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Dansk: udredningsklassifikation

 

Generel definition: klassifikation, der anvendes med henblik på myndighedsudredning

 

   

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: 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: 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: 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

 

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.
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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: 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.

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: 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
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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;

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.
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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

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: 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.
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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: 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: udviklingshæmning
Foretrukken term

 

Dansk: mental retardering

 

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: 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: opmærksomhedsforstyrrelse

 

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

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: 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
lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for behandlingen samt forskellige klientgrupper.

 

   

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
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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: 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: selvmordstanker eller -forsøg

 

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: 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.
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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: 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: 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.

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: social isolation

 

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

Relaterede søgeord: ensomhed; eneboer; afsondrethed

 

   

Dansk: praktiske opgaver i hjemmet
Term anvendt i Voksenudredningsmetoden

 

Dansk: husførelse

Kilde til term: PUB: ICF : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - Sundhedsstyrelsen

 

Generel definition: aktivitet, der vedrører huslige og andre dagligdags handlinger og opgaver i relation til
husførelse
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Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Husførelse
ICF-kommentar: "Dette kapitel klassificerer huslige og andre dagligdags handlinger og
opgaver. Omåder inden for husførelse er erhvervelse af bolig, mad, tøj og andre
fornødenheder, husholdningsopgaver, rengøring og reparationer, pasning af ting i hjemmet
og omsorg for andre."

 

   

Dansk: hjælp og omsorg for andre

 

Generel definition: handling, der består i at hjælpe medlemmer i husstanden og andre

Kommentar: Begrebet rummer også at hjælpe andre med indlæring, kommunikation, egenomsorg,
færden inde og ude samt at være opmærksom på andres velbefindende. Et eksempel på at
hjælpe og drage omsorg for andre er varetagelse af forældrerollen.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Hjælpe andre
ICF-definition: "Hjælpe medlemmer i husstanden og andre med indlæring, kommunkation,
egen omsorg, færden inde og ude; være opmærksom på andres velbefindende."

 

   

Dansk: praktiske opgaver

 

Dansk: passe ejendele

Kilde til term: PUB: ICF : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - Sundhedsstyrelsen

 

Generel definition: handling, der består i at vedligeholde og reparere personlige ejendele

Kommentar: Handlingen omfatter fx vedligehold og reparation af beklædning, bolig, indbo, køretøjer og
hjælpemidler som fx ved at male og tapetsere, reparere møbler og installationer, sikre at
køretøjer virker, passe og fodre kæledyr og husdyr; vande planter.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Passe ejendele
ICF-definition: "Vedligeholde og reparere personlige ejendele omfattende beklædning, bolig
og indbo, køretøjer og hjælpemidler som f.eks ved at male og tapetsere, reparere møbler og
installationer, sikre at køretøjer virker, passe og fodre kæledyr og husdyr; vande planter."

 

   

Dansk: indkøb

 

Dansk: købe ind

 

Generel definition: handling, der består i at købe varer og serviceydelser, som er nødvendige i dagligdagen

Kommentar: Begrebet inkluderer også at instruere og vejlede en anden person i at foretage indkøbene,
som fx at vælge madvarer, drikke, rengøringsmidler, husholdningsartikler i en forretning
eller på et marked; sammenligne kvalitet og pris af varerne, forhandle og betale for de
valgte varer eller ydelser og transportere varerne.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Købe ind
ICF-definition: "Købe varer og serviceydelser, som er nødvendige i dagligdagen (inkl. at
instruere og vejlede en anden person i at foretage indkøbene), som f.eks. at vælge
madvarer, drikke, rengøringsmidler, husholdningsartikler i en forretning eller på et marked;
sammenligne kvalitet og pris af varerne, forhandle og betale for de valgte varer eller ydelser
og transportere varerne."

 

   

Dansk: madlavning
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Dansk: lave mad

 

Generel definition: handling, der består i at planlægge, tilberede og servere enkle eller sammensatte måltider

Kommentar: Handlingen kan fx bestå i at sammensætte et måltid, udvælge appetitlig mad og drikke,
fremskaffe ingredienser til tilberedning af måltider; forberede mad og drikke til tilberedning,
lave varm og kold mad og drikke samt at servere maden til sig selv eller andre.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Lave mad
ICF-definition: " Planlægge, tilberede og servere enkle eller sammensatte måltider til sig selv
og andre som f.eks. at sammensætte et måltid, udvælge appetitlig mad og drikke,
framskaffe ingredienser til tilberedning af måltider; forberede mad og drikke til tilberedning,
lave varm og kold mad og drikke, servere maden."

 

   

Dansk: rengøring og tøjvask

 

Generel definition: handling, der består i at holde hjem og tøj rent

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Lave husligt arbejde
ICF-definition: " Holde hus ved at gøre rent, vaske tøj, bruge husholdningsmaskiner,
opbevare mad og smide affald ud, f.eks. ved at feje, moppe, tørre borde, vægge og andre
overflader af; holde orden i værelser og stuer, i skabe og skuffer; samle, vaske, tørre og
stryge tøj; gøre fodtøj rent; bruge kost, børster og støvsuger; bruge vaskemaskine,
tørretumbler og strygejern."

