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AMPS FNE Bestyrelsens beretning 2019 

 

  

Generalforsamling  2018  
Generalforsamling  og  fagligt  oplæg  2018  foregik  i  Rødovre,  hvor  vi  havde  et  fagligt  oplæg  ved  
ledelsesfilosof  Kasper  Warming.  I  det  dialogbaserede  oplæg  fremlagde  Kasper  forskellige  
dilemmaer  i  krav  og  forventninger  til  hinanden  på  arbejdspladsen,  og  hvordan  vi  kan  nuancere  
vores  diskussion  om,  hvordan  og  hvornår  vi  anvender  AMPS.  Her  reflekterede  vi  over  tre  begreber  
til  at  bevidstgøre,  hvordan  vi  agerer  fagligt  og  menneskeligt  på  arbejdspladsen:    
1.  ledelse  afhænger  af  det  sprog  ledelsen  bruger  og  er  bestemmende  for,  hvordan  man  kan  lede  
2.  ”vi  har  misforstået  ordet  frihed,  og  den  frihed  vi  ofte  søger,  gør  os  ”ufrie”  
3.  ”kerneværdier  er  ikke  noget  vi  har,  men  noget  vi  skaber”.  

Hele  bestyrelsen  blev  ved  generalforsamlingen  2018  genvalgt.  

  

Temadage  om  Målsætning  
Ud  fra  faglige  diskussioner  på  vores  AMPS  temaeftermiddage  og  forslag  fra  medlemmer,  
arrangerede  bestyrelsen  en  temadag  i  april  om  målsætning  i  rehabilitering.  Temadagen  blev  
afholdt  i  både  Jylland  (Esbjerg)  og  på  Sjælland  (Høje  Taastrup),  således  at  så  mange  deltagere  i  
AMPS  FNE  havde  mulighed  for  at  deltage  uden  at  skulle  rejse  til  den  anden  ende  af  landet.  

Emnet  målsætning  var  blevet  til  på  foranledning  af,  at  bestyrelsen  ved  flere  AMPS  
temaeftermiddage  har  stødt  på,  at  arbejdet  med  målsætning  er  svært.  Især  når  både  resultat  af  
AMPS  undersøgelse,  eller  den  ergoterapeutiske  undersøgelse,  skal  formuleres  til  mål  og  formidles  
til  borgeren.  På  AMPS  Temadagene  har  vi  ikke  haft  den  fornødne  tid  til  at  fordybe  os  tilstrækkeligt  
i  dette  arbejde,  hvilket  vi  med  disse  to  temadage  ønskede  at  give  mulighed  for.  
  
Der  var  på  begge  dage  et  pænt  fremøde  på  henholdsvis  44  deltagere  i  Høje  Tåstrup  og  42  
deltagere  i  Esbjerg.  Begge  steder  blev  vi  forkælet  med  dejlige  lokaler  og  forplejning.    
  
Det  glædede  bestyrelsen  at  flere  ergoterapeuter  fra  samme  arbejdspladser  havde  mulighed  for  at  
deltage,  hvilket  gav  mulighed  for  drøftelse  af  fælles  praksis.  
  
Vi  havde  valgt  at  invitere  Merete  Tonnesen  og  Thomas  Maribo,  fra  DEFAKTUM,  som  beskæftiger  
sig  med  rehabiliteringsforskning  og  netop  har  særlig  interesse  for  det  at  arbejde  med  mål  for  
interventioner  i  relation  til  klientcentreret  praksis  i  rehabiliteringsprocessen.  

