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Workshop  og  generalforsamling  i  AMPS  FNE  19.  marts  2019  
  
Der  var  20  medlemmer,  der  deltog  i  workshop  og  generalforsamling    
  
Indholdet  på  dette  års  workshop  var  blevet  til  på  opfordring  fra  medlemmer,  som  havde  deltaget  i  
temadag  om  målsætning  og  rehabilitering  ved  Merete  Tonnesen  og  Thomas  Maribo  fra  Defaktum.  
På  temadagen  nåede  vi  ikke  at  arbejde  konkret  med  hvordan  man  formulerer  klientcentrede  mål  i  
relation  til  AMPS-‐  undersøgelsen,  hvorfor  bestyrelsen  valgte  at  bringe  dette  ønske  til  handling.  Be-‐
styrelsen  stod  for  workshoppen  og  havde  i  den  forbindelse  tre  forskellige  klientcases,  hor  vi  i  grup-‐
per  arbejdede  med  formulering  af  mål  og  interventionsplan  med  udgangspunkt  i  OTIPM-‐arbejds-‐
proces  og  AMPS-‐observation.  
  
De  anbefalinger  som  Merete  Tonnesen  og  Thomas  Maribo  nævnte  som  vigtige  i  forbindelse  med  
at  udarbejde  rehabiliteringsmål  er:  

•   Målsætning  skal  give  mening  for  klienten.  Det  er  klientens  prioriteter  og  dokumentér  disse  
mål,  selvom  det  ikke  er  sikkert  at  I  når  at  arbejde  med  alle  klientens  ønsker.  Det  er  vigtige  
at  respektere  at  ønsker  er  drivkraft  for  klientens  samarbejde  i  rehabiliteringsforløbet.  

•   Arbejdsmål/kortsigtede  mål  skal  altid  forhandles  med  klienten  og  så  vidt  muligt  være  
formuleret  af  klienten.  Arbejdsmål  skal  helst  kunne  relateres  sig  til  klientens  ønsker  for  
rehabiliteringsforløbet  

•   Målsætning  skal  altid  følges  op  af  en  handleplan,  der  relaterer  sig  til  målet  og  evalureres  
løbende  sammen  med  klienten.  

  
Arbejdsprocesmodellen  OTIPM  lægger  sig  tæt  op  af  anbefalinger  inden  for  målsætning  i  
rehabilitering.  Vi  brugte  derfor  OTIPM  som  udgangspunkt  i  de  tre  cases  til  at:    

•   Klarlægge  den  klientcentrerede  udførelsessammenhæng  og  identificere  klientens  rappor-‐
terede  styrker  og  begrænsninger  i  aktivitetsudførelse  -‐  Definere  prioriterede  aktivite-‐
ter/drømmemål  

•   Valg  af  mulige  AMPS-‐opgaver  ud  fra  de  prioriterede  aktiviteter.  
•   Se  på  ADL  baseline,  motorisk  og  proces  ADL  evne  samt  de  handlinger  som  påvirkede  opgaveudfø-‐

relsen.  
•   Klarlægge  og  definere  klientcentreret  og  aktivitetsfokuseret  mål  for  intervention.  Her  for-‐

mulerede  vi  forslag  til  aktivitetsfokuserede  og  målbare  mål  med  udgangspunkt  i  AMPS  un-‐
dersøgelsens  resultat  ved  brug  af  de  fire  kvalitetsparametre;  sikkerhed,  selvstændighed,  
anstrengelse  og  effektivitet  (global  baseline).  

