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 Flittige, ambitiøse og – egoistiske - ildsjæle.
Så kort kan det siges, når der skal sættes ord på, hvad 

der får en gruppe ergoterapeuter til at mødes frivilligt en gang 
om måneden med blandt andet det formål at gøre deres til 
at sikre kvalitetsudvikling på sygehusene i Københavns Amt. 
I dette tilfælde implementering og brug af det amerikanske 
undersøgelsesredskab AMPS, der bruges ved observation af 
udførelse af ADL-aktiviteter inden for personlige dagligdags 
og huslige aktiviteter. (Se boks side 8).

Gruppen, der mødes en gang om måneden, har etableret 
sig i en AMPS erfa-gruppe, hvor medlemskab er betinget af, 
at man er AMPS-kalibreret ergoterapeut, ansat i Københavns 
Amt.

AMPS erfa-gruppen har eksisteret, siden den ledende er-
goterapeut på Amtssygehuset i Glostrup tog initiativ til den i 
december 2002 og opfordrede interesserede medarbejdere til 
at gå ind i arbejdet.

Formålet med erfa-gruppen var fra start at etablere et fo-
rum, hvor man:

* Udveksler erfaringer
* Får og giver supervision
*  Arbejder for at indføre brug af AMPS på Københavns 

Amts sygehuse.
De fleste af målene er lykkedes rigtig godt, mener erfa-grup-
pen, der bliver ved med at vokse – både i medlemstal, men 
også i ambitionsniveau. 

HØJ FAGLIGHED

Erfa-gruppen består i dag af repræsentanter fra alle amtslige 
sygehuse. Gruppens medlemmer kan berette, at deltagelsen 

i gruppen har været en uvurderlig gang faglig udvikling og en 
stor hjælp til at få implementeret AMPS som redskab.

- I dag bruger Amtssygehuset i Glostrup og Gentofte for 
eksempel AMPS som del af demensudredningen, og det 
er en direkte udløber af erfa-gruppen. På Amtssygehuset i 
Herlev bruges AMPS mest i appoplexien, men i dag også i 
demensudredningen, fortæller Lene Lauesen, der arbejder på 
Herlev, som eneste ergoterapeut i Geriatrisk Team, halvdelen 
af tiden i det visiterende demensteam og den anden halvdel 
med udredning af demens. 

Lene Lauesen har været meget glad for at være med i erfa-
gruppen, blandt andet fordi hun er eneste ergoterapeut i sin 
jobfunktion. 

- Fagligt er det betydningsfuldt at deltage i en gruppe, hvor 
man kan blive inspireret og tale om arbejdet med AMPS. Og 
det er en ekstra fordel, når du sidder som eneste terapeut, 
fordi det er betydningsfuldt at have et sted, hvor der er støtte, 
begejstring og høj faglighed omkring brugen af AMPS, fortæl-
ler hun.  

- Der er også medlemmer i netværket, som ikke arbejder 
med AMPS i hverdagen. Her hjælper netværksarbejdet dem 
til at holde fast i deres redskab, så de ikke ruster, hvilket nemt 
sker, når man ikke bruger det dagligt, fortæller Lene Lauesen. 

STANDARDER OG VEJLEDNINGER

I starten brugte gruppen mest tid på at støtte medlemmer, 
der var i gang med, eller netop færdige med kalibreringspro-
cessen. For eksempel ved at fokusere meget på ordene i 
AMPS-redskabet og få præciseret, hvad de betyder. 

- Faktisk har det vist sig, at også erfarne AMPS-kalibrede 

AMPS
Assessment of 
Motor and Process Skills. 

Netværk gør stærk
Når den faglige identitet skal styrkes og videreudvikles er et netværk en god investering. 
Det kan deltagerne i den københavnske AMPS-erfagruppe skrive under på
Af Lisbeth Maindal, journalist

Foto Kira Brandt

LFG AMPS
Den faglige gruppe af AMPS-interesserede ergoterapeuter er en Landsdækkende 
Faglig Gruppe for ergoterapeuter, der er organiseret i Etf, og som arbejder med 
AMPS eller er interesseret i AMPS-området. 
Kontaktperson: Berit Sandager, tlf. privat: 45 59 01 54. 
E-mail: privat: berit.sandager@get2net.dk
Du kan melde dig ind på Etf's hjemmeside: www.etf.dk/lfg-amps
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ergoterapeuter får meget ud af, at vi diskuterer og præciserer 
ordene, siger Sonja Vinkler, der arbejder på Amtssygehuset i 
Glostrup, halvtid som udviklingsergoterapeut og halvtid i dag-
hospitalet.

Netværket har efter den første start udvidet arbejdet til og-
så at omfatte udarbejdelse af standard for skriftlig formidling 
af AMPS-undersøgelsernes resultater, samt udarbejdelse af 
kliniske vejledninger for brug af AMPS.   