Thomas  udfordrede  ICF  modellen  i  sin  nuværende  form,  som  er  opstillet  i  et  hierarkisk  (cirkulært)  
diagram  med  personlige  og  omgivelsesmæssige  faktorer  uden  for  cirklen.  Han  mener,  at  man  bør  
vurdere  alle  elementer  i  ICF  som  ligeværdige  faktorer,  der  dynamisk  påvirker  og  kan  påvirkes  af  
hinanden.  Merete  Tonnesens  fortsatte:  ”derfor  skal  vi  i  rehabiliteringsprocessen  også  være  
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opmærksomme  på,  at  målsætning  er  en  dynamisk  proces,  der  eksempelvis  påvirkes  af  borgerens  
ønsker  og  erfaring,  omgivelserne,  målsætningsredskabet  og  hvilket  fokus  målsætningssamtalen  
har.”  Når  vi  som  ergoterapeuter  arbejder  med  klientcentreret  målsætning  med  udgangspunkt  i  
AMPS  undersøgelsen,  bør  vi  forud  for  observationen  have  undersøgt,  hvilke  prioriteter  borgeren  
har  for  forløbet,  og  optimalt  vælge  nogle  af  de  opgaver  som  borgeren  prioriterer  som  vigtige  for,  
at  undersøgelsen  bliver  meningsgivende  og  motiverende.    

Især  lagde  Merete  fokus  på,  at  der  ikke  er  tilstrækkelig  evidens  for,  at  målsætning  nødvendigvis  
fremmer  funktionsevne,  eller  gør  rehabiliteringsforløb  mere  effektive.  Men  vi  kan  bruge  
målsætningsarbejdet  til  at  inddrage  borgeren  i  forløbet,  samt  afstemme  gensidige  forventninger  
til  interventioner  og  ønsket  udbytte.  

I  formulering  af  mål  for  rehabiliteringsforløb  er  det  således  vigtigt,  i  samarbejde  med  borgeren,  at  
formulere  langsigtede  mål  (drømmemål  som  borgeren  f.eks.  forbinder  med  en  værdig  
livssituation)  og  kortsigtede  mål  (som  er  konkrete  og  relateret  til  delaktiviteter  mod  det  
langsigtede  mål  og  kan  evalueres  inden  for  1-‐2  uger).  Målene  skal  formuleres  på  borgerens  eget  
sprog.  

Merete  og  Thomas  vinkel  på  dagen  var  her  refleksioner  over:  
•   Borgerinddragelse,  hvordan  gør  vi  det?  
•   Rehabilitering,  hvordan  definerer  vi  det,  og  er  vi  opmærksom  på,  hvor  vi  har  vores  fokus  i  

det  tværfaglige  rehabiliteringsteam?  
•   Hvordan  ser  ICF  rehabiliteringsmodellen  ud  i  fremtiden  -‐  husker  vi  borgeren  i  midten  som  

aktiv  deltager  i  mål  og  planlægningen  af  rehabiliteringsforløbet?  
•   Hvad  tænker  vi  om  rehabiliteringsmål?  
•   Hvad  tænker  borgeren  om  rehabiliteringsmål?  
•   Tager  vi  hensyn  til  dette,  når  vi  formulerer  formål,  mål  og  plan  med  borgeren?  
•   Hvordan  italesætter  vi  mål  med  borgeren,  hvis  borgeren  ikke  er  involveret  i,  hvordan  vi  

tilrettelægger  forløb?  
•   Har  vi  konflikter  i  forhold  til  magt  og  borgeres  ønsker  i  målsætningen?  

  
På  dagen  arbejdede  vi  ikke  med  at  formulere  konkrete  mål  med  udgangspunkt  i  AMPS/ADL  
observation,  men  diskuterede  målprocessen  i  borger/patientforløb  og  borgerinddragelse  ud  fra  
rehabilitering  -‐definitioner.  
I  den  anledning  kan  bestyrelsen  i  denne  stemningsrapport  ikke  undlade  at  lade  sig  inspirere  af  
vores  egne  og  jer  deltageres  refleksioner  over,  hvordan  vi  i  den  ergoterapeutiske  
arbejdsprocesmodel  OTIPM,  helt  naturligt  har  mulighed  for,  i  samarbejde  med  
borgere/patienter/pårørende  og  samarbejdspartnere,  at  formulere  og  dokumentere  
klientcentrerede  langsigtede  og  kortsigtede  rehabiliteringsmål.  
  