•   Vælge  interventionsstrategi  ud  fra  i  relation  til  AMPS-‐resultat  de  fire  interventionsmodel-‐
ler:  Den  kompensatoriske  model,  model  for  uddannelse  og  undervisning,  model  for  aktivi-‐
tetsbaseret  færdighedstræning  og/eller  model  for  træning  af  personlige  faktorer  og  krops-‐
funktoner.  Herunder  forslag  til  konkrete  interventioner  som  tog  højde  for  at  afhjælpe  de  
færdigheder  der  var  særligt  påvirkede  og  beskrevet  i  caserapporterne  (clusters).  
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Nyt  fra  Ergoterapeutforeningen  v/Tina  Nør  Langager  
Tina  Nør  Langager  indledte  med  at  fortælle  om  at  ergoterapeuter  på  enkelte  arbejdspladser  har  
oplevet  problemer  med  at  måtte  anvende  AMPS  understøttet  af  softwareprogrammet  OTAP,  pga  
uvidenhed  fra  arbejdsgivere,  som  var  bange  for  at  OTAP  ikke  lever  op  til  reglerne  omkring  den  nye  
persondata  lovgivning  som  trådte  i  kraft  maj  2018.  Der  foreligger  nu  en  juridisk  vurdering  på,  at  
OTAP  i  overensstemmelse  med  GDPR,  kan  anvendes  af  ergoterapeuter  ansat  i  den  offentlige  
sektor,  så  længe  OTAP  er  installeret  på  arbejdspladsens  servere.  Vurderingen  kan  downloades  fra  
Ergoterapeutforeningens  hjemmeside: 
https://www.etf.dk/uploads/uploads/public/documents/Faglige_netvaerk/FNE_AMPS/amps_vejledning_2019.
pdf 
Oplever  du  fortsat  problemer,  skal  du  kontakte  ETF’  sekretariat,  Ulla  Garbøl  og  for  yderligere  
vejledning.  
  
Der  er  lavet  film  om  ergoterapeuters  grundfortælling:  https://www.etf.dk/grundfortaelling-‐0    
Den  varer  1,25  minutter,  og  kan  også  downloades  på  skrift,  hvis  man  f.eks.  vil  vise  den  til  
borgere/klienter/patienter.  Den  beskriver  vores  værdi  for  samfundet  i  hverdagsord.  

  
I  december  skriftede  ETF  fra  Fagbevægelsens  Hovedorganisation  (FH)  til  Akademikernes  
Centralforening  (AC).  Der  var  tale  om,  at  der  skulle  ske  en  fusion  mellem  LO  og  FTF,  og  ud  fra  
professionsfaglige  interesser  kunne  ETF  ikke  se  sig  selv  i  den  konstellation,  da  man  mente,  at  vores  
terapeutfaglige  interesser  ville  få  svært  ved  at  få  plads  i  en  meget  stor  organisation  som  LO  og  FTF.  
En  akademisering  inden  for  ergoterapi,  er  også  været  med  til  at  bringe  os  i  retning  af  AC  og  er  en  
naturlig  udvikling  for  faget  og  strategisk  valg  for  fremtiden.    

  
Vi  får  nye  sundhedsreformer  som  er  offentliggjort  den  26.3.  Her  er  et  link:  
https://www.altinget.dk/artikel/her-‐er-‐regeringen-‐og-‐dfs-‐aftale-‐om-‐en-‐ny-‐sundhedsreform  
De  mest  væsentlige  punkter  i  reformen  for  ergoterapeuter  er  at  der  skal  tages  stilling  til  om  
ergoterapeuter  og  andre  sundhedsprofessioner  kan  arbejde  under  ydernummer  på  lige  fod  som  
f.eks.  fysioterapeuter  og  om  borgere  kan  modtage  tilskudsberettiget  behandling  hos  fysioterapeut  
og  andre  sundhedsprofessioner  uden  forudgående  henvisning  fra  lægen.  
  
Der  er  kommet  frit  valg  på  genoptræning,  hvis  ikke  der  tilbydes  genoptræning  fra  egen  kommune  
inden  for  syv  ugedage.  Her  er  der  opmærksomhed  fra  Ergoterapeutforeningen  om  borgere  kan  
modtage  ergoterapi  på  f.eks.  håndterapiområdet  i  privat  praksis.  
  
På  ETF  hjemmeside    kan  du  læse  nye  kompetenceprofiler  på  neurologi-‐  og  hjælpemiddelområdet:  
https://www.etf.dk/cludojs/search#?cludoquery=kompetenceprofiler&cludopage=1&cludorefurl=
https%3A%2F%2Fwww.etf.dk%2Faktuelt%2Fnyheder%2Fpodcast-‐ergoterapi-‐paa-‐
lyd&cludorefpt=PODCAST%3A%20Ergoterapi%20p%C3%A5%20lyd%20%7C%20Ergoterapeutforeni
ngen&cludorefact=kompete&cludorefaci=1  
  
