
 
 
COPM er som skabt til socialpsykiatrien 
 
Af: Anita Bossen, Anne Mette Jensen og Birgitte Landgrebe, ergoterapeuter 
 
Beboerne lærer at holde de relevante bolde i luften i arbejde med COPM. Den erfaring har tre 
ergoterapeuter, har fået penge fra Etf´s praksispulje til at arbejde med COPM  

 
Tre ergoterapeuter på Dragskilde i Thisted bruger COPM til at afdække beboerens egen 
opfattelse af hvilke aktivitetsproblemer, det er vigtigst at arbejde med. Dette arbejde sker i 
deres eget hjem, i deres daglige miljø, døgnet rundt, støttet og hjulpet af det tværfaglige 
personaleteam.  
Dragskilde er et socialpsykiatrisk bo-og træningssted, under § 93. Der er 16 beboere, mellem 
20 og i øjeblikket 43 år, fordelt i tre grupper; gennemsnitlig bor de der mellem et og tre år. 
Personalet er tværfagligt sammensat, det vil sige, at der i hver gruppe er ansat sygeplejersker, 
social- og sundhedsassistenter, pædagog og ergoterapeut. 
I Dragskildes værdigrundlag lægger vi vægt på at indgå i respektfulde og ligeværdige 
relationer. For os betyder det at kunne tilknytte og adskille sig. 
Vi kan for eksempel bruge det at spille tennis, som et billede på en bæredygtig relation: 
* Spillerne er kontaktpersonen og beboeren 
* Boldspillet er relationen 
* Bolden er midlet 
* Teknikken er metoderne 
* Banen er konteksten 
* T ilskuerne er andre mennesker – de øvrige beboere, de pårørende og andre medarbejdere. 

 
Logisk at bruge COPM 
På stedet er det værdifuldt, at hver enkelt beboer oplever at være i udvikling; at der arbejdes 
ud fra ressourcer og tilstræbes FLOW. 
Det betyder, at vores værdigrundlag er meget aktivitetsorienteret, og at beboerens ret til 
medbestemmelse vægtes højt (modsat ”apparat-fejl-modellen”). 
Det er derfor logisk for os at bruge COPM – hvor netop aktivitetsperspektivet er fremherskende. 
Alle medarbejdere er aktivitetsorienterede, men vi ergoterapeuter er aktivitetseksperter, hvor vi 
med vores indgående kendskab til aktivitetsanalyse og til gradueringsmuligheder i aktiviteterne, 
har den faglige bedste forudsætning for at lave COPM-interviewet og den videre planlægning 
derudfra uanset om en anden medarbejder har en tættere relation til beboeren. 
Det startede da vi læste temanummer i Ergoterapeuten om COPM. ”Det må vi da kunne bruge”, 
tænkte vi. 
Ledelsen, som ikke er ergoterapeuter, bakkede os op uden tøven, og vi kom på kursus 
sammen, således at vi fik et fælles fundament og kunne starte det samme sted.  
Hjemme afprøvede vi COPM, og var fortsat begejstrede. Derfor søgte vi praksispuljen og fik 
bevilget penge til konsulentbistand fra Ergoterapeutskolen i Holstebro. 

 

Praksispulje 
Ergoterapeuterne Anita Bossen, Anne Mette Jensen og Birgitte Landgrebe på Dragskilde i Thisted, har fået penge 
fraEtf´s Praksispulje til to projekter om brug af COPM i socialpsykiatrien. 
Til det første projekt ”Den Canadiske Models anvendelighed på Dragskilde, blev der bevilget 4.800 kroner til 
konsulentbistand. Dette projekt er afsluttet. 
 
Det andet projekt ”Kvalitetsudvikle brugen af COPM i arbejdet med beboerne i det tværfaglige samarbejde på 
Dragskilde” fik bevilget 13.000 kroner til konsulentbistand og supervision. Dette projekt slutter i slutningen af 2005. 
I projektet er ergoterapeuterne i gang med at udvikle et system, hvor de sammen med beboeren beskriver såvel 
træningsplanerne som træningsforløbet. Samtidig drøfter de, hvorledes de skal arbejde med at registrere egne 
ergoterapeutfaglige refleksioner, som ikke nødvendigvis hører hjemme i beboerens papirer/journal. 
Endelig har de planer om at lave en fælles orientering til de kommunale sagsbehandlere, som de samarbejder med, 
for at give dem indsigt i og forståelse for det klientcentrede i vores arbejdsform. 