Vi  har  derfor  valgt  at  illustrere  med  et  eksempel  på,  hvordan  dokumentation  af  
målsætningsprocessen  og  relation  til  OTIPM  som  arbejdsprocesmodel  kunne  se  ud:  
Rehabiliteringsmål   OTIPM     Ergoterapeutisk  dokumentation  af  ADL  

undersøgelse  
Identificering  og  
vurdering  af  
rehabiliteringsbehov  
  

Klarlægge  den  
borgercentrerede  
udførelsessammenhæng  
(de  ti  dimensioner)  

Der  er  foretaget  hjemmebesøg  med  ergoterapeut  
mhp.  på  vurdering  og  planlægning  af  
genoptræningsforløb  efter  henvisning  fra  
Hospitalet,  hvor  Dennis  har  været  opereret  for  
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      navlebrok.  Han  lider  desuden  af  skizofreni  og  
kronisk  obstruktiv  lungelidelse  i  svær  grad.  Han  
bor  alene  i  lejlighed.  Han  er  førtidspensioneret  
kok.  

Identificering  og  
vurdering  af  
rehabiliteringsbehov  
  
Fokus:  ICF  –  aktivitet  
og  deltagelse  

Beskrive  borgerens  
selvrapporterede  styrker  
og  svagheder  i  aktivitet  og  
deltagelse  
(aktivitetsudførelse)  

Egen  oplevelse  af  ADL  evne:    
Dennis  oplever,  at  han  mangler  kræfter,  balance  
og  luft  til  at  gøre  rent,  og  han  tør  ikke  gå  ud  med  
affald  af  angst  for  åndenød.  Hans  mentor  fra  
psykiatrien  kommer  ca.  en  gang  om  måneden  og  
vasker  tøj  for  Dennis,  da  han  gennem  flere  år  har  
været  angst  for  at  gå  i  vaskekælderen.  Dennis  
kunne  godt  tænke  sig  kunne  bøje  sig  ned  uden  at  
være  bange  for  at  falde.  

Langsigtede  mål  
ønskemål  
Formuleret  på  
baggrund  af  
borgerens  ønsker  om  
værdi  livssituation  og  i  
nominativ  (jegform)  
for  at  understrege  
deltagelsesniveauet.  

Klarlægge  hvilke  opgaver  
borgeren  prioriterer  som  
fokus  for  undersøgelse  og  
eventuel  intervention  
  
  

Prioriteter  for  forløb:    
Af  de  aktiviteter  som  Dennis  prioriterer  som  
vigtige  for  genoptræningen  er  følgende.  
•   Jeg  vil  kunne  gå  ud  med  affald.  
•   Jeg  vil  holde  hjemmet  pænt  og  få  ryddet  op  på  

"rodehylde".  
•   Jeg  vil  have  kræfter  til  at  tilberede  aftensmad,  

spise  og  rydde  op  lige  bagefter.  
•   Jeg  vil  kunne  gøre  rent  på  badeværelset.    
  

Identificering  og  
vurdering  af  
rehabiliteringsbehov  
  
Fokus:  ICF  –  aktivitet  
og  deltagelse  

Observere  borgerens  
opgaveudførelse  og  
beskrive  borgerens  
udgangspunkt  for  
aktivitetsudførelse  
og/eller  deltagelse  
  
  

Observeret  aktivitetsudførelse  
Ved  hjemmebesøget  valgte  Dennis  at  vaske  op  og  
sætte  opvasken  til  tørre  på  opvaskebakke.    
  
Overordnet  om  aktivitetsudførelsen  
Dennis  udførte  opgaven  med  moderat  øget  
anstrengelse  og  tidsforbrug.  Sikkerheden  var  
muligvis  påvirket  i  forbindelse  med  at  samle  op  fra  
gulv  og  han  havde  behov  for  let  verbal  støtte  til  at  
håndtere  åndenød  undervejs  i  opgaveudførelsen.  
  

