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MANUAL/VEJLEDNING
COPM til 0-3 årige børn

COPM bruges som ramme for den indledende undersøgelse. Den er et måleredskab til at iden-
tificere, vurdere og prioritere barnets aktivitetsproblemer ud fra forældres og/eller omsorgs-
personers kendskab til barnets aktiviteter og motivation i dagligdagen. COPM kan bidrage til 
forældrenes handlekompetencer, ved at de inddrages og involveres i beskrivelsen af barnets 
aktivitetsproblemer. Forældrene bliver ad denne vej en del af barnets rehabiliteringsproces.

For at indkredse og identificere aktivitetsproblemerne interviewes forældrene/omsorgspersonen 
om barnets daglige aktiviteter indenfor: egen omsorg, produktivitet og fritid. Det som er i cen-
trum i COPM, når det drejer sig om det 0-3 årige barn, er barnets behov set fra forældrenes per-
spektiv og behovene i forældre-barn dyaden. 

 • Definér de tre aktivitetsområder i relation til aldersgruppen.
 • Bed forældrene om at identificere de aktiviteter, som barnet ønsker at    
  lave,  har brug for at lave eller forventes at lave ved at tilskynde dem til   
  at tænke på en typisk dag. Det hjælper forældrene til at holde fokus på   
  barnets aktivitetsproblemer i dagligdagen. 
   • Lyt til de problemer, som forældrene finder vigtige. 
   • Brug forældrenes formuleringer og skriv dem ind under A, B eller C.
   • Herefter vurderes betydning, udførelse og tilfredshed ved hjælp af 
  vurderingskortene.
 • Revurdér indsatsen ved afslutnignen.

Der er som udgangspunkt ikke ændret i aktivitetsområderne eller underkategoriernes
overskrifter for stadig at være tro mod originalmaterialet med undtagelse af afsnit B.
Arbejde er ændret til produktivitet, da de canadiske ergoterapeuter bruger ordet productivity 
(produktivitet) istedet for det amerikanske og tyske ord work (arbejde). Ordet produktivitet er 
defineret som havende et mål og et udkomme, f.eks. at man lærer noget eller bidrager med 
noget til andre. Tilladelsen til de følgende ændringer er givet af medforfatterne til den Canadi-
ske model og COPM Dr. Mary Law og Dr. Helene Polatajko. 

Stikord
A - egen omsorg

Personlig omsorg
       0-18 mdr.       18 mdr. - 3 år

•   Sove      Sovevaner, hvile       Sovevaner, hvile
•   Spise      Sutte, tygge, savle   + tørre sig om munden,       
                         håndtere mad

•   Bade      Blive vasket/tørret,        Blive vasket/tørret,
         få creme på         få creme på
•   Toilette      Bleskift, toiletbesøg,               + børste tænder, klippe    
                       negle/hår

•   Påklædning     Hjælper til        Tage tøj af og på
•   Kommunikere     Pludre, imitere, kontakte,   + tale. aflæse kropssprog
         forstå/gøre sig forståelig,
         smile/græde 
•   Undersøge, udforske    Egen krop, omgivelser      Egen krop, omgivelser

 



Funktionel mobilitet
At færdes og komme omkring indendørs og udendørs i forbindelse med daglige aktiviteter, hvor 
det er vigtigt for barnet at række ud efter ting, kunne vende sig, trille hen til, rumpe sig frem, 
kravle eller gå.

Forbruger/samfundsborger 
(iflg. Helene Polatajko har dette afsnit kun ringe betydning for de 0-3 årige)
 • tilgængelighed, brug af transportmidler, deltagelse i butiksindkøb
 • transport som f.eks. at komme ud og ind af bil
 • i butikker som f.eks. at skubbe vogn foran sig
 

B - produktivitet
 

Lønnet/ulønnet arbejde
Ikke aktuelt for denne aldersgruppe

Skole/uddannelse
Ikke aktuelt for denne aldersgruppe. Her drejer det sig om aktiviteter i: 

Leg
Ude: lege i sandkasse, gynge, rutsche, cykle, løbe, kravle op og ned i legeredskaber, lege 
fange, spille bold, lege med vand, være på tur. 
Inde: lege med legetøj, kigge i bøger, rollelege, sanglege, danse, spille spil, tumle, tegne og 
farve, computerlege, sproglege
Lege med andre børn.

Husarbejde og omsorg
Hjælpe til med madlavning, borddækning, ordne legetøj 

C - fritid

Stille aktiviteter
Kigge i billedbøger, lytte til historier, se fjernsyn, tegne, lege/beskæftige sig selv, spille spil/
computer, bygge med klodser, hvile.

Fysisk krævende aktiviteter
(iflg. Helene Polatajko har dette afsnit kun ringe betydning for de 0-3 årige)

Sociale aktiviteter

 • deltage i familiens aktiviteter, fx hobbies, familiesammenkomster, tage på
  besøg, snakke i telefon
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