Der  er  anbefalinger  på  socialområdet  og  hjælpemiddelformidling  på  ETF.dk,  begge  kan  ses  her:  
https://www.etf.dk/cludojs/search#?cludoquery=hj%C3%A6lpemiddelformidling&cludopage=1&cl
udorefurl=https%3A%2F%2Fwww.etf.dk%2Faktuelt%2Fnyheder%2Fpodcast-‐ergoterapi-‐paa-‐
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lyd&cludorefpt=PODCAST%3A%20Ergoterapi%20p%C3%A5%20lyd%20%7C%20Ergoterapeutforeni
ngen&cludorefact=hj%C3%A6lp&cludorefaci=3  
  
Der  er  lavet  podcast  om  ergoterapi,  første  serie  handler  om  det  gode  arbejdsmiljø:  
https://www.etf.dk/aktuelt/nyheder/podcast-‐ergoterapi-‐paa-‐lyd  

-     
Pga.  nedgang  i  ansøgning  fra  nye  specialister,  er  der  lavet  to  niveauer  i  ny  specialistordning,  som  
følger  retningslinjerne  for  f.eks.  fysioterapeuterne,  så  der  både  er  en  anerkendelse  som  specialist  
på  praksisniveau  og  akademisk  nivieau.  Beskrivelser  på  de  to  niveauer  for  alle  specialområder  er  
ved  at  blive  udarbejdet.  På  GF  i  AMPS  FNE,  blev  der  også  foreslået  relevans  for  beskrivelse  på  
cancer-‐  og  dysfagiområdet.  
  
Aktiviteter  og  dialog  i  2019:    

•   Husk  at  deltage  i  generalforsamling  i  din  region  
•   Temadag  om  hjælpemiddelformidling  i  Odense  den  20.5.  og  måske  håb  om  at  få  liv  i  et  

fagligt  selskab  igen  
•   Folkemøde  på  Bornholm,  som  er  en  gratis  lørdagstur  den  15.  juni,    
•   De  studerendes  netværk  er  nu  en  realitet.  De  studerendes  råd  lukkede  ned  for  15  år  siden,  

og  er  nu  altså  genoplivet  som  et  landsdækkende  netværk.  De  kan  findes  på  ETF  under  
faglige  fora:  https://www.etf.dk/de-‐studerendes-‐netvaerk  

  
  
Generalforsamling    
Dagsorden   Referat  
Valg  af  referent  
og  ordstyrer  
  

Ordstyrer:  Tina  Nør  Langager,  Referent:  Britta  Hegelund  
TNL  konstaterede  at  Generalforsamlingen  var  rettidigt  indkaldt  via  
www.etf.dk  med  tre  ugers  varsel  jf.  vedtægterne.    
  

Bestyrelsens  be-‐
retning    
  

Bestyrelsens  beretning  kan  læses  på  hjemmesiden  
Formanden  fremlagde  beretningen.  Kommentar  fra  medlem,  at  AMPS  FNE  
samarbejder  med  EFS  dysfagi  da  mennesker  med  dysfagi  ofte  beskriver  
problemer  med  at  deltage  ved  måltider,  fordi  de  ikke  lever  op  til  social  
kompetent  adfærd  som  f.eks.  snakke  og  spise  samtidig,  dreje  hovedet  og  se  
på  samtalepartner  mens  man  spiser  osv.  Med  ESI  har  ergoterapeuter  et  validt  
redskab  til  at  definere  sociale  interaktionsfærdigheder  som  er  relevante  at  
intervenere  på  i  de  konkrete  sociale  aktiviteter  der  er  problematiske  i  
modsætning  til  f.eks.  pædagoger.  
Beretningen  blev  herefter  godkendt.  
  

Fremlæggelse  af  
regnskab  2018  
  

Den  regnskabsansvarlige  fremlagde  regnskabet,  som  blev  godkendt.  
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Indkomne  
forslag:    
  

Der  var  ingen  rettidige  indkomne  forslag  til  bestyrelsen,  men  der  blev  under  
punktet  drøftet  nedenstående  ideer  til  bestyrelsen  arbejde:  

1.   Undersøge  muligheden  for,  om  man  kan  købe  AMPS  manualer  
samlet,  fordi  forsendelsen  er  så  dyr.  Hvis  manualer  skal  distribueres  i  
DK  kan  der  komme  ekstra  udgifter  (moms/told  og  fortjenseste  på  
salg).  Måske  har  AMPS  Danmark  interesse  i  at  finde  en  løsning  
sammen  med  bestyrelsen.  