Identificering  og  
vurdering  af  
rehabiliteringsbehov  
  
Fokus:  ICF  –  aktivitet  
og  deltagelse  

Afklare  og  fortolke  
årsagen  til  borgerens  
nedsatte  
aktivitetsudførelse.    
  

Færdigheder  der  var  særligt  påvirkede  under  
opgave  udførelsen.  
endures,  continues,  paces:  
•   Denis  arbejdede  langsomt  og  stoppede  tre  

gange  undervejs  for  at  genvinde  luften  og  han  
blev  guidet  i  forbindelse  med  brug  af  
åndedrætsteknik.  

grips,  notices/respond.  
•   Han  tabte  genstand  med  venstre  hånd  og  lagde  

ikke  mærke  til,  at  opvasken  ikke  var  helt  ren  før  
han  satte  den  til  tørring.  

Bends,  reaches,  stabilizes:  
•   Dennis  måtte  støtte  sig  for  at  række  og  bøje  sig  

ned  for  at  samle  en  klud  op,  og  mistede  
kortvarigt  balancen  derved.    
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mål  på  kort  
sigt/mellemmål  
Konkrete  skridt  på  
vejen  mod  de  
langsigtede  mål  og  
være  relateret  til  en  
aktivitet  eller  en  
situation    

Skal  kunne  nås  i  
nærmeste  fremtid  og  
kunne  evalueres  så  vi  
kan  se,  om  målene  er  
nået    

Formulere  klientcentreret  
mål  
Hvem  vil  gøre  hvilken  
aktivitet  og  med  hvilken  
kvalitet,  hvornår?  

Aktivitetsfokuseret  mål:    
Aktivitetsfokuseret  mål  er  i  samarbejde  med  
Dennis  formuleret  således:  

•   Jeg  vil,  om  tre  uger,  vaske  op  sikkert  og  
selvstændigt  og  med  let  til  moderat  øget  
anstrengelse  og  tidsforbrug.    

  

Intervention  
Jo  større  
sammenhæng  der  er  
mellem  mål  og  middel  
desto  større  
sandsynlighed  er  der  
for  at  borgeren  
oplever  
rehabiliteringsforløbet  
som  meningsfuldt.  

Planlægge  og  iværksætte  
intervention  
Model  for  
aktivitetsbaseret  
færdighedstræning  
  
Kompensatorisk  model  
  

Forslag  til  handleplan  
•   Hjemmebesøg  ved  ergoterapeut  ca.  to  gange  

ugentligt  med  fokus  på  lettere  oprydnings  og  
rengørings  opgaver,  samt  gå  ud  med  affald.  

•   I  den  forbindelse  afprøve  kompenserende  
strategier  og  brug  af  hjælpemider  

•   Dennis  foreslår  selv  at  øve  sig  i  at  få  vasket  op  
på  eget  initiativ  dagligt.  
  

  
Evaluering  og  
revurdering  

Revurdere  om  
aktivitetsudførelse  er  
forbedret  tilfredsstillende  
  
På  baggrund  af  ny  
observation  formuleres  ny  
Global  baseline  

Evaluering  af  forløb  
Der  er  foretaget  en  uformel  evaluering  af  
aktivitetsudførelse  i  eget  hjem,  hvor  Dennis  valgte  
at  vaske  op  og    tørre  af  efterfølgende.    
  
Dennis  udførte  opgaven  selvstændigt  og  sikkert  
med  moderat  øget  anstrengelse  og  let  øget  
tidsforbrug.    
  

  
Som  afslutning  på  dagen  fik  bestyrelsen  lidt  flere  idéer  fra  deltagerne  til  emner  på  kommende  
arrangementer  og  temaeftermiddage:  

•   Vi  vil  gerne  arbejde  med  dokumentation  af  mål  med  udgangspunkt  i  AMPS  resultater,  som  
også  giver  mening  for  samarbejdspartnere.  F.eks.  bruge  global  baseline  og  beskrive  clusters  
som  udgangspunkt  i  at  formulere  målsætning?  