 

   

Dansk: egenomsorg
Term anvendt i Voksenudredningsmetoden

 

Dansk: omsorg for sig selv
Term anvendt i Udredningsværktøj til børn og unge

Kilde til term: PUB: ICF : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - Sundhedsstyrelsen

 

Generel definition: aktivitet, der vedrører praktiske og hygiejnemæssige handlinger i relation til personen selv

Kommentar: Handlingerne kan fx være vaske og tørre sig, pleje af kroppen og kropsdele, påklædning,
spise og drikke og tage vare på egen sundhed.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Omsorg for sig selv
ICF-kommentar: "Dette kapitel klassificerer handlinger relateret til omsorg for sig selv, vaske
og tørre sig, pleje af kroppen og kropsdele, påklædning, spise og drikke og tage vare på
egen sundhed."

 

   

Dansk: af- og påklædning

Kilde til term: PUB: ICF : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - Sundhedsstyrelsen

 

Generel definition: aktivitet, der består i at tage tøj og sko af og på i rækkefølge og i overensstemmelse med
den sociale sammenhæng og de klimatiske forhold

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Af- og påklædning
ICF-definition: Udføre sammensatte handlinger i forbindelse med på- og afklædning, at tage
fodbeklædning på og af i rækkefølge og i overensstemmelse med den sociale sammenhæng
og de klimatiske forhold som f.eks. iføre sig, rette på og afføre sig skjorter, bluser, bukser,
undertøj, sarier, kimonoer, strømpebukser, hatte, handsker, frakker, sko, støvler, sandaler
og hjemmesko."
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Dansk: vask

 

Generel definition: aktivitet, der består i at vaske og tørre sig på kroppen og kropsdele med anvendelse af vand
og passende rensemidler

Kommentar: Eksempler på vask er bad, brusebad, vaske hænder og fødder, ansigt og hår og tørre sig
med håndklæde.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Vaske sig
ICF-definition: "Vaske og tørre sig på kroppen og kropsdele med anvendelse af vand og
passende rensemidler f.eks. tage bad, brusebad, vaske hænder og fødder, ansigt og hår og
tørre sig med håndklæde."

 

   

Dansk: kropspleje

Kilde til term: PUB: ICF : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - Sundhedsstyrelsen

 

Generel definition: aktivitet, der består i at pleje de dele af kroppen, som behøver anden pleje end vask og
tørring

Kommentar: Begrebet rummer fx pleje af hud, ansigt, tænder, hår, negle og kønsdele.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Kropspleje
ICF-definition: "Pleje af de dele af kroppen, som behøver anden pleje end vask og tørring
f.eks. hud, ansigt, tænder, hår, negle og kønsdele."

 

   

Dansk: spise

Kilde til term: PUB: ICF : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - Sundhedsstyrelsen

 

Generel definition: aktivitet af sammensat karakter i forbindelse med indtagelse af føde, som er serveret for en,
herunder at få maden op til munden og spise på en kulturelt accepteret måde

Kommentar: Begrebet rummer også at skære eller bryde maden i stykker, åbne flasker og dåser, anvende
spiseredskaber, deltage i måltider og i festligheder.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Spise
ICF-definition: "Udføre sammensatte handlinger i forbindelse med indtagelse af føde, som er
serveret for en, få maden op til munden og spise på en kulturelt accepteret måde, skære
eller bryde maden i stykker, åbne flasker og dåser, anvende spiseredskaber, deltage i
måltider og festligheder."

 

   

Dansk: drikke

Kilde til term: PUB: ICF : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - Sundhedsstyrelsen

 

Generel definition: aktivitet, der består i at holde fast om en drik, tage drikken op til munden og drikke på en
kulturelt accepteret måde

Kommentar: Begrebet rummer også at blande, omrøre og skænke drikke op, åbne flasker og dåser, bruge
sugerør eller drikke af rindende vand fra en hane eller en kilde samt amning

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Drikke
ICF-definition: "Holde fast om en drik, tage drikken op til munden og drikke på en kulturelt
accepteret måde, blande, omrøre og skænke drikke op, åbne flasker og dåser, bruge sugerør
eller drikke af rindende vand fra en hane eller en kilde; amning."
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Dansk: toiletbesøg

 

Generel definition: aktivitet, der består i at planlægge og udføre toiletbesøg til udskillelse af affaldsprodukter og
efterfølgende rengøring

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Gå på toilet
ICF-definition: Planlægge og udføre toiletbesøg til udskillelse af affaldsprodukter
(menstruation, urin og afføring) og efterfølgende rengøring."

 

   

Dansk: mobilitet
Term anvendt i Voksenudredningsmetoden

 

Dansk: bevægelse og færden
Term anvendt i Udredningsværktøj til børn og unge

Kilde til term: PUB: ICF : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - Sundhedsstyrelsen

 

Generel definition: aktivitet, der vedrører bevægelse og færden

Kommentar: Bevægelse og færden kan fx være ændring eller opretholdelse af kropsstilling eller -placering
eller bevægelse fra ét sted til et andet, flytning og håndtering af genstande, færden ved
gang, løb eller klatring og ved anvendelse af forskellige transportmidler.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Bevægelse og færden
ICF-kommentar: "Dette kapitel klassificerer ændring eller opretholdelse af kropsstilling eller
-placering eller bevægelse fra ét sted til et andet, flytning og håndtering af genstande,
færden ved gang, løb eller klatring og ved anvendelse af forskellige transportmidler."

