AMPS FNE Bestyrelsens beretning 2020
”Corona Edition”
Kære Medlem i AMPS FNE
Den 12. marts 2020 blev den først planlagte generalforsamling for 2020 aflyst ligesom alle andre
aktiviteter der involverede forsamlinger på mere end 10 personer. Endelig den 19.september i år
med lempelserne i Covid 19 forsamlingsrestriktionerne fik vi mulighed for at invitere til fagligt
oplæg om COPM og generalforsamling. I anledning af Generalforsamlingen, modtager du nu
bestyrelsens beretning for 2019.
Generalforsamling 2019
Generalforsamling og fagligt oplæg 2019 foregik i Solrød Kommune.
Eftermiddagen startede med workshop arrangeret af bestyrelsen i AMPS FNE. Idéen til det faglige
indhold i workshoppen, var blevet til på baggrund af forslag fra medlemmer som havde deltaget i
de to temadage i 2018 om målsætning i rehabilitering. Her havde flere ønsket mere tid til
fordybelse i at arbejde med mål og interventionsplan med udgangspunkt i OTIPM arbejdsproces
og AMPS observation. Ud fra cases arbejdede vi med at udvælge relevante AMPS opgaver med
udgangspunkt i klientens prioriteter og selvoplevet ADL evne samt formulere klientcentrede mål
og interventionsplan på baggrund af AMPS resultat
Alle bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, genopstillede og blev alle genvalgt. Dorte Hjordt fra
Solrød blev valgt som Økonomisk kontrollant.
AMPS Temaeftermiddage
I løbet af 2019 har bestyrelsen afholdt tre AMPS temaeftermiddage i samarbejde med
ergoterapeuterne fra:
Den 14. maj 2019 var vi på besøg hos Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenheden Midt,
Neurologisk afdeling/Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Dagen bestod af oplæg med
ergoterapeuter som præsenterede deres erfaringer med brug af eller implementering af AMPS på
deres arbejdsplads:
1. Oplæg om implementering af AMPS i Randers kommune v. Ergoterapeut Lone Vammen og
Helle Horsbøll.
2. Implementering af AMPS på Viborg sygehus/neurologisk afdeling v. Karin Preis
3. Udfordringer ved implementering af AMPS som ene ergoterapeut v. Stine Langballe fra
Specialhospitalet for polio og ulykkesramte.
4. Udfordringer ved implementering af AMPS på VCR-Horsens v. Anne-Mette Thomsen fra
VCR -Horsens
Efter de faglige oplæg og spørgsmål var der tid til gruppe diskussion ud fra opgaven:
• Hvilken målgruppe vil være relevant for dig at tilbyde AMPS i din praksis?
• Hvad kan AMPS bidrage med i din praksis?
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Hvilke barrierer vil forhindre dig i at anvende AMPS?
Hvad kan fremme dine muligheder for at anvende AMPS?
Hvad er det næste du vil gøre for at implementere AMPS i din praksis?

Stor tak til ergoterapeut Anne Mette Thomsen fra regionshospitalet Viborg som i var en stor hjælp
i forbindelse med at formidle kontakt til de forskellige oplægsholdere.
Ergoterapeuterne fra Halsnæs Kommune var værter for temaeftermiddagen i deres nye træning
og aktivitetscenter- Sundhedshuset den 19. September.
I Middelfart var ergoterapeuterne på Rehabiliteringscenteret Sano, værter for temaeftermiddagen
12. november.
Både den 19. september og 12. november var programmet tilrettelagt med AMPS instruktør hvor
vi arbejdede med:
• hvordan man anvender resultaterne af AMPS- undersøgelsen til at udarbejde
aktivitetsfokuserede mål for intervention?
• hvordan kan man formulere/formidle/udarbejde den ergoterapeutiske dokumentation i
henhold til ovenstående?
• hvilken viden får man i øvrigt fra resultatet af AMPS-undersøgelsen, som kan være
relevante at formidle til borgeren og samarbejdspartnere?
Bestyrelsens arbejde
OTIPM er blevet revideret og udkommet med den nye bog; Powerful Practice: A Model for
Authentic Occupational Therapy (2019). Lea fra bestyrelsen var på kursus i Powerful Practice.
Bestyrelsen har undersøgt at, bogen kan købes gennem viapay.dk.
Aktuelt arbejder bestyrelsen med logo og redigering af pjece samt oprydning på hjemmesiden
https://www.etf.dk/ergoterapi-og-politik/faglige-fora/fne-amps
Bl.a. har det været et ønske fra flere medlemmer at der ligger eksempler på hvordan AMPS
dokumentation og skabeloner til AMPS dokumentation. Da der i flere elektroniske
journalføringssystemer mangler skabeloner hvor resultat af AMPS undersøgelsen kan
dokumenteres.
Bestyrelsen fortsætter med at sende korte nyhedsbreve om kommende arrangementer i
netværket for at sikre, at alle medlemmer er orienteret om arrangementerne. Husk at bestyrelsen
kan kontaktes på e-mail;
ampsfne@ergoterapeutforeningen.dk.
Tak til medlemmer for idéer og faglige spørgsmål, samarbejde med værter og AMPS-Dammark på
temaeftermiddage, og Ergoterapeutforeningen for jeres engagement og praktisk hjælp.

Bedste hilsener
På vegne af bestyrelsen
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