•   Kan  vi  få  en  AMPS  brush  up:  temaeftermiddag  –  f.eks.  med  videoscoringer,  fordi  vi  
diskuterer  stadig,  hvordan  man  skal  forstå  skill  item  definitioner?    

  
Tak  for  to  inspirerende  temadage  om  målsætning  i  henholdsvis  vest  og  øst-‐Danmark  

  

AMPS  temaeftermiddage  
Vi  afholdt  i  løbet  af  året  også  to  AMPS  Temaeftermiddage  i  hhv.  Horsens  kommune  i  september,  
og  på  Center  for  Hjerneskade  på  Amager  i  oktober.  Som  foreslået  på  temadag  om  målsætning  
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valgte  vi  at  arbejde  med  videoscoring  på  begge  temaeftermiddage,  så  vi  havde  mere  tid  til  
formulering  af  global  baseline,  clusters,  samt  mål  og  valg  af  interventionsstrategier  med  
udgangspunkt  i  observationen  og  OTIPM  arbejdsproces.      
  
  
Verdenskongres  i  Sydafrika  
WFOT18  Cape  Town  Sydafrika  tre  af  bestyrelsens  medlemmer  deltog  sammen  med  en  stor  
delegation  af  danske  ergoterapeuter  fra  bl.a.  ETF  faglige  selskaber  og  uddannelsesstederne.  
Bestyrelsen  havde  valgt  at  deltage,  da  der  fra  ETF  har  været  stor  bevågenhed  på  denne  
ergoterapeutiske  begivenhed.  WFOT18  i  Cape  Town  havde  også  et  meget  relevant  budskab  
”Diversity”.  Blandt  mange  forskere  og  oplægsholdere  blev  der  diskuteret,  hvad  det  betyder,  at  en  
stor  del  de  ergoterapeutiske  metoder,  teorier  og  forskning  foretages  i  vestlige  lande  ud  fra  vestlig  
kultur/samfundsforståelse  og  levestandard.  Her  fremlagde  dr.  Karen  Whalley  Hammel  følgende  
opmærksomhedspunkter  for  ergoterapeutisk  praksis.  

•   Vi  skal  bygge  global  relevant  ergoterapi  ud  fra  styrken  i  vores  forskelligheder,  og  ikke  kun  
ud  fra  vestlige  teorier  

•   Er  manglende  evne  til  at  klare  sig  selvstændigt  accepteret  af  samfundet,  for  hvem  det  er  
uopnåeligt?  

•   Italesætter  vi  samfundsmæssigt  accepterede  aktiviteter  som  ”sunde”,  og  samfundsmæssigt  
uaccepterede  aktiviteter  som  ”adfærd”,  f.eks.  at  stjæle  for  at  få  mad,  eller  drikke/ryge  på  
bodegaen  for  at  være  sammen  med  andre?  

•   Vi  bør  være  bevidst  om  egne  værdier  og  forstå  og  acceptere,  hvordan  egne  perspektiver  er  
forskellige  fra  andres,  samt  erkende  de  muligheder/privilegier/magt  vi  har  afhængig  af  
social  baggrund  

På  WFOT18  stødte  vi  på  flere  faglige  tendenser  i  ergoterapi.  Ergoterapi  til  mennesker  med  kronisk  
sygdom  med  fokus  på  at  være  aktiv  i  eget  liv  med.  Her  var  der  flere  studier,  der  undersøgte  
udbytte  og  effekt  af  aktivitetsfokuserede  og  aktivitetsbaserede  gruppeforløb.  I  en  del  lande  
arbejder  ergoterapeuter  også  med  frivillige  organisationer,  flygtninge  og  hjemløse,  og  med  
inkludering  af  stigmatiserede  grupper  i  samfundet.  Ergoterapeuterne  har  her  et  samfundsmæssigt  
ansvar  for  at  sikre,  at  de  svageste  i  samfundet  får  mulighed  for  at  deltage  i  og  udføre  meningsfulde  
aktiviteter.  Der  blev  præsenteret  mange  feasibility  studies,  hvor  interventionsmodel  udvikles  med  
forudgående  afprøvning  af,  om  interventionen  virker  som  forventet,  før  igangsætning  af  større  
interventionsstudie.  
  
