Oplæg og Generalforsamling i AMPS FNE 2016
Der var fremmødt 12 medlemmer inklusive bestyrelsen til foredrag og generalforsamling torsdag den
14. april på Specialhospitalet i Rødovre, (tidligere PTU). De inspirerende foredrag blev Christa Bendell,
Cindie Nielsen fra Hvidovre Hospital og Gunnar Gamborg, tidligere formand for
Ergoterapeutforeningen. Foredragene handlede dels om TRIV faktorernes betydning i forhold til
rehabilitering og brug af måleredskaber og dels brugen af måleredskabet ACQ-OP, Assessment of
Compaired Qualities, som er et semistruktureret interview, som udføres i forbindelse med AMPS for
at afdække borgerens egen oplevelse af egen aktivitetsudførelse.
Christa Bendell og Cindie Nielsen fra Hvidovre Hospital, Traumatisk Hjerneskade og
neurorehabilitering holdt et godt oplæg om brugen af Assessment of Compaired Qualities, ACQ-OP,
som bruges til at afdække borgerens oplevelse af egen aktivitetsudførelse i forbindelse med udførelse
af AMPS opgaver. ACQ-OP udføres som et semistruktureret interview, som finder sted umiddelbart
efter hver AMPS opgave. Interviewet består af spørgsmål, som har fokus på at afdække borgerens
egen oplevelse af aktivitetsudførelsen i forhold til de enkelte motoriske og procesmæssige parametre.
Efter endt interview sammenholdes de svar, som borgeren har givet, med de score som
ergoterapeuten har givet de enkelte parametre. Herefter scores om der er diskrepans mellem
borgerens udsagn og de observationer som ergoterapeuten har gjort. Der kan være ingen, minimal,
moderat eller massiv diskrepans. Graden af diskrepans kan afdække hvor megen indsigt borgeren har
i egne begrænsninger. Christa og Cindie viste en række oplysende slides i forbindelse med oplægget.
For yderligere uddybning henvises til disse slides.
Gunnar Gamborg om TRIV
Retningslinjer for om det er de rette parametre som der reelt måles på.
Hvad er TRIV?
Tilgængelighed – handler om adgang og muligheder for at deltage i samfundets tilbud.
Det handler ikke kun om omgivelserne er tilgængelige for borgeren, men i lige så høj grad et
spørgsmål om borgeren er tilgængelig for de andre aktører i konteksten. Det spændende ligger i
interaktionen mellem det enkelte menneske og omgivelserne/ de omgivende mennesker.
Relationer og Roller – Alle har brug for at indgå i relationer med andre mennesker og det er vigtigt at
mennesker med funktionsbegrænsninger kan opretholde sine roller.
Hvem har man roller i forhold til? Mennesker skal have roller og relationer til andre i verden, så de
ikke ender med alene at blive et menneske som modtager hjælp af en sosu hjælper.
Faktorerne er ikke særlig interessante alene set, men skal hele tiden ses i sammenhæng med de
øvrige TRIV faktorer. Det skal hele tiden have fokus på aktivitet og deltagelse.
Interesser – Det er svært at motivere eller aktivere mennesker til at gøre noget, som de ikke
interesserer sig for. Interesser bør sætte retning for rehabilitering.