Max fem bolde  
COPM afdækker eventuelle forskelle mellem omverdenens forventninger og beboerens egen 
opfattelse af, hvad der er vigtigt. 
Omverdenens forventninger kan være en sagsbehandlers forventninger ud fra for eksempel 
love, forældrenes ambitioner, eller personalets forventninger set fra deres miljø og normer. 
Vi oplever, at den videre planlægning af indsatsen efter COPM interviewet, sker naturligt 
sammen med beboeren og kontaktpersonen. Her aftales det, hvem der i det tværfaglige team 
har noget at byde på i forhold til løsningsforslag. 
For eksempel har nogle beboere en tæt relation til bestemte personaler, som gør det oplagt, at 
de i fællesskab arbejder videre med problemet. 
Vores forskellige faglighed gør også, at nogle problemer løses oplagt af bestemte faggrupper. 
For eksempel vil problemer vedrørende medicin bedst varetages af en sygeplejerske, mens 
behovet for kognitive samtaler bør dækkes af de kolleger, der har en kognitiv uddannelse. 
Andre aktivitetsproblemer hører til på bestemte tidspunkter af døgnet – at få støtte til 
gode/sunde rutiner omkring sengetid trænes med aften- eller nattepersonalet. 
Mange beboere i vores regi har svært ved at afgrænse sig og holde fast i mål. Her kan 
afklaringen i COPM-undersøgelsens trin tre være en støtte til beboeren i at afgrænse sig. 
Der kan max være fem bolde i luften – og beboerne vil blive støttet i at fastholde disse fem mål. 
Det er også vigtigt at give beboeren mulighed for at fastholde en aktivitet de mestrer 
tilfredsstillende som et mål. For eksempel at fastholde en god kontakt til vennekreds. Det vil 
sige, at nye mål ikke kolliderer med og umuliggør dette. 
 
Realistiske løsningsmodelle r 
Vi arbejder i beboerens eget hjem og med deres hverdag. Vi tager udgangspunkt i det, vi ser, 
beboeren gør - og ikke det, de siger, de gør. 
For eksempel siger en beboer: ”Jeg spiser da meget sundt hver dag”! 
Her kan vi så konfrontere vedkommende med, at vi ser chokoladepapir, masser af colaer og lige 
har oplevet, at det kun er pommes frittes og toast, vedkommende vil spise.  
For os betyder det ”klientcentrerede” altså ikke frit valg på alle hylder, men at beboeren erfarer, 
at retten til medbestemmelse samtidig betyder forpligtelse for sin del at aftalen. 
Alle beboere er ikke altid i stand til at samarbejde om et COPM-interview, men vi har en 
opfattelse af, at alle i løbet af opholdet vil nå dertil, med mindre det viser sig, at pågældende 
ikke falder indenfor vores målgruppe.  
 
Vigtig dokumentation 
COPM er et vigtigt dokumentationsredskab i forhold til vores samarbejdspartnere. Men også i 
forhold til den enkelte beboer er det et synligt og konkret papir, der gør det tydeligt, hvad den 
enkelte beboer arbejder med. 
Dette bruges ved afholdelse af status-handleplansmøder, hvor den kommunale sagsbehandler 
er til stede, samt i forhold  
til bevilgende myndigheder i Amt og Kommune. 
 
 
 
 
 

 



 

Når noget skal lykkes 
Praksiseksempel: En beboer skal have status/handleplansmøde (s/h-møde) om tre uger. Ergoterapeuten, 
kontaktpersonen og beboeren aftaler at lave et COPM-interview som optakt til handleplansdelen. 
I interviewet bliver det tydeligt, at beboeren dels fortsat har de samme aktivitetsproblemer som ved sidste s/h-
møde, dels har en opfattelse af at kunne mestre mindre nu. Samtidig er det tydeligt for alle, at nogle problemer er 
løst/ikke længere aktuelle. 
Beboeren er nervøs for s/h-mødet, hun frygter, at der udefra vil blive stillet for store krav om at skulle udvikle sig, 
krav som det vil være svært at sige fra overfor på mødet. 
COPM-interviewet viser at beboeren har et stort ønske om at noget lykkes, derfor peger hun selv på problemet med 
en ustabil døgnrytme. Den gør hende både psykisk mere ustabil og ude af stand til at holde den ugeplan, hun selv 
har opstillet, med aktiviteter, hun dels skal have gjort (holde sin lejlighed og vaske tøj). Dels har meget <I>lyst<I> 
til, nemlig at deltage i malegruppens aktiviteter. 
Da hun har scoret ”betydning” er der gået godt en time, så vi aftaler at fortsætte næste dag med udvælgelse af fem 
aktivitetsproblemer samt scoring af udførelse og tilfredshed. 
Første valg er at lave ugeplanen og følge den. De fire næste punkter bliver de fire her og nu væsentligste områder i 
ugeplanen: 
* at komme op om morgenen 
* at gøre rent i lejligheden hver uge 
* at deltage i malegruppen 
* at bevare kontakten til en veninde ude i byen. 
Inden s/h-mødet arbejder ergoterapeuten videre ud fra 7-trins-modellen. Trin 2, udvælgelse af teoretisk grundlag, 
foregår i høj grad i ergoterapeutens hoved, men tanker deles og drøftes også både med kontaktpersonen og andre 
kolleger og senere med beboeren og kontaktpersonen, ligesom de fælles drøfter trin 3 og 4. 
På s/h-mødet deltager ergoterapeuten ikke, men kontaktpersonen og beboeren fremlægger, hvilke ressourcer og 
belastninger, beboeren har, og i den fælles forhandling af handleplan bliver det tydeligt, at strukturen (ugeplan og 
døgnrytme) er nødvendig før kommunens ønske om erhvervsafklaring kan komme på tale, ligeså vel som 
beboerens drøm om at færdiggøre HF på VUC må vente. 
Kommunen ser, at der arbejdes målrettet. Beboeren oplever, at få lov til at kunne koncentrere sig om det nære og 
lystbetonede aktiviteter og kontaktpersonen kan vende tilbage til kollegerne med dokumentation for hvilke 
aktiviteter, beboeren skal støttes i og hvorfor. 