 

   

Dansk: gang og bevægelse

Kilde til term: PUB: ICF : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - Sundhedsstyrelsen

 

Generel definition: aktivitet, der består i at bevæge sig fra et sted til et andet i forskellige omgivelser

Kommentar: Begrebet rummer også færden med brug af udstyr, fx kørestol eller gangstativ.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Gå
ICF-definition: "Bevæge sig til fods skridt for skridt på et underlag, således at den ene fod
hele tiden hviler på underlaget, som når man slentrer, går forlæns, baglæns eller sidelæns."

ICF-term: Bevæge sig omkring
ICF-definition: "Bevæge sig fra et sted til en andet på andre måder end ved at gå som f.eks.
ved at klatre over en sten, løbe ned ad en gade, hoppe, springe, slå kolbøtter eller rende
rundt om genstande."

ICF-term: Færden i forskellige omgivelser
ICF-definition: "Gang og færden i forskellige omgivelser som f.eks. at gå mellem rum i huset,
inden for en bygning eller ned ad gaden."

ICF-term: Færden med brug af udstyr
ICF-definition: "Bevæge sig omkring uanset overflade eller sted ved brug af særligt udstyr
lavet til at gøre det lettere at færdes omkring eller gøre det på en anden måde som f.eks.
ski, skøjter og dykkerudstyr eller at færdes i trafikken i kørestol eller med gangstativ."

 

   

Dansk: ændre og opretholde kropsstilling

Kilde til term: PUB: ICF : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - Sundhedsstyrelsen
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Generel definition: aktivitet, der består i at skifte kropsstilling eller holde kroppen i samme stilling efter behov

Kommentar: Begrebet rummer også at flytte sig fra et sted til et andet og skifte eller bevare kropsstilling
undervejs.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Ændre kropsstilling
ICF-definition: " Skifte kropsstilling og bevæge sig fra et sted til et andet som f.eks. at flytte
sig fra en stol til liggende stilling og skifte til og fra knælende eller hugsiddende stilling."

ICF-term: Fastholde kropsstilling
ICF-definition: "Holde kroppen i samme stilling efter behov som f.eks. at blive siddende eller
stående under arbejde eller i skole."

ICF-term: Forflytte sig
ICF-definition: "Flytte sig fra en overflade til en anden som f.eks. at glide hen ad en bænk
eller bevæge sig fra seng til stol uden at ændre kroppens stilling."

 

   

Dansk: bære, flytte og håndtere genstande

Kilde til term: PUB: ICF : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - Sundhedsstyrelsen

 

Generel definition: aktivitet, der består i at løfte en genstand op og flytte noget fra et sted til et andet ved hjælp
af hænder, arme eller ben

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Løfte og bære
ICF-definition: "Løfte en genstand op og flytte noget fra et sted til et andet som f.eks. at
løfte en kop eller bære et barn fra et rum til et andet."
(ICF, s. 145)

ICF-term: Flytte genstande med benene
ICF-definition: "Udføre koordinerede handlinger for at flytte noget ved brug af ben og fødder
som f.eks. at sparke til en bold eller træde pedaler på en cykel."
(ICF, s. 146)

ICF-term: Bruge hånd
ICF-definition: "Udførelse af koordinerede handlinger i forbindelse med håndtering af
genstande, samle noget op, manøvrere og slippe dem igen med én hånd, fingre og
tommelfinger som f.eks. at tage nogle mønter fra et bord eller dreje en skive eller et
håndtag."
(ICF, s. 146)

ICF-term: Bruge hånd og arm
ICF-definition: "Udførelse af koordinerede handlinger, som er nødvendige for at flytte
genstande eller manøvrere med dem ved at bruge hænder og arme som f.eks. at dreje et
dørhåndtag og kaste eller gribe en genstand."
(ICF, s. 147)

 

   

Dansk: færden med transportmidler

Kilde til term: PUB: ICF : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - Sundhedsstyrelsen

 

Generel definition: aktivitet, der består i at bruge transportmidler som passager eller chauffør til at komme
omkring

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Bruge transportmidler
ICF-definition: "Bruge transportmidler som passager til at færdes omkring som f.eks. at blive
kørt i en bil eller køre med bus, rickshaw, hestetrukken vogn, privat eller offentlig taxi, bus,
tog, sporvogn, undergrundsbane, skib eller fly."
(ICF, s. 150)

ICF-term: Køre
ICF-definition: "Selv styre et køretøj eller et trækdyr, rejse efter eget ønske og have et
transportmiddel som bil, cykel, båd eller dyretrukket køretøj til rådighed."
(ICF, s. 150)
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Dansk: kommunikation

Kilde til term: PUB: ICF : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - Sundhedsstyrelsen

 

Generel definition: proces, der består af en overførsel eller udveksling af information

Kommentar: Begrebet rummer almindelige og særlige forhold i kommunikation med sprog, tegn og
symboler, inklusive modtagelse og fremstilling af meddelelser, føre en samtale og anvende
kommunikationshjælpemidler og -teknikker.