Der skal være en interesse for aktiviteten for at mennesket har motivation for at danne en vane. En
form for meningsfuldhed.
Vaner og vilje – livsstilsændringer kræver ofte ændring af vaner. Er de hensigtsmæssige og har man
viljen til at ændre dem?
TRIV faktorerne skal have fokus på at borgeren er aktivt deltagende i sit liv uanset hvor dårlig
funktionsevnen er . Håbet om at der er udvikling for alle. At ressourcer kan udvikles uanset
funktionsevne.
TRIV er 4 skuffer i en kommode som har forbindelse med hinanden.
Det går galt hvis der kun er fokus på et afgrænset element, uden at tænke helheden ind.
Rehabilitering er et interessefelt for mange aktører i både kommuner og indenfor sundhedsfagene.
Der skal være plads til mange for det er et godt rum at være i. Tror på menneskets potentiale fremfor
at være serviceydere. Centrale faggrupper må sætte navn på og vise vejen, når det er en del af deres
kerneydelser som der er fokus på. Der skal sættes navne og begreber på. Begrebsliggøre hvad der
foregår.
Hvad måles der på? Måles der på det rigtige? Hvis borgeren f.eks. får hverdagstræning, medfører det
så at de får færre timers hjemmepleje?
Kommunerne kan angribe rehabiliteringstanken konstruktivt ved at bruge TRIV. Fagligheden
inddrages.
Kan man registrere hvor mange betydningsfulde roller en borger har? Kan man funktionsvurdere TRIV
faktorer i stedet for en funktionsvurdering som alene har et somatisk fokus?
Meget er MoHO relateret mens andet kommer andetsteds fra. Hver gang du finder et hul i osten, har
du en forpligtigelse som ergoterapeut til at forsøge at fylde hullet ud 
Det individuelle er ikke knyttet til individet, men er i stedet knyttet til individet i relation til
omverdenen. Når noget ændrer sig, er det ikke individet der ændrer sig, men situationen i og med
individet befinder sig i en ny kontekst.
Fokus på relational wellfare.
Herefter blev der inddraget en case om Ib, som var blevet ramt af et hjertestop og efterfølgende blev
genoplevet.
Det blev drøftet at de mål som var beskrevet i casen var præget af KRAM faktorer og det blev
diskuteret hvordan TRIV faktorerne kan afdække hvad der er vigtigt for mennesket i relation til andre
mennesker, familie.

Referat af Generalforsamling 2016
1. Valg af referent og ordstyrer
Ordstyrer: Gunnar Gamborg, Referent: Vibeke Dinesen.
2. Bestyrelsen beretning:
Bestyrelsens formand Mette Hedeboe gennemgik bestyrelsens beretning, som ligger på www.etf.dk.
Mette supplerede med en gennemgang af årets aktiviteter i AMPS FNE samt en orientering om hvilke
opgaver, der venter i det kommende år.
Der har været afholdt arrangementer i hele landet: GF 2015 blev holdt i Odense, hvor socialrådgiver
Pia Lemke, som er medarbejder i Team Aktiv, holdt oplæg om hvordan de inddrager ergoterapeuters
viden og AMPS test til at afdække en borgers livssituation, arbejdsevne og afklaring. Der blev også
valgt 2 suppleanter, som har deltaget meget engageret og som det har været en stor glæde at
samarbejde med. Der har ikke været afholdt temaeftermiddage med AMPS instruktørerne, da de har
haft meget travlt og det har været svært at få en aftalt i stand. I stedet har der været holdt temadage/
eftermiddage med beslægtede emner. Eksempelvis blev der afholdt en teamdag med Dorthe
Birkmose, som er neuropsykolog og som har fokus på det svære og konfliktfyldte samarbejde. Dorthe
har skrevet bogen ”Når gode mennesker handler ondt”. Endvidere der været arrangeret 2 temadage i
samarbejde med EFS Forskning, hvor Anne Fischer holdt oplæg om aktivitetsbaseret og –fokuseret
ergoterapi centreret om ergoterapeutiske referencerammer. På temadagene blev der drøftet en stor
mængde undersøgelsesredskaber og det blev drøftet hvilke der var aktivitetsbaseret og hvilke der
ikke var.
FNE AMPS deltog på ERGO 15 og kom i den sammenhæng i dialog med flere medlemmer. Der ligger
meget materiale på ETF hjemmeside fra ERGO 15, som vi blev opfordret til at benytte. I samme
forbindelse blev der også talt med medlemmerne om hvilke ideer og ønsker de har til hvilke
aktiviteter AMPS FNE skal arrangere.
Formanden sagde tak til medlemmerne for deres ideer og bidrag til nye tiltag og takkede samtidig EFT
for det gode samarbejde, som er uundværligt for et fagligt netværk.
Efter gennemgangen blev beretningen godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab 2015
Økonomiansvarlig Sonja Vinkler gennemgik budget og regnskab for 2015. Der har ikke været afholdt
nogen temaeftermiddage, men i stedet 3 temadage, som tidligere nævnt. Sonja forklarede, at der
altid budgetteres med et ret stort beløb til temaeftermiddage og hele temadage. Alternativt har
bestyrelsen ikke medlemmernes accept til, at arrangere temadage, hvis det er muligt.
Budget og regnskab for 2015 ligger på www.etf.dk.
Efter gennemgangen blev regnskabet godkendt.
4. Indkomne forslag:
Der er udsendt en række forslag til vedtægtsændringer, som blev gennemgået. Det blev drøftet om
formålsparagraffen skulle ændres til at indeholde de øvrige redskaber, men det blev besluttet, at
formålet skal forblive uændret.
Der blev givet udtryk for, at det er ærgerligt at GF ikke annonceres i EFT bladet længere, idet
arrangementer nemt drukner på hjemmesiden. Der var udtryk for at det vil være ønskværdigt om der
kan komme en servicemeddelelse ud ift. GF på mail.

