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Vi startede sæsonen med Generalforsamling og fagligt oplæg på Odense 
Universitetshospital. Vi havde i den forbindelse besøg af socialrådgiver Pia Lerche 
fra Team Aktiv Odense. Hun anbefalede ergoterapeuter at bruge og formidle 
deres kompetencer til at beskrive alle faktorer, der har indflydelse på 
menneskers erhvervsevne særligt omkring ressourcer til at klare opgaver i hjem 
og nærmiljø, som har stor betydning for den samlede beskrivelse af 
funktionsevnen. 
 
Bestyrelsen blev ved generalforsamling derudover forøget med to suppleanter 
Nina Palmer og Eva de Neergaard Schmidt. Eva og Nina har i dette år fungeret 
som faste medlemmer i bestyrelsen, da Lea er på barsel og tre af 
bestyrelsesmedlemmerne er på videreuddannelse, så det har været mægtigt at 
vi har været flere til at hjælpe med bestyrelsesopgaverne. 
 
2015 har været et anderledes år for AMPS FNE end det plejer at være. Det var 
ikke muligt at planlægge vores sædvanlige og meget efterspurgte AMPS 
temaeftermiddage med instruktør, da instruktørerne dette år har haft meget 
travlt. Derimod valgte vi forår 2015, at afholde en temadag med neuropsykolog 
Dorthe Birkmose. 
 
Emnet på temadagen var hvordan vi professionelt håndterer de udfordringer vi 
kan støde på, når vi skal udføre AMPS på personer, der har svært ved at 
medvirke, ikke ønsker at samarbejde og de krav vi måske står overfor om at 
skulle foretage en undersøgelse. Dorthe har fokus på hvordan vores egen adfærd 
påvirkes af andres adfærd i højere grad end den påvirkes af vores egen moral. 
På dagen fik vi gennemgået de mest almindelige situationer der øger risikoen for 
overgreb på dem vi hjælper eller stress hos os, der hjælper. Da vi altid kommer i 
situationer, der kan være svære at håndtere professionelt, kan vi hjælpe os selv 
med at lære at genkende ”forråelsesmekanismerne”. Her er Dorthes bedste råd 
at arbejdspladserne og sundhedsprofessionelle skaber en kultur, hvor faglig 
refleksion og kollegial supervision er en selvfølgelighed. 
 
Professor Anne Fisher kom til København i november, hvor vi sammen med EFS 
forskning afholdte en workshop på to dage for medlemmer af AMPS FNE og EFS 
forskning. Workshoppen tog udgangspunkt i, hvordan vi kan bruge de 
ergoterapeutiske praksismodeller som guide til at arbejde med fokus på 
aktiviteter samt anvende redskaber og interventionsmetoder, der er baseret på 
at undersøge og forbedre aktiviteter. Ph.d. og AMPS instruktør Eva Wæhrens 
bidrog ved workshoppen med at tydeliggøre hvilke redskaber deltagerne brugte i 
praksis, som var aktivitetsfokuserede, –baserede eller ingen af delene. Med 
gennemgang og diskussion af forskning og praksis i evidensbaseret ergoterapi, 
blev vi opmærksomme på nødvendigheden af at anvende aktivitetsbaserede, -
fokuserede metoder og redskaber for at skabe evidens for ergoterapi. 
 



I november havde tre af bestyrelsesmedlemmerne mulighed for at deltage ved 
Ergo 15. Her fik vi lejlighed til at møde flere medlemmer i løbet af de to dage og 
på netværkscafe. Fra medlemmerne var der både feedback på erfaringer fra 
workshop med Anne Fisher og Dorthe Birkmose, men vi  havde også en snak om 
hvordan man orienterer sig på ETF hjemmeside for at finde AMPS FNE´s 
arrangementer samt orientere sig i hvordan  man finder hvilke netværk/ 
selskaber man er tilmeldt. 
 
Sidst på året har vi genforhandlet mulighederne for at arrangere AMPS 
temaeftermiddage med AMPS-Danmark, da det er det som medlemmerne i høj 
grad efterspørger. Det ser nu ud til at vi kan genoptage denne aktivitet en til to 
gange om året. 
 
Alt i alt oplever vi i bestyrelsen at vi trods mangel på vores sædvanlige 
temaeftermiddage har haft to rigtig gode store arrangementer, som blev i stand 
på baggrund af medlemmernes ideer til fagligt indhold samt praktisk hjælp og 
samarbejde med Ergoterapeutforeningen, AMPS-Danmark, EFS forskning og 
værter. 
 
Tak for det –  
På vegne af bestyrelsen, Mette Hedeboe 
 
 
 
 
	  