Kommentar (ækvivalens): Angående definitionskommentar:

ICF-term: Kommunikation
ICF-kommentar: "Dette kapitel klassificerer almindelige og særlige forhold i kommunikation
med sprog, tegn og symboler, inklusive modtagelse og fremstilling af meddelelser, føre en
samtale og anvende kommunikationshjælpemidler og -teknikker."
(ICF, s. 139)

 

   

Dansk: forstå meddelelser

Kilde til term: PUB: ICF : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - Sundhedsstyrelsen

 

Generel definition: aktivitet, der består i at forstå bogstavelige og underforståede meninger i talesprog eller i
meddelelser, som formidles med fagter, symboler og tegninger, i formaliseret tegnsprog eller
på skrift

Kommentar: Med forstå menes fx at skelne om en udtalelse udtrykker en kendsgerning eller er et
billedligt udtryk, samt at kunne forstå betydningen af kropssprog, almindelige tegn, symboler
og billeder.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Forstå mundtlige meddelelser
ICF-definition: "Forstå bogstavelige og underforståede meninger i talesprog som f.eks. at
forstå om en udtalelse udtrykker en kendsgerning eller er et billedligt udtryk."
(ICF, s. 139)

ICF-term: Forstå nonverbale meddelelser
ICF-definition: "Forstå bogstavelige og underforståede betydninger af meddelelser, som
formidles med fagter, symboler og tegninger."
(ICF, s. 139)

ICF-term: Forstå meddelelser på tegnsprog
ICF-definition: "Forstå bogstavelige og underforståede betydninger i formaliseret tegnsprog."
(ICF, s. 139)

ICF-term: Forstå skriftlige meddelelser
ICF-definition: "Forstå bogstavelige og underforståede betydninger af meddelelser formidlet i
skriftsprog."
(ICF, s. 140)

 

   

Dansk: fremstille meddelelser

Kilde til term: PUB: ICF : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - Sundhedsstyrelsen

 

Generel definition: aktivitet, der består i at fremsætte meddelelser med bogstavelige og underforståede
betydninger mundtligt eller ved at anvende fagter, tegn, tegninger eller formaliseret
tegnsprog eller skrift
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Kommentar: Med formidling af meddelelser menes fx at gøre rede for kendsgerninger eller fortælle en
historie, udtrykke uenighed eller forklare kendsgerninger eller komplekse tanker, samt at
kunne meddele sig ved hjælp af kropssprog, almindelige tegn, symboler og billeder.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Tale
ICF-definition: "Fremsætte mundtlige meddelelser med bogstavelige og underforståede
betydninger som f.eks. at gøre rede for kendsgerninger eller fortælle en historie."
(ICF, s. 140)

ICF-term: Bruge nonverbale meddelelser
ICF-definition: "Anvende fagter, tegn og tegninger til formidling af meddelelser som f.eks. at
ryste på hovedet for at udtrykke uenighed eller lave en tegning eller et diagram for at
forklare kendsgerninger eller komplekse tanker."
(ICF, s. 140)

ICF-term: Bruge formaliseret tegnsprog
ICF-definition: "Frembringe meddelelser på formaliseret tegnsprog med bogstavelige og
indforståede betydninger."
(ICF, s. 140)

ICF-term: Skrive beskeder
ICF-definition: "Fremstilling af meddelelse med bogstavelige og indforståede betydninger
formidlet i skriftsprog."
(ICF, s. 140)

 

   

Dansk: samtale

Kilde til term: PUB: ICF : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - Sundhedsstyrelsen

 

Generel definition: aktivitet, der består i at indlede, opretholde og afslutte udveksling af tanker og ideer
frembragt enten i talesprog, tegnsprog eller med andre sprog mellem en eller flere personer

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Samtale
ICF-definition: "Indlede, opretholde og afslutte udveksling af tanker og ideer frembragt enten
i talesprog, tegnsprog eller med andre sprog mellem en eller flere personer, som kan være
bekendte eller fremmede, i formelle og uformelle sammenhænge."
(ICF, s. 141)

 

   

Dansk: anvendelse af kommunikationshjælpemidler og -teknikker

Kilde til term: PUB: ICF : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - Sundhedsstyrelsen

 

Generel definition: aktivitet, der består i at anvende udstyr, teknikker og andre midler med
kommunikationsformål

Kommentar: Eksempler på udstyr er fx telefon og computer, et eksempel på teknik er Braille og
mundaflæsning.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Anvende kommunikationsudstyr og -teknikker
ICF-definition: "Anvende udstyr, teknikker og andre midler med kommunikationsformål som
f.eks. at ringe til en ven."
(ICF, s. 142)

 

   

Dansk: kommunikationsmiddel

 

Generel definition: redskab, der anvendes til at sende eller modtage information

Kommentar: Et kommunikationsmiddel kan fx være telefon, mobiltelefon, brev eller e-mail.
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Dansk: socialt liv
Term anvendt i VUM og Udredningsværktøj til B&U

 

Dansk: interpersonelt samspil og kontakt

Kilde til term: PUB: ICF : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - Sundhedsstyrelsen

 

