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Oplæg om Assessment of Awareness of Disability (AAD) ved Anders Kottorp, PhD.
OT og professor ved Karolinska Institutet, Sverige.
AAD fokuserer på klientens oplevelse af vanskeligheder og begrænsninger i
aktivitetsudførelsen sammenholdt med ergoterapeutens kliniske vurdering ud fra en
observation af aktivitetsudførelsen.
Der har ikke tidligere været undersøgelser ift klientens oplevelse af vanskeligheder, som
ser på den aktuelle aktivitetsudførelse ift relevante og betydningsfulde aktiviteter daglige
aktiviteter.
Kriterierne for undersøgelsen er:
• Være baseret på en tydelig sammenligning mellem observation af dagligdags
aktiviteter (AMPS) og klientens personlige oplevelse af aktivitetsudførelsen.
• Have en systematisk administrations- og scoringsprocedure.
• Være baseret på en top-down tilgang.
• Være klientcentreret og skal kunne støtte interventionsplanlægningen.
AMPS-undersøgelsen blev valgt som den bedste standardiserede og validerede
undersøgelse til vurdering af relevante og betydningsfulde aktiviteter.
Umiddelbart efter den første undersøgelse gennemføres AAD-interviewet, hvorefter
opgave 2 udføres og et nyt AAD-interview. Efterfølgende herefter scores AMPS og AAD.
Det er vigtigt at klienten vælger opgaver, som er udfordrende og hvor der muligvis er
behov for hjælp/terapeutintervention for, at klienten kan opleve tydelige vanskeligheder.
I AAD undersøgelsen, som består af 11 spørgsmål, vurderer ergoterapeuten klientens
aktivitetsudførelse ved at beskrive: ”ingen begrænsninger, minimale begrænsninger,
moderate begrænsninger eller massive begrænsninger” og i AAD-interviewet med
klienten, beskriver klienten, hvordan aktivitetsudførelsen gik ift. de samme parametre.
Herefter vurderer ergoterapeuten om der er overensstemmelse mellem den observerede
aktivitetsudførelsen og klientens oplevelse af hvordan han udførte opgaverne. Dette
vurderes med en skala fra 4-1, hvor fire er udtryk for ingen forskel og 1 er udtryk for stor
forskel imellem ergoterapeutens vurdering og klientens udsagn.
I den efterfølgende ergoterapeutiske intervention er det vigtigt at arbejde med de klienter,
som har nedsat indsigt/erkendelse af problemer for at få dem på ét højere niveau.
Det kræver et tre dages kursus for at kunne anvende AAD. På nuværende tidspunkt har
der endnu ikke været afholdt kurser i Danmark, men det arbejdes der på.
For yderligere information se: www.aadintl.org
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