Oplæg og Generalforsamling i AMPS FNE d. 19.03.18
20 medlemmer var mødt op til fagligt oplæg ved ledelsesfilosof/erhvervsfilosof
Kasper Warming (KW) forud for Generalforsamling, som foregik på Ørbygaard i
Rødovre Kommune.
KW arbejder med udvikling af mennesker og ledere
Temaet for oplægget var et ”nyt sprog og bevidstliggørelse”, frihed, empati og
dens bagside, dømmekraft, problemer og dilemmaer. Temaet var tænkt som
inspiration til refleksion, hvor vi som deltager ikke behøvede være enige eller
uenige.
Der var fokus på ”at få udbytte vendt til hvad kan jeg bidrage med?”
Alle kaster viden ind i puljen, hvilket giver mere fælles viden.
Translokutionaritetsprincippet – at skabe form til sine tanker, så man kan
begribe det. Lærer noget ved at vi siger noget, som vi ikke selv har sagt før.
Man skal ikke afbryde, idet man afbryder den, som netop er ved selv at forstå
noget. Tingene bliver mere håndgribelige og forståelige, når man siger det
højt. Det er vigtigt at give tid til refleksion – at give tid til at få sat ord på.
Sprog er vigtigt i forhold til, hvordan vi forstår verdenen.
Der er ofte to sprog i vores arbejde: et fagsprog som er indenfor faget – ldet
idt mere tekniske sprog og så det menneskelige sprog, som handler om
relationer.
Fag(lig tankegang)
Problem
Løsning
Værktøj
Handlekraft (magt)

Menneskeligt
Dilemma
Valg
Værdier
Dømmekraft

Dilemmaer bliver ofte nævnt, som et problem, men skal mere ses som valget
mellem to ligeværdige præmisser. Du kan vælge en måde at løse et problem
på, som har rod i dine værdier.
Tværfaglighed: To fag er to forskellige måder at se verden på.
AMPS hjælper til at tale ind i et sprog, som andre også forstår (det faglige),
men vi er i risiko for at miste dømmekraften, hvis vi ikke har det menneskelige
med.
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Frihed og dømmekraft hænger sammen. Er vi ikke frie, så er det ikke vores
egen dømmekraft, vi bruger.
Udviklingen i samfundet lige nu viser tendenser mod at søge frigørelse fra
normer, fælleskaber, religioner og ægteskaber. Vil gerne bestemme over eget
liv og realisere os selv, som så betyder, at vi står alene. Men det er når vi
indgår i fællesskaber, at vi opnår frihed. Frihed er forudsætning for at vi kan
bruge vores dømmekraft. Den dømmekraft vi udøver betyder, at vi må spille
sammen med fællesskabet d.v.s. sætte andre fri inde i fællesskabet.
At tage opgaven fra en kollega svarer til at sætte kollegaen fri til andre
opgaver.
Dannelsesproces:
Frihed

Fællesskab

Dømmekraft

Frihedens logik eller kontrollens logik.
Kritik er båret af et ønske om at styrke fællesskabet. Kritik skal føre til en
forandring.
AMPS kan sætte os fri til at tage nogle beslutninger, som kan understøtte os i
nogle dilemmaer.
Vigtigt for et trivsel i arbejdet er at have opbakning fra sin leder til at lederen
stoler på, at du træffer de rette beslutninger ud fra din dømmekraft.
Empati er en stor del af ergoterapeuternes faglighed, men der er også en
bagside. Empatien er også magt. At kunne føle ind over hinanden kan betyde
at overtage den andens sprog. Lægger ikke mærke til, når empatien går ind
over grænsen, Umyndiggør og nedværdiger den anden person. Det er et
overgreb.
Hvordan kan man hjælpe uden at overtage?
At give kontrollen tilbage, da der ellers er risiko for at udvikle angst og
depression. At give myndigheden tilbage. Vi skal med vores sensibilitet
fornemme, hvornår vi giver magten tilbage. Myndighed og balance.
At ville den anden det bedste. At ville den andens frihed.
Vores dømmekraft er hele tiden i spil her.
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Nyt fra Ergoterapeutforeningen v/formand Tina Nør Langager (TNL)
TNL fortalte om de aktuelle politiske dagsordener inden for følgende områder:
•
•
•
•
•

Socialpsykiatri, hvor der aktuelt er oprettet 150 specialiserede
socialpsykiatriske senge. Samarbejder med Danske Regioner og KL.
Der er etableret et nyt selskab for mennesker med udviklingshæmning og
udviklingsforstyrrelser. Indenfor området rehabilitering på socialområdet
Demensområdet – der sker meget nyt så hold øje med hjemmesiden,
www.etf.dk
Ergoterapeuter i beskæftigelsesindsatsen. Der er behov for ergoterapeuter
på Jobcentrene og gerne på Ergoterapeutforeningens overenskomst.
Der er foretaget små justeringer i serviceloven – kommunerne kan nu
bevilge midlertidige hjælpemidler. Har megen fokus på kompensation. Ser
også på afgrænsningscirkulæret.