Generel definition: aktivitet, der vedrører relationer til andre mennesker

Kommentar: Relationer til andre dækker både over evnen til at indgå og bevare relationer til andre
mennesker, såvel som deltagelsen i organiseret socialt liv uden for familien, i lokalsamfundet
i det sociale liv og som medborger.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Interpersonelt samspil og kontakt
ICF-kommentar: "Dette kapitel klassificerer handlinger og opgaver, som kræves til enkle og
komplekse relationer med mennesker (fremmede, venner, slægtninge, familiemedlemmer og
kærester) på en måde, der er kontekstuelt og socialt passende."
(ICF, s. 161)

ICF-term: Samfundsliv, socialt liv og medborgerskab
ICF-kommentar: "Dette kapitel klassificerer handlinger og opgaver, som er nødvendige for at
kunne deltage i organiseret socialt liv uden for familien, i lokalsamfundet, i det sociale liv og
som medborger."
(ICF, s. 170)

ICF-term: Støtte og kontakt
ICF-kommentar: "Dette kapitel klassificerer mennesker eller dyr, som giver praktisk eller
følelsesmæssig støtte, omsorg, beskyttelse, hjælp og kontakt til andre mennesker i deres
hjem, på arbejdspladsen, i skolen, under leg eller i andre forhold i deres daglige aktiviteter.
Kapitlet omfatter ikke holdninger hos de mennesker, som giver støtten. Den
omgivelsesfaktor, som klassificeres, er ikke personen eller dyret, men omfanget af fysisk og
emotionel støtte, som personen eller dyret giver."
(ICF, s. 188)

 

   

Dansk: samspil og kontakt

 

Dansk: indgå i relationer

 

Generel definition: aktivitet, som består i at indgå i enkle eller komplekse relationer med mennesker på en
måde, der er kontekstuelt og socialt passende

Kommentar: Begrebet har fokus på evnen til at indgå i relationer. Det vil fx sige at kunne vise hensyn og
respekt, når det er passende eller reagere på andres følelser og indgå i samspil med andre
mennesker fx ved at kunne give og modtage kritik, reagere på sociale signaler, anvende
passende fysisk kontakt i sammenhængen, styre følelser og impulser, styre verbale og
fysiske aggressioner og handle i overensstemmelse med sociale regler og konventioner.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Basalt interpersonelt samspil
ICF-definition: "Samspil med mennesker på en kontekstuelt og socialt passende måde f.eks.
ved at vise hensyn og respekt, når det er passende eller reagere på andres følelser."
(ICF, s. 161)

ICF-term: Komplekst interpersonelt samspil
ICF-definition: "Vedligeholde og pleje samspil med andre mennesker på en kontekstuelt og
socialt passende måde f.eks. ved at kunne styre følelser og impulser, styre verbale og
fysiske aggressioner og handle selvstændigt i socialt samspil; handle i overensstemmelse
med sociale regler og konventioner."
(ICF, s. 162)

 

   

Dansk: relationer
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Dansk: skabe relationer

 

Generel definition: handling, der består i at skabe formelle eller uformelle relationer til andre

Kommentar: Begrebet har fokus på evnen til at skabe og opretholde eller vedligeholde relationer til såvel
fremmede som familie, herunder også intime relationer.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Kontakte fremmede
ICF-definition: "Indlede midlertidig kontakt og forbindelse med fremmede med særlige
formål, som når man spørger om vej eller køber noget."
(ICF, s. 162)

ICF-term: Skabe formelle relationer
ICF-definition: "Skabe og opretholde særlige kontakter i formaliserede sammenhænge som
arbejdsgivere, professionelle eller tjenesteydere."
(ICF, s. 163)

ICF-term: Skabe uformelle relationer
ICF-definition: "Indlede kontakt med andre som f.eks. uformel kontakt med folk, som bor i
lokalområdet, med kolleger, studerende, legekammerater eller personer med samme
baggrund eller profession."
(ICF, s. 163)

ICF-term: Skabe familiære relationer
ICF-definition: "Skabe og opretholde slægtsrelationer som f.eks. med medlemmer i
kernefamilie, slægten, pleje- og adoptionsfamilie og stedforældre, fjernere kontakter som
halvfætre og -kusiner eller værger."
(ICF, s. 164)

ICF-term: Skabe intime relationer
ICF-definition: "Skabe og opretholde tætte eller romantiske relationer til mennesker som
ægtefælle, kæreste eller seksualpartner."
(ICF, s. 164)

 

   

Dansk: sociale fællesskaber

 

Generel definition: handling, der består i at deltage i organiseret socialt liv uden for familien, i lokalsamfundet, i
det sociale liv og som medborger

Kommentar: Begrebet har fokus på en persons evne til og mulighed for at deltage i fællesskaber,
herunder fx rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter, religiøse eller åndelige fællesskaber
samt politisk liv.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Deltage i fællesskaber
ICF-definition: "Deltage i alle aspekter af fælles socialt liv som f.eks. at være medlem af
almennyttige foreninger, grupper eller klubber eller professionelle orgnisationer."
(ICF, s. 170)

ICF-term: Deltage i rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter
ICf-definition: "Deltage i enhver form for leg, forlystelses- eller fritidsaktivitet som uformelle
eller organiserede lege og spil og idræt, motionsprogrammer, afslapning, fornøjelse eller
adspredelse, besøge kunstgallerier, museer, biografer og teatre; deltagelse i kunsthåndværk
og hobbyaktiviteter, underholdningslæsning, spille et musikinstrument; sightseeing,
turistture og fritidsrejser."
(ICF, s. 170)

