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Kursusbeskrivelse

Assessment of Motor and Process Skills – AMPS
Kursus indhold:
Kurset har det primære formål at give deltagerne undervisning i brugen af
AMPS-testen. Gennem introduktion til manualen, gennemgang af
kernedefinitioner og scoring af videoeksempler bygges deltagernes
færdigheder op.
Mandag introduceres til testen generelt. Herefter gennemgås til de motoriske
færdigheder og deltagerne scorer disse i deres første videocase. Dagen sluttes
af med introduktion til de procesmæssige færdigheder.
Tirsdag scorer deltagerne for første gang de procesmæssige færdigheder og
dagen afsluttes med at deltagerne scorer alle færdighederne.
Onsdag sættes brugen af AMPS ind i den samlede ergoterapeutiske
arbejdsproces gennem introduktion til Occupational Therapy Intervention
Process Model – OTIPM. Efter flere scoringer ender dagen med den første
kalibreringscase – dvs. de scoringer, som kommer til at danne grundlag for
terapeutens endelige stil, dvs. en vurdering af om man er hård eller blød som
bedømmer.
Hele torsdagen går med kalibreringscases, og fredag øver vi os på interview og
forberedelse til testning inden scoring af en ”live case” – observation af en
person, som udfører 2 på hinanden følgende opgaver.
Efter kurset:
Deltagerne har 3 mdr. til at foretage 10 AMPS tests, som sendes ind for
sammen med kursusscoringerne at give det endelige kalibrerings-grundlag.
Det er vigtigt, at der efter kurset afsættes tid i hverdagens arbejde til at
gennemføre dataindsamlingen. Ca. 20-25% af kursisterne vil opleve, at det
ikke lykkes at kalibrere succesfuldt i første forsøg. De vil få en frist på
yderligere 3 mdr. til at indsende data fra endnu 10 AMPS tests. Det må derfor
frarådes at kursister planlægger orlov eller andet som betyder, at de ikke vil
kunne gennemføre yderligere 10 tests indenfor 6-8 mdr. efter kurset. Der
gives ikke dispensation på dette område. Det skal derfor fremgå af
annonceteksten for kurset at ”Kursisterne skal påregne op til 6 mdr. til
kalibreringsprocessen efter kurset.”
Tidsplan:
Deltagerne skal forvente et tidsforbrug på ca. 9-10 timer dagligt under kurset,
samt enkelte af dagene forberedelse til næste dag. Start tidspunkt ml. 8.00 –
8.30 og slut tidspunkt ml.17.00 – 18.00 – tidsplanen kan variere gennem
ugen. Programmet kan ses på www.amps-danmark.dk under ”Alt om AMPS
kurser” og derefter under ”Kursusmateriale til AMPS kursister”.
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Deltagerne:
Ergoterapeuter med behov for at foretage undersøgelser af mennesker med
ADL problemer samt med behov for at evaluere effekten af en given
ergoterapeutisk intervention.
Det kan ikke anbefales at deltage på kurset, hvis man står overfor en
længerevarende orlov, idet det må påregnes at den efterfølgende kalibrering
skal kunne foregå indenfor 5-6 mdr. efter kurset.
Underviserne:
Eva Wæhrens: ergoterapeut, MSci. OT, Phd, uddannet AMPS instruktør og
AMPS koordinator. Aktuelt ansat som seniorforsker ved Parker Instituttet,
Frederiksberg og Bispebjerg Hospital og lektor ved Forskningsinitiativet for
Aktivitetsstudier og Ergoterapi (FiA) på Syddansk Universitet.
Mette Søndergaard: ergoterapeut, MSc. OT og uddannet AMPS instruktør. Til
dagligt freelance ergoterapeut med speciale indenfor hjemmevejledning til
mennesker med følger efter erhvervet hjerneskade.
Kristina Tomra Nielsen: ergoterapeut, MSc. OT og uddannet AMPS
instruktør. Er ansat som lektor på Ergoterapeutuddannelsen, University College
Nordjylland.
Lone Decker: ergoterapeut, MVO og uddannet AMPS instruktør. Ansat som
lektor på Ergoterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol.
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