Der har været en del arbejdspladsbesøg rundt om i landet med fokus på
kvalitet og trivsel i arbejdet.
Rehabmesse d. 15.-17. maj i Bellacenteret København. Mads og Monopolet er
inviteret d. 15. maj omkring dilemmaerne indenfor hjælpemiddelområdet.
ERGO18 d. 6.-7. November på Comwell Kolding.
OK 18 - Sammenbrud i forhandlinger både indenfor staten, kommuner og
regioner.
Der er bl.a. fokus på fælles generelle vilkår, TR-vilkår og seniorvilkår.
Sundhedskartellet er repræsenteret ved Tina Nør Langager og Grete
Christensen, DSR.
Der er varslet konflikt, hvor 10% af medlemmerne er udtaget.
Der er afsendt total lockout-varsel fra staten. KL har afsendt har afsendt
lockout varsel men ikke lockoutet ergoterapeuter. På sygehusene er
ergoterapeuter lockoutet, hvor der i forvejen var strejkevarsel.
Der er forhandlinger med forligskvinden Mette Christensen, som har mulighed
for at udskyde 2 x 14 dage.
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14 medlemmer af AMPS FNE deltog i Generalforsamlingen i AMPS FNE
Referat af Generalforsamlingen
1 . Valg af referent og ordstyrer
Ordstyrer: Tina Nør Langager, Referent: Sonja Vinkler
TNL konstaterede at Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt via www.etf.dk
med tre ugers varsel jf. vedtægterne.
2 . Bestyrelsens beretning
Bestyrelsesformand Mette Hedeboe gennemgik bestyrelsens skriftlige
beretning, som ligger på hjemmesiden på: www.etf.dk.
Mette supplerede med en gennemgang af årets aktiviteter i det faglige
netværk, som startede med introduktion til Intentional Relationship Model
(IRM) ved Lone Decker ved sidste års generalforsamling (GF). Derudover
fortalte Lone Decker om studiet: ”Evnen til at udføre almindelige daglige
aktiviteter hos patienter med bipolar lidelse”. Studiet er præsenteret i
Ergoterapeuten, jan 2018.
Mette illustrerede frivilligt arbejde med citater af Daniel Pink, som har flere års
erfaring med forskning i motivation og engagement og relaterede dette til
oplægget ved Kasper Warming.
Der har været afholdt to temaeftermiddag siden sidste års generalforsamling i
henholdsvis Odense og Herlev. En planlagt ESI-temaeftermiddag blev aflyst
p.g.a. for få tilmeldte.
Beretningen blev herefter godkendt.
3 . Fremlæggelse af regnskab 2017
Økonomiansvarlig Sonja Vinkler gennemgik budget og regnskab for 2017.
Der blev gjort opmærksom på mulighed for at ansøge om kr. 6000 til lokale
arrangementer. Der er et ønske om, at dette skal formidles tydeligere ud, da
kun få har kendskab til dette.
Regnskabet er gennemset og godkendt af de økonomiske kontrollanter.
Efter gennemgangen blev regnskabet blev godkendt og ligger på www.etf.dk.
4 . Indkomne forslag
Der var ingen forslag.
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5 . Arbejdsprogram 2018/2019
Mette Hedeboe gennemgik forslag til arbejdsprogrammet, som indeholdt
følgende punkter:
• afholde to temaeftermiddage i efteråret
• afholde to temadage om målsætning i foråret 2018
• Nyheder på Facebook
• Deltage i WFOT 2018
• Samarbejde med ETF, AMPS-Danmark og medlemmer om temadage,
ideer og indhold til arrangementer.
•
Aktuelt sender AMPS FNE Nyhedsbrev ud via Ergoterapeutforeningen og
lægger nyheder på Facebook.
Der blev fremsat forslag om at lave videocases og sende ud til deltagerne
forud for temaeftermiddagen. Mulighed for lukket adgang til videoen.
Opmærksomhed på tilladelse og kvalitet af videoen.
Arbejdsprogrammet blev godkendt.
6 . Fastsættelse af kontingent for 2019
Bestyrelsen fremsatte forslag om 100 kr. årligt.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7 . Indeværende og kommende års budget 2018 og 2019
Sonja Vinkler fremlagde det reviderede budget 2018, hvor der er indarbejdet
udgifter til deltagelse på WFOT 2018 for tre bestyrelsesmedlemmer og udgifter
til afholdelse af to temadage om målsætning. Budget 2019 er udarbejdet, så
der er mulighed for afholdelse af temaeftermiddage og med mulighed for et
større arrangement i 2020.
Der var ønske om en ekstra dag i hovedstadsregionen om målsætning, da flere
medlemmer ikke har mulighed for at deltage i april måned. Dette tages med i
planlægning af arrangementer i 2019.
Budgettet blev godkendt og ligger på www.etf.dk.
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8 . Valg til Bestyrelsen
Sonja Vinkler er på valg, genopstiller
Lea Vallentin er på valg, genopstiller
Britta Fredskov Hegelund, genopstiller som suppleant
Valg af 2 økonomiske kontrollanter
Inge Sassene genopstiller
Vibeke Dinesen genopstiller
Alle blev genvalgt med applaus.
9 . Eventuelt.
Der blev givet udtryk for ønske om at se på opgradering af manualer specielt
se på muligheden for reduktion af prisen for forsendelse.
AMPS FNE undersøger mulighed for at få sendt billigere.
AMPS 8th Edition Volume 2, 2014
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