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Kære medlem af AMPS FNE 
 

 
Her er lidt orientering om kommende arrangementer og lidt om hvad bestyrelsen i AMPS FNE 
arbejder på.  
 
Covid19 pandemien har ændret mange ting verden over. Det gælder også ergoterapeuter og 
ergoterapeutstuderendes mulighed for at komme på fysisk AMPS-kursus. PÅ nuværende tidspunkt 
er online AMPS-kursus derfor den eneste mulighed for at blive AMPS kalibreret. Selvom vi her i 
Europa er kommet i gang igen og økonomien går den rigtige vej for de fleste lande, så er USA og 
Center of Innovative OT Solution (CIOTS) er fortsat berørt af pandemien. 
 
CIOTS er en non-profit organisation, hvilket vil sige, at virksomheden udbyder kurser/sælger bøger 
til priser som udelukkende går til det personale, som sørger for opdatering/udvikling af software 
samt instruktører. Det betyder at CIOTS ikke optjener formue som almindelige virksomheder og 
derfor ikke har det økonomiske råderum til at vedligeholde samme ydelsesniveau mht. til 
opgraderinger af software samt udbud af fysiske kurser som før pandemien. Dette har I måske lagt 
mærke til ved, at i de sidste par år ikke har skullet downloade opgraderinger af OTAP. 
 
AMPS FNE-bestyrelsen vurderer, at AMPS samt øvrige ergoterapeutiske redskaber som CIOTS 
administrerer, er vigtige for ergoterapi i forskning og praksis. Derfor har bestyrelsen været i dialog 
med danske AMPS-instruktører og Abbey Marterella, som administrerer CIOTS om hvordan 
ergoterapeuter i Danmark kan bidrage til at CIOTS kommer godt igennem pandemien, så vi fortsat 
kan benytte de redskaber som udbydes fra CIOTS. 
 
Abbeys Marterellas råd til ergoterapeuter i Danmark og resten af verden er, at vi fortsat 
vedligeholder vores licens til OTAP-redskaberne og at ergoterapeuter, som ønsker AMPS 
kalibrering, benytter sig af online AMPS-kursus. Derfor har bestyrelsen i samarbejde med AMPS-
instruktørerne udarbejdet en række af tre webinarer her i efteråret, hvoraf de to første udbydes 
gratis til alle medlemmer af ETF. 
 
Der vil også komme nogle fysiske AMPS temaeftermiddage, hvor den første er programsat 12. 
januar og den anden er i støbeskeen og forventes at blive afholdt i løbet af foråret 2022.  
 
Bestyrelsen har under pandemien initieret oversættelse AMPS-rapporterne. Vi har aktuelt et bud 
på oversættelse AMPS supplementsrapport, som er vedhæftet dette nyhedsbrev. Rapporten gøres 
tilgængeligt også på etf.dk/ergoterapi-og-politik/faglige-fora/fne-amps. Det er planen at få oversat 
flere dele af de øvrige AMPS rapporter som generes i OTAP. Rapporterne kan bruges til inspiration 
til egen dokumentation og formidling af AMPS-undersøgelsen i praksis. Bestyrelsen håber at CIOTS 
med tiden kommer tilbage i normal drift, således at OTAP kan opgraderes og generere AMPS 
rapporterne på dansk. 
 
 
Bedste hilsner fra bestyrelsen i AMPS FNE 
ampsfne@ergoterapeutforeningen.dk  
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Webinar 1: Information om online AMPS-kursus 
Dette webinar er for ergoterapeuter og ergoterapeutstuderende, der overvejer at tage AMPS 
kursus eller ikke har redskabet, men ønsker at kende mere til det. 
Du vil på dette webinar få information om online AMPS-kursus: 
Her vil der blive gennemgået bl.a. indhold på kurset, format, sværhedsgrad samt krav til kalibrering. 
 
Underviser: AMPS-instruktør Lone Decker og ergoterapeut Stine Kaarsberg. 
 
Tid og sted:  
Mandag den 15. november 2021 kl. 16.45 - 18.30. 
Arrangementet er online. 
 
Webinaret er gratis og for medlemmer af Etf. 
 
 
Webinar 2: Introduktion til softwareprogrammet OTAP  
Dette webinar er for ergoterapeuter og ergoterapeutstuderende, der gerne vil lære om 
softwareprogrammet OTAP. Du vil få gennemgået OTAP softwareprogrammet, herunder hvordan 
man logger ind, indtaster en ny klient, genererer rapporter samt hvordan man fornyer licens.  
 
Underviser: AMPS-instruktør Kristina Tomra Nielsen. 
 
Tid og sted:  
Den 29. november 2021 kl 16.45 – 18.30 
Arrangementet er online. 
 
Webinaret er gratis og for medlemmer af Etf (Tilmelding efter ”Først-til-mølle-princippet”). 
Er du ergoterapeut er det et krav du er medlem af Ergoterapeutforeningen. 
 
 
Webinar 3: Fortolkning af AMPS-rapport 
Webinaret for dig som gerne vil blive bedre til at anvende resultat af AMPS-rapport i praksis.  
Du vil blive undervist i hvordan AMPS-resultater fortolkes og anvendes i ergoterapeutisk 
intervention og dokumentation ved en gennemgang af de rapporter, som man kan generere i 
OTAP. 
  
Underviser: AMPS-instruktør Kristina Tomra Nielsen. 
  
Målgruppe: For medlemmer af AMPS FNE. 
  
Tid og sted 
Den 7. december 2021 kl. 16.45 – 18.30 
Arrangementet er online. 
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FNE AMPS - Temaeftermiddag 

Med udgangspunkt i en AMPS-observation på video, arbejder vi med: Hvordan man anvender 
resultaterne af AMPS- undersøgelsen til at udarbejde aktivitetsfokuserede mål for intervention. 
Formidling af den ergoterapeutiske dokumentation i henhold til ovenstående. Hvilken viden man i 
øvrigt får fra resultatet af AMPS-undersøgelsen, som kan være relevante at formidle til borgeren og 
samarbejdspartnere.  
  

Program: kl 13.00 – 17.00. 

• Introduktion til dagen. 

• AMPS-observation på video. 

• Undervisning og workshop i tolkning af AMPS-rapport og  

• Undervisning og workshop i formulering og dokumentation af aktivitetsfokuserede mål og 
interventionsplan ud fra AMPS- rapport/observation. 

• Nyt fra AMPS FNE-bestyrelsen og ideer til bestyrelsen fra medlemmerne. 

• Afrunding af dagen 
 

AMPS-instruktør: Kristina Tomra Nielsen 
  
Tid og sted 
Onsdag den 12. januar 2022 kl. 13.00 - 17.00. 
Regionshospitalet Hammel Neurocenter 
Voldbyvej 15A 
8450 Hammel 
  
Målgruppe: Kun for medlemmer af FNE AMPS.  
  

 
 