2.   Udarbejde  en  idébank  til  idéer  om  planlægning  af  mulige  AMPS  
opgaver  i  egen  praksis  mht.  indretning  og  indkøb  af  redskaber  og  
materialer,  således  at  tid  til  forberedelse  kan  minimeres.  Evt.  formidle  
denne  i  facebook  gruppen.  

  
Arbejdsprogram  
  

Et  ambitiøst  arbejdsprogram  for  bestyrelsen  i  AMPS  FNE  blev  præsenteret  
som  nedenfor:  

•   Afholde  3  temaeftermiddage    
•   Planlægge  større  arrangement  2020  
•   Evt.  afholde  ESI  temaeftermiddag  i  Jylland  
•   Nyhedsbreve  med  orientering  om  kommende  arrangementer.  
•   Revidere  pjece  om  AMPS  FNE  
•   Nyheder  deles  også  på  Facebook  
•   Bestyrelsesmedlem  deltager  på  OTIPM  workshop  

o   Evt.  deltagelse  på  AMPS  symposium  i  Italien  
•   Samarbejde  med  ETF,  AMPS-‐Danmark  og  medlemmer  om  temadage,  

ideer  og  indhold  til  arrangementer.  
o   Herunder  formidling  af  OTAP  datasikkerhedsregler  jf.  GDPR  

(General  Data  Protection  Regulation)  
Bestyrelsens  arbejdsprogram  for  2019,  blev  godkendt  med  følgende  
bemærkning:  
Vi  skal  huske  at  kontakte  kommunikationssekretariatet  i  ETF  i  forhold  til  pjece  
og  logo  
  

Fastsættelse  af  
kontingent  for  
2020  
  

Bestyrelsens  forslag:  Opkrævning  fastholdes  til  100  kr.  
Kontingentet  blev  fastholdt  på  100  kroner  pr.  år.    
Der  blev  indgivet  forslag  til  om  studerende  kunne  få  billige  eller  gratis  
medlemskab,  med  det  formål  at  sørge  for  at  nyuddannede  får  brugt  de  
faglige  netværk  og  selskaber.  Forslaget  blev  ikke  vedtaget,  da  det  
administrativt  er  bøvlet  at  holde  øje  med,  om  studerende  fortsat  ønsker  
medlemskabet  efter  endt  uddannelse.  Ergoterapeutforeningen  som  er  
ansvarlig  opkrævning  af  medlemsgebyrer  kan  spørges  om  yderligere  deltaljer  
hvad  det  ville  kræve  administrativt  med  forskellige  gebyrer  for  studerende  og  
færdiguddannede.  
  

Indeværende  og  
kommende  års  

Kommentarer  til  budget:  5.000  kr.  til  papirvarer  er  blevet  irrelevant  med  den  
øgede  digitale  kommunikation,  kan  pengene  overgå  til  pjece  og  logo.  Der  er  
budgetteret  med  18.000  kr.  årets  temaeftermiddage,  men  det  er  ikke  sikkert  
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Budget  2019  og  
2020    
  

at  vi  får  brugt  alle  pengene  i  år  og  vil  blive  overført  til  2020  hvor  bestyrelsen  
planlægger  et  større  arrangement/kursus  ud  over  temaeftermiddagene  bliver  
ikke  brugt.  
Budgettet  blev  herefter  godkendt.  
  

Valg  til  Bestyrel-‐
sen  
  

a.   Mette  Hedeboe  på  valg,  (genopstiller)  
b.   Eva  de  Neergaard  Schmidt  på  valg,  (genopstiller)  
c.   Nina  Palmer  Larsen  på  valg,  (genopstiller)  
d.   Britta  Hegelund  suppleant,  på  valg,  (genopstiller  som  supple-‐

ant)  
e.   Valg  af  1  suppleant  til  bestyrelsen    
f.   Valg  af  2  økonomiske  kontrollanter  

Valg:  alle  bestyrelsesmedlemmer,  der  var  på  valg,  genopstillede  og  blev  alle  
genvalgt.  Økonomisk  kontrollant,  Inge  Sasserne  har  valgt  at  gå  på  pension,  og  
vi  skulle  vælge  en  ny.  Dorte  Hjordt  fra  Solrød  meldte  sig  frivilligt,  og  blev  
valgt.  Bestyrelsen  takker  Inge  for  hendes  mangeårige  virke  som  økonomisk  
kontrollant  og  ønsker  godt  otium.  
  

Eventuelt.  

  

Det  var  skønt  med  jordbærkage  til  kaffen  

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