INDSATS GIVER RESULTAT 

Indsatsen i gruppen er altså ganske stor, men det kommer 
mange gange tilbage, siger Lene Lauesen:

- Det giver den konkrete støtte i dit faglige arbejde at 
deltage i netværket. Men der er også andre gevinster. For 
eksempel at få ansigter på kolleger fra andre arbejdspladser 
og indblik i deres vilkår. Det er netværk i ordets bedste be-
tydning, for det er lettere at ringe op, for eksempel for et godt 
råd, når man kender hinanden.

Udover de konkrete opgaver i netværket, kaster møderne 
også inspiration af sig.  

- Vi læser artikler i udenlandske tidsskrifter om AMPS og 
formidler deres resultater til hinanden, og det kan være øjen-
åbnere, man måske ikke selv ville være faldet over. Jeg troe-
de for eksempel i mange år, at det var mest hensigtsmæssigt 
at udføre AMPS i eget hjem. Men så kommer Sonja og viser 
mig en artikel, der dokumenterer, at der ikke er forskel på, 
om det sker i hjemmet eller på hospitalet. Så det, at vi finder 
artikler og deler dem med hinanden, gør os også dygtigere til 
vores arbejde, fortæller Lene.

Gruppen mødes som regel et par timer om måneden i ar-
bejdstiden, med arbejdsgiverens accept. 

- Vi får friheden til erfagruppen af arbejdsgiverne. Det skulle 
vi selvfølgelig argumentere for til en start. Men argumenterne 
– at vi får faglig sparring, og at det bliver nemmere at fast-
holde sin viden, samt at det betyder kvalitetsudvikling på ar-
bejdspladsen – har været gode nok til, at arbejdsgiverne har 
givet grønt lys, siger Sonja Vinkler og tilføjer:

- Samtidig har vi fokus på formidling af vores indsats til kol-
leger hjemme på arbejdspladsen. Så det vi laver er altså med 
mange indgange kvalitetssikring til sygehusene, og det er i 
ledelsen interesse. Det ved de godt selv. 

Sonja Vinkler fortæller også, at netværket med tiden har fået 
større lyst til at formidle viden og erfaring ud til omverdenen.

- Det er vokset ud af, at vi står sammen, støtter hinanden 
og derfor også tør nogle flere ting, siger hun.

Erfa-gruppen har også udarbejdet en skabelon på journal-
notat om AMPS, der er skrevet i et præcist sprog, men med 
henblik på at også en, der ikke er AMPS-kalibreret, kan forstå 
det. Skabelonen er sendt til LFG AMPS og kan rekvireres der.

ARBEJD MED MODSTANDEN

Flere af gruppens deltagere har altså lykkes med at få AMPS-
redskabet solgt og implementeret på afdelingerne.

- Første gang jeg talte med en læge om det, spurgte han 
forundret, hvad i alverden det nu var, fortæller Sonja Vinkler.

Den erfaring deler hun med Lene Lauesen. Til gengæld har 
de begge oplevet, at lægerne er rykket.

- I dag har jeg møder hver 14. dag med læger til ekstern 
demenskonference, og det er da en kæmpe udvikling, når de 
pludselig spørger, om vi ikke kan foretage en AMPS på pa-
tienten, siger Lene Lauesen.

- Hos os planlagde vi på et tidspunkt et informationsmøde ● ● ●

AMPS-netværket: Vi kan varmt anbefale andre at 

oprette et kollegialt netværk til at styrke og videre-

udvikle den faglige identitet og fremme implemen-

tering af et redskab. Det har været en virkelig god 

investering for os. Dette er også en opfordring til at 

dele standarder med andre i faggruppen. 
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for lægerne og forberedte dem godt med artikler. De kom til 
mødet, var interesserede - og i dag efterspørger de AMPS, 
fortæller Sonja Vinkler.

Internt i terapien kan det også være nødvendigt at gøre et 
stykke benarbejde for at få AMPS-redskabet accepteret.

- Der kan være tendens til, at nogle opfatter AMPS som 
”finere” på en lidt negativ måde. Man kan for eksempel møde 
spørgsmålet: Er ADL ikke godt nok? Derfor bruger vi også 
energi på at formidle viden om AMPS til kollegerne, fortæller 
Sonja Vinkler.

- Vi opfordrer også flere til at blive kalibrerede. Det kræver 
selvfølgelig tid og overskud at sætte sig ind i redskabet og 
at uddanne sig i det. Alle har travlt - og det kan også være 
svært at få uddannelsen betalt. Rigtig mange ergoterapeu-
ter betaler faktisk selv for at tage den. Men vi informerer og 
opfordrer til at springe ud i at blive kalibreret, og minder om, 
at der er masser af hjælp at hente i netværket, siger Sonja 
Vinkler og tilføjer:

- For at gå ind i det skal man være indstillet på at gå nye 
veje, og at ADL er kernen i ergoterapi, og man skal være i 
stand til at læse engelsk. Det er også bedst at have erfaring 
og hvile som ergoterapeut for at kunne gennemføre kurset.

- Vi har en god beståelsesprocent i DK i forhold til globalt. 
Skulle det ske, man ikke bliver kalibreret første gang kan net-
værket supervisere og støtte, supplerer Lene Lauesen. 

