
 
  

 
Bestyrelsens beretning 2015 

 

 

 

 
Vi havde fornøjelsen af at afholde sidste års generalforsamling 2014 i Odense hvor vi 
igen er til Generalforsamling. Vi havde inviteret ergoterapeut Annalise Jacobsen fra 
Hjerneskadecentret i Odense til at fortælle om brug af AMPS som erhvervsrettet 
indsats til borgere med erhvervet hjerneskade. 
 
Vi har haft mulighed for at afholde to temaeftermiddage i løbet af året: På Kong 
Christian X´s gigthospital i Gråsten og i på PTU i Rødovre. I Gråsten havde vi det 
privelegie at en af terapetuerne havde foretaget første opgave med den person vi 
skulle opbservere, således at vi havde en hel undersøgelse og kunne arbejde med 
resultatet i det efterfølgende gruppearbejde, hvor vi refelkterede over, hvad der er 
vigtigt at formidle afhængig af om det drejer sig om vurdering af behov for 
hjælpemidler, udarbejdelse af genoptræningsplan eller formidling til klienten og 
samarbejdspartnere. 
I Rødovre arbejdede vi helt konkret med at udvælge interventionsmodeller ud fra 
eksemper på AMPS undersøgelser, efter observation og scoring af en mand der gik til 
genoptræning på PTU. Det var en fornøjelse af møde jer og jeres klienter på 
arbejdspladsene. 
 
På temaeftermiddagene, har vi fortsat arbejdet med AMPS set up/interview og scoring 
på en frivillig patient/borger som værtsstedet finder. Det giver god træning og sparing 
blandt deltagerne. Vi har på temaeftermiddagene valgt at strukturere den faglige 
sparring der har været ønsket fra medlemnerne på dokumentation/formidling og valg 
af interventionsmodel. Det gør vi for at fremme reflektion og læring, men det stiller 
også krav til deltagerne om aktiv medvirken. Vi oplever at medlemmerne på 
temaeftermddagende har været med på ideen og fået mere med sig end på de 
«gamle» temaeftermiddage med videoscoringer og traditionelle plenumdiskusioner. 
 
AMPS FNE afholdte i maj i samarbejde med EFS geriatri/gerontologi en temadag	  i 
Odense om etik og tilgang ved AMPS-undersøgelse af ældre og/eller kognitivt 
svækkede personer. Oplægsholderne på dagen var Lisbeth Villemoes og Hanne 
Peoples. 
 
I november 2014 inviterede Ergoterapeutforeningen alle netværks- og 
regionsformænd til temadag om TRIV faktorer og ergoterapi. Vi glæder os til i 
bestyrelsen og sammen med medlemmerne at diskutere TRIV og dens potentiale for 
at definere menneskes mulighed for at være aktiv i eget liv. 
 
På ETF hjemmesiden kan du finde annoncering af vores arrangementer kan ses i 
under kurser og arrangementer. Du kan forsat læse referater fra temadage og 
generalforsamlig i faglige fora under AMPS FNE.  
 
Inspiration fra medlemmer, der har bidraget med reflektioner, spørgmål og ideer er 
en vigig delt for at bestyrelsen kan planlægge arrangementer der er fagligt relevante. 
En stor tak til alle medlemmer, værter til netværkets arrangementer, AMPS-Danmark 
og Ergoterapeut-foreningen for jeres engagement. 
 
 
På bestyrelsens vegne, Mette Hedeboe    


