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AMPS FNE Bestyrelsens beretning 2022 

 

 
Kære Medlem i AMPS FNE 
2021 har været et år med usikkerhed og aflysninger med hensyn til afholdelse af temaeftermiddage pga. Covid 19 
pandemien. Det betyder dog ikke, at bestyrelsesarbejdet har været aflyst. Hvad bestyrelsen har beskæftiget sig med, 
kan du læse i denne beretning. 
 
Generalforsamling 2021 
Den 2. juni 2021 måtte vi, som flere andre bestyrelser, prioritere at afholde generalforsamling online i stedet for 
med fysisk deltagelse, som der har været tradition for. Det gav mulighed for deltagere fra flere steder i Danmark at 
deltage og byde sig til i bestyrelsesarbejdet. Vi hilste Anne-Mette Thomsen velkommen som nyt bestyrelsesmedlem. 
 
AMPS Temaeftermiddage 
Så rullede Delta og Omikronvarianten af Covid 19 ind over Danmark, og vinduet for at mødes fysisk til 
temaeftermiddage blev igen usikkert. Det betød, at vi desværre, sammen med værterne på Hammel Neurocenter og 
AMPS-instruktør, måtte beslutte at udskyde temaeftermiddag d 12. januar 2021. Begivenheden er udsat til 15. juni i 
år. 
 
Webinarer  
I stedet for fysiske arrangementer fik vi mulighed for at afholde tre webinarer i slutningen af 2021 med følgende 
emner: 

• Info om AMPS onlinekursus, indhold, format, sværhedsgrad samt krav til kalibrering 
• Intro til softwareprogrammet OTAP. Gennemgang af programmet, herunder hvordan man logger ind, 

indtaster en ny klient, genererer rapporter samt hvordan man fornyer licens 
• Fortolkning af AMPS-resultater ud fra gennemgang af de rapporter som man kan generere i OTAP samt 

dokumentation. 

De to første webinarar var åbne for alle medlemmer af ETF, og det sidste var for medlemmer af AMPS FNE. Der var 
gode tilbagemeldinger fra deltagerne, men et fortsat ønske om, at bestyrelsen fortsætter med også at arrangere 
fysiske temadage, hvor det er muligt at sparre med hinanden. 
 
Lancering af Hvidbog 
I løbet af 2021 har bestyrelsen indgået i arbejdet med tilblivelsen af Hvidbog om rehabilitering. Hvidbogen er nu, 
med støtte fra Velux Fonden og et intenst stykke arbejde fra mange praktikere og forskere, der beskæftiger sig med 
rehabilitering, blevet lanceret d. 30. marts 2022.  
 
I den nye hvidbog præsenteres en definition af rehabilitering, som passer til det velfærdssamfund, vi har i dag og 
med fokus på den klientcentrerede og evidensbaserede tilgang i rehabiliteringsindsatser. Den nye definition ser 
således ud: 
 
”Rehabilitering er målrettet personer, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, 
psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet. Formålet med rehabilitering er at 
muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet. Rehabilitering er en 
samarbejdsproces mellem en person, pårørende, professionelle og andre relevante parter. Rehabiliteringsindsatser er 
målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele livssituation.” 

(2022, Rehabiliteringsforum Danmark) 
 
Med denne definition lægges der hermed op til fem anbefalinger for fremtidens rehabilitering: 

1. Den enkelte persons behov, håb og ressourcer og hele livssituation skal danne afsæt for al aktivitet i 
rehabilitering 
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a. Derfor anbefales det, at alle parter der udgør en del af rehabiliteringen, samstemmer og koordinerer 
indsatsen med udgangspunkt den enkelte persons behov 
 

2. Styrk fokus på personer med særlige behov, herunder sårbare grupper og pårørende 
a. Forskning viser social ulighed i, hvem der tilbydes eller gennemfører rehabilitering. Der kan således 

påvises socialt bestemte grupper af befolkningen, som er i øget risiko ift andre for funktionsevnetab. 
Der ses også geografiske forskelle på udbud af rehabiliteringsydelser. Ikke mindst er der også risiko 
for, at pårørende eller børn til personen i rehabilitering belastes i situation, hvor livssituationen for 
hele familien ændres. Der anbefales, at rehabiliteringsindsatser tilrettelægges, så disse faktorer ikke 
overses. 
 