VOKSENDE AMBITIONSNIVEAU

Men indsats, egenbetaling og tid er altså ikke nok til at stop-
pe erfa-gruppen.

- Vores gruppe er vokset, og det samme er vores ambiti-
onsniveau. Vi vil fortsat have plads til at støtte og vejlede ny-
kalibrerede, men der skal også være plads til udvikling, siger 
Lene Lauesen. 

Gruppen har udarbejdet kliniske vejledninger for brug af 
AMPS ved demensudredning og er nu i gang med at udar-
bejde vejledning for brug af AMPS ved neurologiske rehabili-
teringsforløb.

- I netværket koncentrerer vi os altså ikke kun om redska-
bet og undersøgelserne mere. Vores vilje til at kvalitetsudvikle 
og udbrede redskabet er også vokset. Vores vision i dag er 
derfor at udbrede viden om AMPS som et validt og reliabelt 
redskab, og at alle ergtorapeuter på sygehuse i Københavns 
Amt skal kalibreres, siger Sonja Vinkler.

– For at nå dertil må vi selvfølgelig fortsætte med at mase 
på hjemme på vores arbejdspladser, siger Lene Lauesen. 

ILDSJÆLE

Netværket har planer om at fortsætte og udvikle arbejdet, og 
engagementet er ikke til at tage fejl af. Det er nærliggende at 
spørge, hvad der driver til den frivillige indsats.

- Jeg er en ildsjæl, og vil gerne lave faglig udvikling, man 
kan være stolt af. Det giver også et kick at møde andre, og 
du bliver mere opmærksom på verden omkring dig, siger 
Sonja Vinkler.

Lene Lauesen supplerer:
- Jeg er nok en egoistisk ildsjæl. Jeg gør en indsats, men 

får også faglig sparring, som er uvurderlig, når man sidder 
som ene-ergoterapeut.                                                    ●

ERFAGRUPPEN
Baggrund:  AMPS-erfagrupppen for AMPS-kalibrerede  
ergoterapeuter på sygehuse i Københavns Amt blev stiftet i 
december 2002 på initiativ af den ledende ergoterapeut på 
Amtssygehuset i Glostrup. 
Erfa-gruppen opstod som ønske om at implementere AMPS 
efter endt kalibrering, etablere supervision og erfaringsud-
veksling, samt udarbejde fælles retningslinier og standarder.
*  Formålet: At videreudvikle den høje faglige kvalitet, støtte 

faglig udvikling og implementering af AMPS.
*  Opgaver: Supervision til kolleger under kalibreringspro-

ces. Udarbejdelse af standard for skriftlig formidling af 
resultaterne fra AMPS-undersøgelsen. Udarbejde kliniske 
vejledninger for korte journal-notater. Udarbejde kliniske 
vejledninger for skriftlig status.

* Visioner: 
 -  At alle ergoterapeuter i Københavns Amt er AMPS-kali-

brerede
 -  At AMPS implementeres i det daglige arbejde
 - At udarbejde kliniske vejledninger på diagnosegrupper
 -  At AMPS bruges som dokumentation for ergoterapeu-

tisk arbejde
 -  At AMPS-erfagruppen udvikler sig med plads til nybe-

gyndere
 -  At igangsætte/udføre forskning, hvor AMPS indgår som 

dokumentation.

Alle interesserede er meget velkomne til at kontakte erfa-
gruppens kontaktperson Sonja Vinkler på telefon 43 23 31 
04. Eller mail: sonv@glostruphosp.kbhamt.dk.

AMPS
AMPS = Assessment of Motor and Process Skills. 
AMPS er en ergoterapeutisk undersøgelse, udviklet af den 
amerikanske ergoterapeut Anne Fisher, der foretages ved 
observation af udførelse af betydningsfulde ADL-aktiviteter 
inden for såvel personlige dagligdags aktiviteter som huslige 
dagligdags aktiviteter.
Der undersøges inden for to områder for aktivitetsudførelsen:
* ADL-motoriske færdigheder
* ADL-procesmæssige færdigheder.
Kvaliteten i aktivitetsudførelsen bedømmes i forhold til  
effektiviteten, sikkerheden, selvstændigheden og anstren-
gelsen ved udførelsen af de målrettede handlinger, perso-
nen foretager, for at gennemføre aktiviteten.
AMPS-testen indledes med et interview, hvor patienten væl-
ger to velkendte opgaver ud af 83 standardiserede opgave-
muligheder i forskellig sværhedsgrad. Ergoterapeuten gen-
nemgår detaljerne omkring opgaven inden observationen. 
Efter observationen scorer ergoterapeuten de 16 motoriske 
og 20 procesmæssige færdigheder i forhold til kvaliteten.
AMPS er standardiseret internationalt med hensyn til validi-
tet og reliabilitet efter Rasch Analysis-metoden.
Ergoterapeuter, der har deltaget i et femdages kursus,  
kalibreres og certificeres som AMPS-testere.

Kilde: Basisbog i ergoterapi, kap 11, Undersøgelsesmetoder 
og – redskaber med aktivitet og deltagelse i fokus.  
Munksgaard. 


