
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     	  
  
Oplæg	  og	  Generalforsamling	  i	  AMPS	  FNE	  2015	  

Der	  var	  fremmødt	  15	  medlemmer	  inklusive	  bestyrelsen	  til	  foredrag	  og	  generalforsamling	  torsdag	  den	  
26.	  marts	  2015	  på	  Odense	  Universitets	  Hospital,	  OUH.	  Det	  inspirerende	  foredrag	  blev	  holdt	  af	  
socialrådgiver	  Pia	  Lerche	  fra	  Team	  Aktiv	  i	  Odense.	  Foredraget	  handlede	  om	  Team	  Aktivs	  indsats	  for,	  at	  
få	  give	  borgere	  med	  begrænsninger	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet	  igen	  og	  hvordan	  AMPS	  kan	  være	  
en	  del	  af	  indsatsen.	  Pia	  fortalte,	  med	  stort	  engagement,	  om	  sine	  erfaringer	  med	  at	  samarbejde	  med	  
ergoterapeut	  Sarah	  Morgan	  og	  benytte	  AMPS	  til	  afklaring	  af	  en	  borgers	  erhvervsevne.	  Pia	  gav	  os	  
samtidig	  en	  rigtig	  god	  opdatering	  på,	  hvilke	  følger	  kontanthjælpsreformen	  har	  haft	  for	  borgere,	  som	  
er	  i	  færd	  med	  at	  blive	  arbejdsafklaret	  og/	  eller	  indgår	  i	  et	  ressourceforløb.	  Pia	  understregede	  også,	  
hvor	  vigtigt	  det	  er,	  at	  beskrive	  alle	  faktorer	  som	  har	  indflydelse	  på	  et	  menneskes	  erhvervsevne	  og	  ikke	  
kun	  fokusere	  på	  hvad	  der	  sker	  på	  arbejdspladsen.	  Her	  kan	  ergoterapeuter	  og	  AMPS	  indhente	  og	  
formidle	  meget	  vigtige	  oplysninger	  fra	  borgerens	  hjem	  og	  nærmiljø,	  når	  der	  skal	  foreligge	  en	  samlet	  
beskrivelse	  af	  borgerens	  funktionsevne.	  Tak	  til	  Pia	  for	  en	  rigtig	  god	  oplevelse	  J	  
	  
Referat	  af	  Generalforsamling	  2015	  

1.	  Valg	  af	  referent	  og	  ordstyrer	  

Ordstyrer:	  Lene	  Barslund	   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:	  temadag	  i	  Odense	  i	  samarbejde	  med	  EFS	  
Gerontologi	  og	  Geriatri	  med	  Hanne	  Peoples	  og	  Lisbeth	  Willemoes.	  Begge	  holdt	  oplæg	  om	  
udfordringerne	  ved	  at	  udføre	  AMPS	  med	  borgere	  med	  kognitive	  begrænsninger	  som	  eksempelvis	  
demens	  og	  erhvervet	  hjerneskade.	  På	  temadagen	  blev	  The	  Intentional	  Relationship	  Model	  af	  Renee	  R.	  
Taylor	  introduceret.	  Flere	  har	  efterfølgende	  responderet	  at	  det	  gav	  rigtig	  god	  inspiration.	  Der	  har	  
været	  to	  temaeftermiddage	  dels	  i	  Gråsten	  og	  dels	  i	  Rødovre.	  

