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Ord och begrepp
Ur psykologdel
Insikt: Klarhet över att man inte reagerar eller fungerar som man brukar samt hur det påverkar
vardagen och vanliga aktiviteter.
Kognitiv funktion: Tankemässig funktion, tankeförmågan eller en del av tankeförmågan. Sådant
som behövs för att kunna förstå, tolka och minnas information som vi ser eller hör samt använda
informationen på olika sätt t ex för planering och problemlösning. Tankeförmågan har flera olika
delar som t.ex. minne, uppmärksamhet, förmåga till planering och problemlösning eller
arbetstempo.
Kognitiva svårigheter: Tankemässiga svårigheter som kan drabba olika delar av
tankeförmågan.

Ur FT/SG-del
Motorik: Förmåga till rörelse.
Tonus: Muskelspänning.
Spasticitet: Vanligaste formen av ökad muskelspänning.
Kontraktur: Inskränkt rörlighet i en led.
Ortos: Ortopediskt, kroppsburet hjälpmedel. Används för att mekaniskt stödja leder och/eller
motverka kontrakturer.

Ur logopeddel
Afasi: Språkstörning efter förvärvad hjärnskada.
Dysartri: Talstörning som beror på bristande neurologisk kontroll av talmuskulaturen.

2 (2)

Exekutiv funktion: I kommunikation påverkar exekutiva funktioner förmågan att sätta igång/ta
initiativ till en aktivitet t ex ett samtal, men även förmågan att planera organisera och avsluta
aktiviteten (t ex hålla tråden i och avsluta ett samtal).
Kognitiv kommunikationsnedsättning: Nedsatt kognitiv funktion så som nedsatt minne,
uppmärksamhet och bearbetningshastighet påverkar förmågan att kommunicera.
Dysfagi: Svårigheter att äta, tugga och svälja.

Ur kuratorsdel
Anhörigbehörighet: En anhörig får företräda en person när personen p g a sjukdom eller
liknande förhållande saknar beslutsförmåga kring ekonomiska angelägenheter.
Fullmakt: En fullmakt kan ge en eller flera personer (fullmaktshavare) rätt att företräda en
annan person (fullmaktsgivare). En fullmakt kan endast upprättas om den enskilde
(fullmaktsgivaren) fullt ut förstår innebörden av innehållet i fullmakten.
God man: En av tingsrätten förordnad juridisk företrädare som kan hjälpa en person
(huvudmannen) att bevaka rätt, förvalta egendom och/eller sörja för person.
SIP: En Samordnad Individuell Plan kan upprättas vid behov av samordnat stöd och insatser från
kommun och primärvård.
LSS: Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.
SoL: Socialtjänstlag (2001:453).

Ur AT-del
Neglekt: Vid neglekt är det hjärnans uppmärksamhetssystem i hjäss- och pannlob som är skadad.
Neglekt innebär att uppmärksamheten åt den ena sidan är nedsatt, det är den motsatta sidan i
förhållande till hjärnskadan. Detta gör att personen missar viktig information som sker på denna
sida och är oftast inte ens medveten om detta.
Fatigue (mental trötthet): Ett annat sätt att benämna ”hjärntrötthet”. Kännetecknas av en
utmattning och orkeslöshet som är kraftigare än vanlig trötthet. Utlösande faktorer kan vara såväl
mental som fysisk ansträngning. Men även faktorer som värme, bullriga miljöer, starkt ljus och
sömnstörningar.
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