ICF-term: Deltage i religion og åndsliv
ICF-definition: "Deltage i religiøse eller åndelige aktiviteter, organisationer og aktiviteter til
selvudfoldelse; finde mening, religiøse og åndelige værdier og etablere forbindelse til
guddommelige kræfter som f.eks. ved at komme i en kirke, tempel, moské eller synagoge,
bede og synge med religiøst formål og åndelig forventning."
(ICF, s. 171)

ICF-term: Politisk liv og medborgerskab
ICF-definition: "Deltage i en borgers sociale, politiske og styrende roller, have lovfæstede
rettigheder som borger og nyde rettigheder, beskyttelse, privilegier og pligter forbundet
hermed inkl. stemmeret og valgbarhed og retten til at danne politiske organisationer; nyde
en borgers rettigheder og friheder (ytringsfrihed, organisationsfrihed, religiøs frihed,
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beskyttelse mod ubegrundet ransagelse og anholdelse, retten til advokat, til rettergang og
andre lovfæstede rettigheder og beskyttelse mod diskriminering); have lovfæstede
borgerrettigheder."
(ICF, s. 172)

 

   

Dansk: netværk

 

Generel definition: en eller flere personer, der giver praktisk eller følelsesmæssig støtte, omsorg, beskyttelse,
hjælp og kontakt til andre mennesker

Kommentar: Begrebet har fokus på de personer, der udgør et netværk.
Et netværk kan være offentligt eller privat. Et offentligt netværk består af personlige
omsorgsgivere og personlige hjælpere, sundhedspersonale og andre professionelle, der
består af primære omsorgsgivere.
Et privat netværk er familie, slægtninge, venner eller bekendtskaber.
Støtte mv. gives i hjemmet, på arbejdspladsen, i skolen, under leg eller i andre forhold i en
persons daglige aktivitet.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Opvækstfamilie
ICF-definition: "Personer knyttet sammen ved fødsel, ægteskab eller anden relation, og som
kulturelt opfattes som nærmeste pårørende f.eks. samlever, forældre, søskende, børn,
plejeforældre, adoptivforældre og bedsteforældre."
(ICF, s. 188)

ICF-term: Slægtninge
ICF-definition: "Personer, der er beslægtede gennem familie, ved indgåelse af ægteskab eller
på anden måde, og som kulturelt opfattes som en slægt herunder tanter, onkler, nevøer og
niecer."
(ICF, s. 188)

ICF-term: Venner
ICF-definition: "Personer, som har tæt kontakt og kommer varigt sammen, og hvis relationer
er karakteriseret af tillid og gensidig støtte."
(ICF, s. 188)

ICF-term: Bekendtskaber, ligesindede, kolleger, naboer og medlemmer af lokalsamfundet
ICF-definition: "Personer, som kender til hinanden som bekendte, ligesindede, kolleger,
naboer og personer i lokalområdet, på arbejdsplads, i skole, fritid eller andre sammenhænge,
og som har fælles demografiske træk som alder, køn, religiøst tilhørsforhold, etnisk
tilhørsforhold eller har fælles interesser."
(ICF, s 188)

ICF-term: Personlige omsorgsgivere og personlige hjælpere
ICF-definition: "Personer, som giver nødvendig assistance til andre i deres daglige aktiviteter
og udførelse af arbejde, uddannelse eller anden hverdagsaktivitet, og som bevilges via
offentlige eller private midler eller på frivillig basis f.eks. hjemmehjælp og hjemmepleje,
personlige hjælpere, transporthjælpere, hjemmeservice, barnepige og andre, der fungerer
som primære omsorgsgivere."
(ICF, s. 189)

ICF-term: Sundhedspersonale
ICF-definition: "Personer, som arbejder inden for sundhedsvæsenet som f.eks. læger,
sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, talepædagoger, audiopæder, audiologer,
bandagister og socialrådgivere."
(ICF, s. 189)

ICF-term:

 

   

Dansk: samfundsliv

 

Generel definition: forhold, der vedrører bolig samt de opgaver og handlinger, som er nødvendige for at deltage
i undervisning og beskæftigelse og for at gennemføre økonomiske transaktioner
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Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Vigtige livsområder
ICF-definition: "Dette kapitel klassificerer de opgaver og handlinger, som er nødvendige for
at deltage i undervisning, arbejde og beskæftigelser og for at gennemføre økonomiske
transaktioner."
(ICF, s. 166)

 

   

Dansk: uddannelse

 

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

Kommentar: Begrebet rummer skolegang, erhvervsuddannelse og videregående uddannelse.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: skolegang
ICF-definition: "Påbegynde skolen, undervisning, deltagelse i skolerelateret ansvar og
fordele, lære undervisningsmateriale, skolefag og andre krav til skoleforløbet i grundskolen
at kende, herunder lære at møde i skole, samarbejde med andre elever, tage imod
instruktion fra lærere, planlægge, studere og gennemføre tildelte opgaver og projekter og nå
frem til senere stadier i uddannelse."
(ICF, s. 166)

