
Med Kroppsfunktioner menas:  

Kroppssystemens fysiologiska funktioner.    

Den funktion eller funktionsnedsättning som 

finns i kroppens alla delar, organ och system. 

Med aktivitet och delaktighet menas: 

Hur en person klarar att utföra en uppgift eller 

handling samt inlärning och kommunikation. 

Hur delaktig en person är i sin livssituation. 

Med omgivningsfaktorer menas: 

De utgörs av den fysiska, sociala och attityds 

mässiga omgivningen en person lever i. Alla 

former av hjälpmedel/utrustning i, på eller 

nära personen, läkemedel, boende, 

bostadsanpassning, familjesituation, vård och 

vårderfarenheter 

 

 

 

 

 

 

Kroppsfunktioner 

Psykiska funktioner Medvetande. 
Orienteringsfunktioner 
Intellekt. Psykosociala 
funktioner. 
Temperament 
/personlighets 
funktioner. Sömn. 
Uppmärksamhet. 
Minne. Tankefunktion. 
Psykomotorisk funktion. 
Emotionell funktion.. 
Perception 
Kroppsmedvetenhet 

Sinnesfunktioner 
och smärta 

Syn, hörsel, smak, lukt, 
beröring 
Smärta. Förnimmelse 
som tyder på tänkbar el 
faktisk skada i någon 
del av kroppen. 

Röst och 
talfunktioner 

Röst. Artikulering.  
Rytm i tal. 

Hjärt- kärlfunktioner, 
blodbildnings-, 
immunsystems- och 
andningsfunktioner 

Hjärt-, blodkärls-, och 
blodtrycksfunktioner. 
Blodbildning.  
Immunologi.  
Andningsfunktioner 
Tolerans för fysiskt 
arbete. Förnimmelse 
hjärta/kärl/andning..  

 
Matsmältnings- och 
ämnesomsättnings 
funktioner och 
endokrina funktioner 

 
Funktioner vid intag av 
föda. Matsmältning. 
Avföring.  
Ämnesomsättning 
Viktuppehållande 

funktion. Förnimmelser i 
samband med 
matsmältnings. 
systemet. 
Vätske-/elektrolyt-
balans.  
Värmereglerande 
funktioner 
Endokrina funktioner 
intolerans.  
Vårdprevention 
Undernäring 

Funktioner köns- och 
urinorganen  

Urinfunktioner.  

Funktioner i leder 
och skelett 

Ledrörlighet, 
ledstabilitet.  

Muskelfunktion Muskelkraft, 
muskeltonus och 
muskeluthållighet.  

Rörelsefunktion Motoriska reflexer, 
posturala reaktioner, 
kontroll av viljemässiga/ 
icke viljemässiga 
rörelser. Gångmönster 

Funktioner i huden 
och därmed 
relaterade strukturer 

Hudens skydds- och 
läkande funktioner. 
Förnimmelser i huden. 
Hår. Naglar.  
Vårdprevention 
Trycksår 

 

 

 

 



Aktivitet och delaktighet 

Lärande och att 
tillämpa kunskap 

Målinriktade 
sinnesupplevelser ex se, 
lyssna. 
Grundläggande lärande, 
ex att lära sig läsa, skriva, 
att förvärva färdigheter.  
Att tillämpa kunskap. Ex 
att läsa, skriva och fatta 
beslut.  

Allmänna 
uppgifter och krav 

Att genomföra dagliga 
rutiner. Hantera ansvar, 
stress och kriser. 

Kommunikation Ta emot budskap.  
Förmedla budskap. 
Genomföra ett samtal.. 

Förflyttning Att ändra och bibehålla 
kroppsställning  
Att bära och flytta föremål 
Att gå och röra sig 
Förflyttning med 
hjälpmedel 
Vårdprevention Fall 

Personlig vård Personlig ADL. Äta och 
dricka. 
Att sköta sin egen hälsa 

Hemliv Att skaffa förnödenheter 
för det dagliga livet 
Hushållsgöromål 
Att sköta hemmet 

Mellanmänskliga 
interaktioner och 
relationer 

Relationer. Socialt 
samspel. 

Viktiga 
livsområden 

Utbildning. Arbete. 
Ekonomi. 

  

Samhälls-
gemenskap socialt 
och medborgerligt 
liv 

Samhällsgemenskap. 
Rekreation och fritid, 
Religion. Politiskt liv och 
medborgarskap 

Omgivningsfaktorer 

Produkter och 
teknik 

Produkter och teknik för 
eget bruk i dagligt liv 
Allmänna och  
specialanpassade 
produkter. 
Läkemedelsgenomgång 

Personligt stöd och 
personliga 
relationer 

Närfamilj, vänner och 
kamrater 
personliga vårdgivare 
och – assistenter.  
Husdjur.  
Yrkesutövare inom hälso- 
och sjukvård samt andra 
yrkesutövare ex 
socialarbetare och lärare 

Attityder Observerbara 
konsekvenser av åsikter, 
trosföreställningar, seder 
och bruk. 

Service, tjänster 
och policies 

Bidragssystem. 
Vårdgivare 
Kommunal service. Ex 
Färdtjänst, trygghetslarm, 
korttidsvistelse. 
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