5. Arbejdsprogram for det kommende år:
Sonja Vinkler fremlagde arbejdsprogrammet, som indeholder følgende punkter:






Afholde temaeftermiddage i Randers og på Fyn. AMPS DK har oplyst at der kan tilbydes 2
temaeftermiddage i den kommende periode.
Opfølgning på School AMPS og ESI
Afholde 2 temadage i samarbejde med EFS Forskning med Anne Fischer. Afholdes på
Bispebjerg Hospital i foråret 2016.
Formidle nyheder fra AMPS FNE på Facebook. Se aktuelle nyheder på Facebook, der henvises
også via netværkets hjemmeside.
Samarbejde med ETF AMPS-Danmark og medlemmer om temadage, ideer og indhold til
arrangementer.

Efter præsentation af arbejdsprogrammet, blev de tilstedeværende medlemmer spurgt om de havde
ønsker til kommende temadage og temaeftermiddage? Der fulgte herefter en livlig debat, hvor der
blev præsenteret følgende forslag:

Træning i at bruge OTAP. Tips og tricks til brug af den nye software
Fokus på at udføre AMPS og inddrage resultaterne relevant.
Arbejdsprogrammet blev godkendt og ligger på hjemmesiden.
6. Fastsættelse af kontingent for 2016
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fortsat fastholdes på100,-kr.
Forslaget blev vedtaget.
7. Budget for det indeværende og det kommende år.
Bestyrelsen har orienteret om at det er planlagt at 2 bestyrelsesmedlemmer deltager i Cotech og
Inote i Irland i juni 2016. Det er planen at den nye viden formidles til medlemmerne efterfølgende.
Budgettet for 2017 blev herefter gennemgået. Det er planen at afholde en temadag og flere
temaeftermiddage. Budgettet skal opdateres ift. Forventede indtægter ved f.eks. kursus med Anne
Fischer.
Der blev gennemgået en del regnskabstekniske finesser, hvorved budgettet bedre afspejler om der
forventes at være indtægter på temadage. Herved bliver budgettet mere gennemsigtigt.
Budgettet blev herefter godkendt. Budgettet kan findes på hjemmesiden.
8. Valg til bestyrelsen
På valg var Sonja Vinkler og Lea Vallentin som begge genopstiller.
Sonja Vinkler og Lea Vallentin blev genvalgt.
Sarah Morgan er trådt ud af bestyrelsen inden hendes periode udløb. Eva de Neergaard Schmidt blev
valgt som bestyrelsesmedlem.
9. Valg af suppleant til bestyrelsen: Nina Palmer Larsen blev valgt.
10. Valg af 2 økonomiske kontrollanter:

Anne Lyhne Knudsen, Brøndby Sundhedscenter og Inge Sassene, Frederiksberg kommune blev begge
valgt.
11. Evt: Det blev drøftet hvorfor der er ganske få der deltager i GF. Det blev drøftet hvordan man kan
flere medlemmer til at deltage aktivt. Jette Fischer foreslår at medlemmerne orienteres om
arrangementer via e-mails. På nuværende tidspunkt må man gerne sende mails om arrangementer,
når blot der er mulighed for at afmelde den pågældende informationsmail. Det ville være optimalt om
flere deltog.
Formanden sagde tak for deltagelse til medlemmerne.