ICF-term: Erhvervsuddannelse
ICF-definition: "Deltagelse i alle aktiviteter i et uddannelsesforløb og lære det pensum der er
nødvendigt for at få beskæftigelse i et fag."
(ICF, s. 166)

ICF-term: Videregående uddannelse
ICF-definition: "Deltagelse i en uddannelse på universitetsniveau, lære sig alle dele af det
uddannelsesprogram, som er krævet for opnåelse af en universitetsgrad eller anden
eksamen fra en videregående uddannelse."
(ICF, s. 166)

 

   

Dansk: beskæftigelse

 

Dansk: arbejde

 

Generel definition: handling, der består i at deltage i alle aspekter af et arbejde, erhverv eller anden form for
beskæftigelse som ansat på fuldtid eller deltid eller som selvstændig

Kommentar: Eksempler på aspekter er at søge et arbejde og få det, udføre de nødvendige opgaver i
jobbet, møde på arbejde til tiden, lede andre arbejdere eller selv blive ledet samt at udføre
de nødvendige opgaver alene eller i gruppe.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Have lønnet beskæftigelse
ICF-definition: "Deltage i alle aspekter af et arbejde, erhverv eller anden form for
beskæftigelse som ansat på fuldtid eller deltid eller som selvstændig som f.eks. at søge et
arbejde og få det, udføre de nødvendige opgaver i jobbet, møde på arbejde til tiden, lede
andre arbejdere eller selv blive ledet, udføre de nødvendige opgaver alene eller i gruppe."
(ICF, s. 167)

 

   

Dansk: privatøkonomi

 

Dansk: økonomi

Kilde til term: PUB: ICF : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - Sundhedsstyrelsen

 

Generel definition: forhold, der vedrører en persons finansielle situation
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Kommentar: Eksempler på forhold, der påvirker en persons finansielle situation, er evnen til at varetage
enkle økonomiske transaktioner som at købe ind eller spare op, komplekse økonomiske
transaktioner som fx styring af bankkonto, hvorvidt en person har økonomisk selvforvaltning
og private økonomiske ressourcer eller overførselsindkomst.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Varetage basale økonomisk transaktioner
ICF-definition: "Varetage enhver form for enkle økonomisk transaktioner som indkøb af mad,
bytte varer eller tjenester og spare penge op."
(ICF, s. 168)

ICF-term: Varetage komplekse økonomiske transaktioner
ICF-definition: "Varetage enhver form for komplekse økonomiske transaktioner som
invoverer udveksling af kapital eller fast ejendom, skabe profit eller økonomisk værdi som
f.eks. køb af forretning, fabrik, udstyr, styring af bankkonto eller handle med værdipapirer."
(ICF, s. 168)

ICF-term: Have økonomisk selvforvaltning
ICF-definition: "Have kontrol over økonomiske ressourcer fra private eller offentlige kilder
med det formål at skabe økonomisk sikkerhed for aktuelle og fremtidige behov."
(ICF, s. 168)

 

   

Dansk: bolig

 

Generel definition: ramme, der udgør en persons indendørs og tilhørende udendørs omgivelser

Kommentar: En bolig er planlagt, designet og bygget til private formål og kan være særligt tilpasset eller
særligt fremstillet.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Udformning, materialer og teknologi i private bygninger
ICF-definition: "Produkter og teknologi, som udgør den enkeltes indendørs og udendørs
menneskeskabte omgivelser, og som er planlagt, designet og bygget til private formål, inkl.
sådanne som er særligt tilpasset eller særligt fremstillet."
(ICF, s. 180)

 

   

Dansk: sundhed

 

Generel definition: tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og social trivsel

Kommentar (ækvivalens): WHO-term: Health
WHO-definition: "Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not
merely the absence of disease or infirmity."

 

   

Dansk: helbredsforhold

 

Generel definition: forhold, der vedrører negative følger af fysisk eller mental forstyrrelse hos en person eller fraværet
af samme

 

   

Dansk: kostvaner og livsførelse
Term anvendt i Voksenudredningsmetoden

 

Dansk: livsstil
Term anvendt i Udredningsværktøj til børn og unge

 

Generel definition: forhold, der angår en persons indtagelse af fødemidler og deres sammensætning, samt øvrige
livsstilsbetingede forhold, der påvirker den enkeltes sundhed
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Kommentar: Øvrige livsstilsbetingede forhold kan være, motion, søvn og brug af stimulanser som fx rygning mv.

 

   

Dansk: medicinsk behandling

 

Generel definition: behandling, hvor en person indtager ordineret medicin

 

   

Dansk: omgivelsesfaktor

Kilde til term: PUB: ICF : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - Sundhedsstyrelsen

 

Dansk: omgivelser
Term anvendt i Voksenudredningsmetoden

 

Generel definition: kontekstuel faktor, der omfatter de fysiske, sociale og holdningsmæssige omgivelser, som en
person bor og lever i

