AMPS Fagligt Netværk
Bestyrelsens beretning 2018
Generalforsamling og fagligt oplæg 2017 foregik i Rødovre, hvor vi havde fornøjelsen
af Lone Decker, lektor på ergoterapeutuddannelsen Metropol, til to faglige oplæg: 1)
Intentional Relationship Model (IRM), udviklet af Reneé Taylor. Oplægget satte fokus
på, hvordan ergoterapeuten, gennem egne interpersonelle færdigheder, kan fremme
klientens aktivitetsengagement. 2) oplæg om, at personer med bipolar lidelse i
remmission, ofte har nedsat ADL evne.
Bestyrelsen blev ved generalforsamlingen sammensat således: Sonja Vinkler og Lea
Valentin var ikke på valg. Mette Hedeboe, Nina Palmer Larsen og Eva de Neergaard
blev genvalgt. Vi sagde farvel til Vibeke Dinesen, som trådte ud af bestyrelsen. Britta
Fredskov Hegelund blev valgt som suppleant. Britta fungerer aktuelt som konstitueret
medlem af bestyrelsen, da Eva lige har været på barsel før Nina, som også er gået på
barselsorlov.
I september 2017 afholdt vi en AMPS Temaeftermiddag i Odense Kommune.
Bestyrelsen var ramt af sygdom, men Lea var repræsenteret i en halvsyg udgave af
sig selv. Værterne i Odense gjorde en stor indsats for at finde lokale til
temaeftermiddagen. Programmet var stramt, da der fra medlemmerne var ønske om
at arbejde med tolkning af resultater, målsætning og plan for intervention ud fra
observation og AMPS resultat. Vores erfaring er, at der på nogle temaeftermiddage,
bliver brugt meget tid på at arbejde med scoring og definition af skill items på grund
af forskel i deltagernes erfarings- og behovsniveau.
I oktober planlagde bestyrelsen, sammen med to ESI kalibrerede medlemmer som
vedtaget ved sidste generalforsamling, en ESI temaeftermiddag i Rødovre Kommune.
Temaeftermiddagen var henvendt til alle medlemmer i AMPS FNE for at give mulighed
for en smagsprøve på anvendelsen af redskabet. Desværre kom der for få tilmeldinger
til, at vi kunne gennemføre temadagen.
Sidste arrangement for 2017 blev en AMPS temaeftermiddag i Herlev Kommune.
Bestyrelsen havde, sammen med AMPS instruktør Mette Søndergaard, afkortet
programmet en smule. Vi nåede både at arbejde med set up og udførelse af live case
observation, scoring, samt formulering af forslag til mål og plan for intervention ud fra
observationen.
På begge AMPS temaeftermiddage har der været stor tilslutning fra medlemmerne.
Det har ligeledes været en uundværlig indsats bestyrelsen har modtaget fra værterne,
som har sørget for at finde en borger til observation, booke lokale, samt bestille
forplejning forud for temaeftermiddagene.

I løbet af 2017 har bestyrelsen, som noget nyt, valgt at sende et kort nyhedsbrev om
kommende arrangementer i netværket. Dette tiltag har vi gjort for at sikre, at alle
medlemmer er orienteret om arrangementerne.
Bestyrelsen er i gang med at rydde op på hjemmesiden, så der ikke ligger forældede
nyheder. Bestyrelsens konktakt e-mail er også ændret til:
ampsfne@ergoterapeutforeningen.dk. Den gamle e-mail vil inden længe blive nedlagt.
Selvom 2017 i forhold til arrangementer ser ud til at have været et stille år, har
arbejdet i bestyrelsen ikke stået stille. Hvert andet år planlægger bestyrelsen et større
arrangement/kursus, som betyder, at vi i god tid skal finde emner og oplægsholdere.
Inspiration til indhold på temaeftermiddage og kurser kommer altid fra
medlemmernes refleksioner og forslag.
Tak til medlemmer for ideer og faglige spørgsmål, værter på temaeftermiddage,
AMPS-Danmark og Ergoterapeutforeningen for jeres engagement.
På vegne af bestyrelsen, Mette Hedeboe

