AMPS – Danmark
Kære AMPS kursist
Nu nærmer tiden sig for det AMPS kursus, som du har tilmeldt dig. AMPS kurset er et
meget intensivt kursus, og en af måderne vi forsøger at forberede dig til det, er at vi
sender AMPS manualerne ud lidt i forvejen, så du derhjemme kan begynde at
forberede dig
AMPS volume 1 er den manual, som indeholder alt det teoretiske materiale, som vi
sammen gennemgår på kurset. Den indeholder flg. kapitler
Kap. 1
Kort introduktion
Kap. 2
Definitioner af ord og nøglebegreber
Kap. 3
Overblik over administration: anvendelse af AMPS i den ergoterapeutiske
arbejdsproces
Kap. 4
AMPS: forberedelse af undersøgelse
Kap. 5–12 AMPS: administration fase 1-9
Kap. 13
Overvejelser ved anvendelse af AMPS
Kap. 14
Udviklingen af AMPS
Kap. 15
Validitet, reliabilitet og standardisering
Kapitlerne 1-4 kan downloades fra følgende hjemmeside:
http://innovativeotsolutions.com/courses/materials
Som forberedelse op til kurset forventes det, at du har læst kapitlerne 5-12 om
administration.
AMPS Volume 2 er den manual, som anvendes i forbindelse med AMPS scoringer.
Her er det primært vigtigt at du orienterer dig i kapitel 3 om ADL opgaverne og
gennemlæser kapitel 8 om AMPS skill items, idet de øvrige afsnit formentlig først giver
reel mening under kurset.
Før kurset skal du desuden udskrive AMPS kursusnoter, program og scoringsark (15
stk.) fra hjemmesiden: http://www.amps-danmark.dk/da/76739-Kursusmateriale-tilAMPS-kursister og medbringe dem på kursets første dag. Medbring endvidere en
overstregningstusch.
Under kurset vil vi gennemgå manualerne, så du får mulighed for at arbejde stoffet
igennem igen. Du vil erfare, at en grundig forberedelse giver dig ekstra overskud
under kurset til at bevare overblikket og stille spørgsmål, der hjælper dig videre.
Spørgsmålene tager vi i den rækkefølge vi når frem til emnerne i programmet.
Vær opmærksom på, at du fra kursets sidste dag har 3 måneder til at indsende
kalibreringsdata. Du bør derfor ikke planlægge at deltage på et AMPS kursus, hvis du
skal have orlov eller andet fravær fra arbejde i perioden lige efter kurset.
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