Kommentar: Omgivelsesfaktorer omfatter hele den omgivende verden, som danner rammen for en
persons tilværelse, og som kan hæmme eller fremme personens funktionsevne.
Omgivelsesfaktorer omfatter de fysiske omgivelser, de menneskeskabte omgivelser, de
kulturelle omgivelser, som fx roller, holdninger og værdier samt sociale omgivelser, som fx
politiske forhold, forordninger og formelle regler. På det personlige niveau kan
omgivelsesfaktorer fx være hjem, arbejdsplads og skole og den personlige kontakt med fx
familie, bekendte, kollegaer og fremmede. På det samfundsmæssige niveau kan
omgivelsesfaktorer fx være sociale strukturer som organisationer og offentlige institutioner,
tjenester, ydelser, fællesskabsaktiviteter, love og regler samt holdninger og ideologier.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Omgivelsesfaktorer
ICF-definition: "Omgivelsesfaktorer er de fysiske, sociale og holdningsmæssige omgivelser,
som mennesker bor og lever deres liv i." (s. 19)
ICF-kommentar: "Omgivelsesfaktorer er de fysiske, sociale og holdningsmæssige omgivelser,
som mennesker lever og udfolder deres tilværelse i. Faktorerne ligger uden for den enkelte
person og kan have positiv eller negativ betydning for individets deltagelse som borger i
samfundet, på kapaciteten til at udføre aktiviteter eller på den enkeltes kropsfunktioner og
anatomi". (s. 25)
"Omgivelsesfaktorerne indgår i klassifikationen med fokus på 2 niveauer.
a. Personniveau - dvs. i personens nærmeste omgivelser inkl. hjem, arbejdsplads og skole.
De omfatter de fysiske og materielle forhold i omgivelserne, som en person stilles overfor
såvel som den direkte personlige kontakt med andre som for eksempel familie, bekendte,
kollegaer og fremmede.
b. Samfundsniveau - dvs. formelle og uformelle sociale strukturer og ydelser samt
overordnede ordninger eller systemer i lokalområdet og i samfundet, som har betydning for
den enkelte. Dette niveau omfatter organisationer og tjenester, som er relaterede til
arbejdslivet, fællesskabsaktiviteter, offentlige institutioner og kontorer, kommunikation og
transport samt uformelle sociale netværk, love, forordninger, formelle og uformelle regler,
holdninger og ideologier." (s. 26)
"Omgivelsesfaktorer er en komponent i ICF og omfatter alle aspekter af den omgivende
verden, som danner rammen for en persons tilværelse, og som sådan har indflydelse på
personens funktionsevne. Omgivelsesfaktorer omfatter den fysiske omverden og dens
egenskaber, de menneskeskabte fysiske omgivelser, andre mennesker i forskellige
sammenhænge og roller, holdninger og værdier, sociale systemer og social service samt
politiske forhold, regler og love." (s. 212)

 

   

Dansk: holdninger i omgivelserne

Kilde til term: PUB: ICF : International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og
helbredstilstand - Sundhedsstyrelsen
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Generel definition: ideologier, værdier, normer, faktuelle og religiøse overbevisninger i en persons omgivelser,
der afføder vaner, praksisser og andre synlige konsekvenser, som kan påvirke den enkeltes
adfærd og sociale liv på alle planer

Kommentar: En persons omgivelser er fx familie, slægtninge, venner, bekendte, omsorgsgivere,
personlige hjælpere, fremmede, sundhedspersonale, andre professionelle, samfundet og
sociale normer, konventioner og ideologier.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Holdninger
ICF-kommentar: "Dette kapitel klassificerer holdninger, som de synlige konsekvenser af
vaner, praksisser, ideologier, værdier, normer, faktuelle og religiøse overbevisninger. Disse
holdninger påvirker den enkeltes adfærd og sociale liv på alle planer fra interpersonelle
kontakter og sociale relationer til politiske, økonomiske og juridiske strukturer; f.eks. kan
individuelle eller samfundsmæssige holdninger til en persons troværdighed og værdi som
menneske føre til en positiv og respektfuld praksis eller til en negativ og diskriminerende
praksis (stigmatiseringe, stereotypier, marginalisering eller ligegyldighed over for
personen)."
(ICF, s. 190)

 

   

Dansk: boligområde

 

Dansk: sociale omgivelser

 

Generel definition: ramme, der udgør en persons nærmiljø, herunder art og betydning af socialgrupper, bebyggelse og
infrastruktur i samme geografiske område

 

   

Dansk: personlige faktorer

 

Generel definition: kontekstuel faktor, der består af træk hos den enkelte person, som ikke er en del af helbred
eller helbredsrelaterede tilstande, og som har indflydelse på personens funktionsevne

Kommentar: Til de personlige faktorer hører eksempelvis vaner, opdragelse, mestringsevne, social og
kulturel baggrund, erfaringer, holdninger mv.

Kommentar (ækvivalens): ICF-term: Personlige faktorer
ICF-definition: "Personlige faktorer er den særlige baggrund for en persons liv og levevis og
består af de træk hos det enkelte menneske, som ikke er en del af helbred eller
helbredsrelaterede tilstande. Disse faktorer kan omfatte køn, race, alder, andre
helbredsforhold, fysisk fom, livsstil, vaner, opdragelse, mestringsevne, social baggrund,
uddannelse, erhverv, erfaringer (både tidligere og aktuelle), generelle adfærdsmønstre og
karakteregenskaber, personlighed og karakter, indivieuelle personlige ressourcer og andre
krakteristika, som tilsammen eller enkeltvis kan spille en rolle for funktionsevnen på et
hvilket som helst niveau."
(ICF, s. 26)
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