WFOT  lagde  også  vægt  på,  at  ergoterapeuter  skal  være  gode  til  at  formulere  kvaliteten  i  
ergoterapi  i  et  tværfagligt  aspekt.  WFOT  fremlagde  følgende  kvalitetsindikatorer  som  vi  som  
ergoterapeuter  kan  bruge  i  vores  analyse  af,  hvilke  faktorer,  der  har  indflydelse  på  kvaliteten  af  
ergoterapeutiske  ydelser:  

•   Borgers  mulighed  for  at  modtage  ergoterapi:    
o   har  borgere  med  lav  funktionsevne,  adgang  til  ergoterapi?  

•   Effekten  af  de  ergoterapeutiske  ydelser:    
o   får  du  evalueret  (og  formidlet)  udbytte/effekt  af  dine  ergoterapeutiske  ydelser,  og  

anvender  du  relevante  redskaber  til  evaluering  af  effekt?  
•   Effektiv  udnyttelse  af  ressourcer  i  praksis:    
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o   hvordan  sikrer  du,  at  din  tid  bruges  til  ergoterapi  og  så  vidt  muligt  undgår  at  løse  
opgaver,  som  kan  udføres  af  andre  faggrupper?  

•   Klientcentrering:    
o   hvordan  sikrer  du,  at  du  varetager/tager  hensyn  til  borgerens  prioriteter  for  

rehabiliteringsforløb,  uanset  organisatoriske  krav  eller  egne  værdier?  
•   Sikkerhed,  arbejdsmiljø/borger:    

o   er  arbejdsmiljøet  for  dig  forsvarligt  psykisk  og  fysisk,  og  leveres  ergoterapi  uden  
risiko  for  at  skade  borgeren  psykisk/fysisk?  

•   Bæredygtighed:    
o   hvordan  sikrer  du  og  din  arbejdsplads,  at  ergoterapeutiske  ydelser  kan  tilbydes  i  

fremtiden?  Er  tilbuddet  holdbart,  hvis  der  sker  ændringer  i  organisationen,  eller  i  
hvilke  ergoterapeuter,  der  skal  varetage  funktionen?  

Hvis  du  vil  vide  mere  fra  WFOT18  vil  vi  foreslå,  at  du  læser/genlæser  mere  fra  
Ergoterapeutforeningens  beretning  (https://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/ergoterapi-‐paa-‐
verdensplan),  men  du  kan  også  høre  nogle  af  oplæggene,  hvis  du  klikker  ind  på  
https://congress2018.wfot.org,  hvor  de  største  highlights  fra  kongressen,  samt  oplæg  er  blevet  
livestreamet.  

  
ESI  temaeftermiddag  
I  januar  afholdt  vi  en  ESI  temaeftermiddag  i  Rødovre  Kommune.  Temaeftermiddagen  var  henvendt  
til  alle  medlemmer  i  AMPS  FNE  for  at  give  indblik  i,  hvordan  vi  med  redskabet  kan  vurdere  
kvaliteten  af  social  interaktionsevne  hos  borgere,  der  har  vanskeligt  ved  at  udføre  aktiviteter  i  
samspil  med  andre.  

  
Bestyrelsens  arbejde  
Bestyrelsen  fortsætter  med  at  sende  korte  nyhedsbreve  om  kommende  arrangementer  i  
netværket  for  at  sikre,  at  alle  medlemmer  er  orienteret  om  arrangementerne.  Husk  at  bestyrelsen  
kan  kontaktes  på  e-‐mail;  
ampsfne@ergoterapeutforeningen.dk.    

2018  har  været  et  begivenhedsrigt  år  set  i  forhold  til  arrangementer.  Bestyrelsen  håber  at  få  
indhentet  nogle  administrative  opgaver,  som  at  få  orden  på  hjemmesiden,  samt  arbejde  på  et  
større  arrangement/kursus  i  2020.    

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  
 

 