3. Styrk den faglige kvalitet gennem forskning, vidensbasering, systematisk dataindsamling, monitorering og 
fælles nationale beskrivelser af rehabiliteringskompetencer.  

a. Det anbefales, at kommunerne, som har en stor del af rehabiliteringsansvaret, monitorerer 
kvalitetsarbejde inden for rehabilitering i samarbejde med forskere og vidensinstitutioner. Der er 
behov for systematisk og ensartet monitorering på tværs af sektorer og forvaltningsområder. 
Derudover anbefales der udarbejdelse af fælles nationale beskrivelser for professionelles 
rehabiliteringskompetencer, som kan understøtte kompetenceudvikling og uddannelse på området.  
 

4. Styrk koordinering og sammenhæng på tværs af lovgivning, forvaltningsområder og fagområder. Indsatser i 
rehabilitering skal være sammenhængende og koordineret på tværs af forvaltninger og fagområder.  

a. Det kræver fleksibel ledelse i komplekse organisatoriske rammer og behov for større sammenhæng i 
lovgivningen på de forskellige forvaltningsområder, som har berøring med rehabiliteringsindsatser.  
 

5. Hvidbogens indhold og anbefalinger operationaliseres og monitoreres. 
a. Anbefalingerne til rehabiliteringsindsatserne bør konkretiseres og omsættes til praksis og 

monitoreres gennem f.eks. projekter, interviewundersøgelser og kortlægninger over indsatserne.  
 
Mere information om Hvidbog om rehabilitering kan findes via dette link: 
https://www.rehabiliteringsforum.dk/Nyheder/hvidbog-20/ 
 

Samarbejde med ETF  
Et bestyrelsesmedlem har deltaget i arbejdsgruppen under temaet: "Styrket praksis", som har skullet foretage en 
gennemgang af ETF´s Videnskabelige Råd (EVR) og netværksstrukturen med henblik på at komme med anbefalinger 
til: 

• den fremtidige dannelse af faglige netværk 
• understøttelse af bestyrelsesarbejdet 
• en vurdering af den økonomiske tildelingsmodel 

 
Der er også set på en struktur, som bedst muligt kan understøtte: 

• medlemmernes professionsfaglige behov 
• ergoterapeutprofessionens behov for udvikling og forskning samt professionsetik 
• EFT’s professionsfaglige interessevaretagelse og indflydelse på velfærdssamfundets udvikling 

I forslag til strukturen er der lagt op til en generisk vedtægtsparagraf, der omhandler formål og opgaver, som 
involverer et større samarbejde mellem ETF og de faglige selskaber/netværk. Formålet er at skabe gennemsigtighed 
og kobling mellem de ergoterapifaglige områder og ETF som overordnet interessevaretager for de faglige områder 
inden for ergoterapi. 

Beskrivelse af rammerne for de faglige selskaber, stiller derfor krav til, at de skal dække bredere fagligt for at kunne 
bistå medlemmerne og ETF i faglige spørgsmål på det fagområde selskabet dækker. 

Bestyrelsen i AMPS FNE har bemærket, at hovedbestyrelsen involverer de faglige selskab i f.eks. at deltage i 
nationale høringer og faglige bidrag inden for rehabilitering og genoptræning.  Her har bestyrelsen i AMPS FNE 
bidraget med drøftelser om anbefalinger for udredning af funktionsevne hos personer med langtidsfølger efter 
covid19, samt deltaget i høring ved tilblivelsen af den nye hvidbog i rehabilitering. Bestyrelsen har de seneste år ikke 
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kun formidlet redskabet AMPS, men også at varetaget formidlingen af andre aktivitetscentrerede redskaber, som 
har relevans for udredning af menneskers funktionsevne i hverdagen. 
 
Derfor overvejer bestyrelsen om AMPS FNE bør brede titlen mere ud til at dække aktivitetscentrede redskaber 
generelt og ikke udelukkende dække redskabet AMPS. Dog vil arbejdet med formidling af AMPS stadig være en del af 
arbejdet, da AMPS er et stærkt redskab til udredning af menneskers funktionsevne i hverdagen. 
 
Bestyrelsen overvejer også at ændre fra FNE til EFS, da dette vil give mulighed for i højere grad at blive inddraget i 
høringsspørgsmål og formidling inden for aktivitetscentrerede redskaber og aktivitetscentreret udredning af 
funktionsevne.  
 
Oplæg til den fremtidige struktur og rammer for de faglige selskaber og netværk under ETF besluttes til sommer ved 
kommende møde i Hovedbestyrelsen.  
 
 
 
Bestyrelsen fortsætter med at sende korte nyhedsbreve om kommende arrangementer i AMPS FNE. 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 
 

 