I	  Gråsten	  havde	  en	  ergoterapeut	  udført	  den	  ene	  AMPS	  opgave	  sammen	  med	  borgeren	  på	  forhånd,	  
hvilket	  gjorde	  det	  muligt	  at	  danne	  grafisk	  rapport	  umiddelbart	  efter	  at	  anden	  AMPS	  opgave	  blev	  
udført	  på	  selve	  temaeftermiddagen.	  En	  stor	  tak	  for	  denne	  indsats,	  som	  gjorde	  det	  muligt	  at	  se	  på	  de	  
reelle	  AMPS	  resultater	  og	  de	  følgende	  tolkninger	  af	  testresultaterne.	  	  2.	  temaeftermiddag	  fandt	  sted	  
på	  PTU	  i	  Rødovre,	  hvor	  en	  borger	  agerede	  live	  case	  og	  ergoterapeuter	  fik	  indblik	  i	  nogle	  diagnoser	  
som	  man	  sjældent	  møder:	  Aldoni,	  markante	  begrænsninger	  taktilt	  og	  proprioceptivt.	  	  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     	  
Der	  har	  været	  mange	  deltagere	  på	  temaeftermiddagene,	  som	  er	  udvidet	  fra	  3	  til	  4	  timer,	  hvilket	  der	  
har	  været	  positiv	  respons	  på.	  Der	  har	  været	  fokus	  på	  gruppediskussioner	  og	  formidling	  af	  AMPS-‐
resultaterne,	  hvilket	  der	  tidligere	  har	  været	  ønske	  om.	  Der	  arbejdes	  forsat	  videre	  med	  disse	  emner	  
samt	  AMPS-‐	  interview,	  forberedelse	  af	  tests	  samt	  live-‐	  eller	  video-‐scoringer	  på	  de	  kommende	  
temaeftermiddage. Mette	  opfordrede	  til	  at	  alle	  byder	  ind	  på	  at	  være	  værter	  for	  en	  temaeftermiddag,	  
hvor	  der	  er	  fokus	  på	  brugen	  af	  AMPS.	  

Senest	  har	  Formændene	  for	  de	  respektive	  netværk	  har	  haft	  mulighed	  for	  at	  deltage	  i	  seminar	  om	  TRIV	  
under	  ETF,	  hvilket	  har	  været	  meget	  inspirerende.	  TRIV	  faktorerne	  og	  tilhørende	  materiale	  er	  
beskrevet	  nærmere.	  Se	  venligst	  www.etf.dk	  	  

Efter	  gennemgangen	  blev	  beretningen	  godkendt. 	  

3.	  Fremlæggelse	  af	  regnskab	  2014	  

Økonomiansvarlig	  Sonja	  Vinkler	  gennemgik	  budget	  og	  regnskab	  for	  2014.	  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,	  når	  det	  er	  muligt.	  	  

Budget	  og	  regnskab	  for	  2014	  ligger	  på	  www.etf.dk.   

Efter	  gennemgangen	  blev	  regnskabet	  godkendt. 	  

4.	  Indkomne	  forslag: Ingen	  forslag. 	  

5.	  Arbejdsprogram	  for	  det	  kommende	  år: 	  

Sonja	  Vinkler	  fremlagde	  arbejdsprogrammet,	  som	  indeholder	  følgende punkter:	  

Ø Afholde	  temaeftermiddage	  

Ø Opfølgning	  på	  School	  AMPS	  og	  ESI	  	  

Ø Afholde	  temadag	  med	  Dorthe	  Birkmose	  den	  26.	  Maj	  2015.	  Tema	  dagen	  er	  annonceret	  på	  
www.etf.dk	  	  

Ø Samarbejde	  med	  EFS	  Forskning	  om	  temadage	  med	  Anne	  Fischer,	  2	  og	  3.	  november	  2015	  på	  
Glostrup	  Hospital.	  	  	  

Ø Formidle	  nyheder	  fra	  AMPS	  FNE	  på	  Facebook.	  Se	  aktuelle	  nyheder	  på	  Facebook,	  der	  henvises	  
også	  via	  netværkets	  hjemmeside.	  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     	  
Ø 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:	  

Ø Fokus	  på	  brug	  af	  AMPS	  i	  psykiatrien.	  	  
Ø Fokus	  på	  brug	  af	  AMPS	  til	  borgere	  med	  dobbelt	  diagnoser.	  
Ø Fokus	  på	  brug	  af	  AMPS	  til	  borgere	  i	  krise.	  
Ø Fokus	  på	  målsætning	  på	  baggrund	  af	  AMPS.	  	  
Ø Fokus	  på	  implementering	  af	  AMPS	  
Ø Fokus	  på	  dokumentation	  af	  AMPS	  
Ø Oplæg	  fra	  ergoterapeuter	  som	  har	  udført	  projekter,	  hvor	  AMPS	  er	  benyttet.	  

