under de strafferetlige regler, fx køb af seksuelle
ydelser, der sælges af unge under 18 år, eller det fænomen, at personer tvinges af andre til at
sælge seksuelle ydelser.

Relaterede søgeord: købesex; sexarbejde; salg af sex; salg af seksuelle ydelser; børneprostitution

Formidlingsversion: Prostitution er en handling, hvor mindst to handlende personer på markedsmæssige betingelser
henholdsvis køber og sælger en prostitutionsydelse mod betaling. Prostitution som socialt problem
er kendetegnet ved, at en person er, eller er i fare for at blive, marginaliseret. Den tankemæssige
forestilling om fænomenet prostitution er værdineutral. Inden for Servicelovens område er
prostitution benævnt som type af socialt problem, men hvorvidt prostitution udgør et problem for
den enkelte må afgøres på individniveau. Begrebet omfatter ikke forhold, der falder under de
strafferetlige regler, fx køb af seksuelle ydelser, der sælges af unge under 18 år, eller det
fænomen, at personer tvinges af andre til at sælge seksuelle ydelser.

 

   

Dansk: seksuelt krænkende adfærd

 

Generel definition: adfærd, hvor en person udsætter andre for grænseoverskridende seksuelle handlinger eller
seksuelt overgreb

Relaterede søgeord: grænseoverskridende adfærd; krænkende adfærd; seksuelt overgreb

Formidlingsversion: Seksuelt krænkende adfærd, er adfærd, hvor en person udsætter andre for grænseoverskridende
seksuelle handlinger eller seksuelt overgreb. Seksuelt krænkende adfærd som socialt problem er
kendetegnet ved, at en person er, eller er i fare for at blive, marginaliseret.

 

   

Dansk: selvmordstanker eller -forsøg
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Generel definition: tilstand, hvor en person har tanker om at tage sit eget liv eller har forsøgt at begå selvmord

Relaterede søgeord: selvmord; selvmordstruet; suicidal

 

   

Dansk: selvskadende adfærd

 

Generel definition: adfærd, hvor en person intentionelt påfører eller kan påføre sig selv fysisk eller psykisk skade

Relaterede søgeord: cutting; cutter; selvmutilation

Formidlingsversion: Selvskadende adfærd er adfærd, hvor en person intentionelt påfører eller kan påføre sig selv fysisk
eller psykisk skade. Selvskadende adfærd som socialt problem, er kendetegnet ved, at en person
er, eller er i fare for at blive, marginaliseret.

 

   

Dansk: social isolation

 

Generel definition: tilstand, hvor en person føler sig afsondret fra omverdenen

Relaterede søgeord: ensomhed; eneboer; afsondrethed

 

   

Dansk: udadreagerende adfærd

 

Generel definition: adfærd, der opleves aggressiv eller voldsom af omgivelserne

Relaterede søgeord: voldelig; voldsom; aggressiv; vold

Formidlingsversion: Udadreagerende adfærd er adfærd, der opleves aggressiv eller voldsom af omgivelserne.
Udadreagerende adfærd som socialt problem er kendetegnet ved, at en person er, eller er i fare for
at blive, marginaliseret.

 

   

Dansk: andet socialt problem

 

Generel definition: socialt problem, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under socialt problem

 

   

Dansk: øvrig målgruppe

 

Dansk: anden målgruppe

 

Generel definition: målgruppe, der ikke er omfattet af en af de øvrige kategorier under målgruppe

 

   

Dansk: familie

 

Generel definition: gruppe af personer, der er forbundne med hinanden gennem slægtskab, ægteskab, registreret
partnerskab, adoption eller samliv

Relaterede søgeord: slægt
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Formidlingsversion: En familie er en gruppe af personer, der er forbundne med hinanden gennem slægtskab,
ægteskab, registreret partnerskab, adoption eller samliv.

 

   

Dansk: flygtning

Kilde til term: PUB: Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling (SIB)
(Sundhedsstyrelsen) : Fællesindhold for registrering af stofmisbrugere i behandling

 

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

Kommentar: Årsag til forfølgelse kan fx være race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til særlig social gruppe
eller politisk anskuelse.

Formidlingsversion: En flygtning er en person, der flygter til et andet land på grund af velbegrundet frygt for forfølgelse.
Årsag til forfølgelse kan fx være race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til særlig social gruppe
eller politisk anskuelse.

 

   

Dansk: krigsveteran

 

Generel definition: person, der har været udsendt til en krigszone eller et uroplaget område

Kommentar: Begrebet omfatter personer, der har været udsendt, uanset af hvilken organisation og til hvilket
formål. Krigsveteraner omfatter fx soldater, læger, sygeplejersker, diplomater, nødhjælpsarbejdere,
journalister m.fl.

Formidlingsversion: En krigsveteran er en person, der har været udsendt til en krigszone eller et uroplaget område.
Begrebet omfatter personer, der har været udsendt, uanset af hvilken organisation og til hvilket
formål. Krigsveteraner omfatter fx soldater, læger, sygeplejersker, diplomater, nødhjælpsarbejdere,
journalister m.fl.

 

   

Dansk: dømt til strafferetslig foranstaltning

 

Generel definition: person, der har ophold på et botilbud eller er underlagt tilsyn som del af en afgørelse fra en
domstol

Formidlingsversion: At en person er dømt til strafferetslig foranstaltning betyder, at personen har ophold på et botilbud
eller er underlagt tilsyn som del af en afgørelse fra en domstol.

 

   

Dansk: aldersgruppe

 

Generel definition: gruppe, hvis medlemmer har en alder, som falder inden for et aldersinterval

Formidlingsversion: En aldersgruppe er en gruppe, hvis medlemmer har en alder, som falder inden for et aldersinterval.
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