I	  forbindelse	  med	  gennemgang	  af	  arbejdsprogrammet	  blev	  der	  efterspurgt	  flere	  temaeftermiddage	  
med	  AMPS	  instruktørerne.	  Formand	  Mette	  Hedeboe	  oplyste	  i	  den	  forbindelse,	  at	  alle	  AMPS	  
instruktørerne	  har	  rigtig	  meget	  at	  se	  til	  på	  deres	  respektive	  jobs	  for	  indeværende.	  Derfor	  er	  det	  
sværere	  at	  planlægge	  temaeftermiddage	  end	  tidligere.	  	  

Arbejdsprogrammet	  blev	  godkendt	  og	  ligger	  på	  hjemmesiden.	  

	  

6.	  Fastsættelse	  af	  kontingent	  for	  2016	  

Bestyrelsen	  foreslog,	  at	  kontingentet	  fortsat	  fastholdes	  på	  100,-‐kr. Forslaget	  blev	  vedtaget. 	  

	  

7.	  Budget	  for	  indeværende	  og	  kommende	  år  

Der	  blev	  rejst	  forslag	  om	  årligt	  at	  afsætte	  6000	  kr.	  pr.	  Region	  til	  lokale	  arrangementer,	  hvor	  det	  er	  de	  
lokale	  ergoterapeuter	  som	  arrangerer	  og	  afholder	  arrangement	  for	  medlemmer	  af	  AMPS	  FNE.	  
Ansøgningen	  stiles	  til	  bestyrelsen	  for	  AMPS	  FNE.	  

Der	  blev	  desuden	  rejst	  forslag	  om	  at	  udvide	  beløbet	  til	  temadage	  med	  10.000	  kr.,	  så	  der	  er	  mulighed	  
for	  at	  afholde	  et	  eller	  flere	  arrangementer	  med	  betalte	  oplægsholdere.	  

Begge	  forslag	  blev	  godkendt	  af	  generalforsamlingen	  og	  bliver	  indarbejdet	  i	  det	  reviderede	  budget	  for	  
2015.	  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     	  
Budgettet	  blev	  herefter	  godkendt.	   Budgettet	  kan	  findes	  på	  hjemmesiden.	  

8.	  Valg	  til	  bestyrelsen	   	  

På	  valg	  var	  Mette	  Hedeboe,	  Sarah	  Morgan	  og	  Vibeke	  Dinesen	  som	  modtog	  genvalg.	  	  

Mette	  Hedeboe,	  Sarah	  Morgan	  og	  Vibeke	  Dinesen	  blev	  valgt	  med	  applaus.	  	  

9.	  Valg	  af	  2	  suppleant	  til	  bestyrelsen:	  Nina	  Palmer	  Larsen	  og	  Eva	  de	  Neergaard	  Schmidt	  blev	  valgt	  med	  
applaus. 	  

10.	  Valg	  af	  2	  økonomiske	  kontrollanter:	  

Anne	  Lyhne	  Knudsen,	  Brøndby	  Sundhedscenter	  og	  Inge	  Sassene,	  Frederiksberg	  kommune	  blev	  begge	  
valgt.	  	  

	  	  
11.	  Evt:	  Lene	  Barslund	  refererede	  om	  hvilke	  aktiviteter	  der	  er	  i	  gang	  hos	  Ergoterapeutforeningen.	  Der	  
henvises	  til	  foreningens	  hjemmeside	  www.etf.dk	  for	  reel	  nyhedsopdatering	  til	  de	  som	  er	  
interesserede.	  	  

	  

	  

	   	   	  


