Vedlegg 1 – Anbefalinger for praksis og diskusjon
Anbefalinger for praksis
Anbefalingene er basert på vurdering av funn i studier og praksiserfaringer fra ergoterapeuter
i spesialisthelsetjenesten. Kortversjonen av fagprosedyren er i vedlegg 1.
Kan vi stole på AMPS-skårene brukt i en sykehussetting
Sterk anbefaling: Cut-off skårer er satt på bakgrunn av en studie som inkluderer slagpasienter
i en rehabiliteringssetting enten i en rehabiliteringsklinikk eller i eget hjem. Studien viser at
prossesskårer under 1.0 logit indikerer dårligere prosessferdigheter. En motor skåre under 2.0
logit indikerer dårligere motoriske ferdigheter (1).

Svak anbefaling: En systematisk review viser at AMPS brukt til vurdering av
aktivitetsutførelse hos voksne pasienter med hjerneslag, har vist svært god intern konsistens
(motor: Cronbach’s α=0.92; prosess: Cronbach’s α=0.91) og er svært robust for målefeil som
kan oppstå ved gjentatte målinger (test-retest reliabilitet ) (motor: r=0.88-0.91; prosess:
r=0.86 -0.90) (2).

Sterk anbefaling: En studie basert på registerdata som inkluderte pasienter med hjerneslag
innlagt i sykehus, undersøkte kriterievaliditet. Studien viser adekvate måleegenskaper for
AMPS (motor: AUC=0.82, prosess: AUC=0.82) hva gjelder å predikere henholdsvis
motorisk- og prosessuell ADL utførelse (3).

Svak anbefaling: Konstrukt validitet er undersøkt i en studie av inneliggende pasienter, 4-5
uker etter hjerneslaget. Studien viser moderat sammenheng mellom ulike kognitive
kartleggingsredskaper og skåren på AMPS-prosess (4).

Svak-sterk anbefaling: AMPS kan brukes på tvers av kjønn, alder, kultur, og hvilke side
slaget er på (1, 5-8).

Kommentar fra praksisfeltet: AMPS er det beste redskapet vi har med tanke på gyldighet og
pålitelighet.
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Er AMPS et klinisk nyttig verktøy
Svak anbefaling: Nytteverdien av AMPS er god. For ergoterapeuter som ikke er sertifisert
har the kitchen task assessment (KTA) også vist gode måleegenskaper (9). Testene er
imidlertid ikke tilgjengelig på norsk.

Svak anbefaling: AMPS er utviklet innen rammeverket i ergoterapi, og er et semiindividualisert, klientsentrert, oppgaveorientert verktøy for vurdering av funksjon. Svakheten
med AMPS er at tester må gjennom et 5 dagers kurs og sertifisering for å administrere og
skåre ved bruk av AMPS (8).

Svak anbefaling: Når ergoterapeuter bruker utfallsmål som gjenspeiler kjernekompetansen i
ergoterapi vil profesjonen/ergoterapeuter ha et godt grunnlag for å synliggjøre
ergoterapeutens bidrag i rehabiliteringsprosess (10).

Kommentarer fra praksisfeltet: Flere av ergoterapeutene vi kontaktet brukte ikke AMPS.
Årsakene var blant annet mangel på tid, manglende sertifisering, og bruk av andre redskap
som for eksempel Occupational therapy intervention process model (OTIPM) og Ergoterapi
virksomhetsbasert aktivitetsanalysesystem (EVA). De som brukte AMPS sa at det var et
nyttig verktøy med tanke på strukturering av observasjon. Resultatene bidrog til mer konkret
og tydelig kommunikasjon med pasient og andre faggrupper. AMPS gir en mer presis
vurdering av aktivitetsutførelse og er i tillegg med på å tydeliggjøre ergoterapeuters
spesifikke kunnskap om aktivitet som et virkemiddel i vurdering og trening. Ett av
sykehusene brukte ikke AMPS da de hadde mange erfarne terapeuter. Et annet sykehus har
definert at AMPS skal utføres som en del av standard prosedyre på alle pasienter. Bruk av
AMPS utelukker synsing og subjektive tolkninger av utførelsen til pasienten. AMPS vil
kunne gi et tydelig og statistisk signifikant svar på om det er en faktisk bedring.

Når i forløpet skal AMPS gjennomføres
Svak anbefaling: AMPS kan brukes på svært svekkede pasienter også i en sub-akutt fase
(11).

Svak anbefaling: Fordi oppmerksomhet og hukommelse er underliggende kapasitet som
måles med AMPS, kan det være hensiktsmessig å gjennomføre en AMPS test tidlig i
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pasientforløpet, og ut i fra resultat eventuelt velge å gå videre med kognitive/perseptuelle
undersøkelser (4).

Kommentarer fra praksisfeltet: AMPS er mest hensiktsmessig å bruke etter akuttfasen og ved
start av rehabiliteringsopphold når vi skal vurdere pasienten. AMPS er helt klart nyttig å
utføre som en «baseline vurdering», samt for å tydeliggjøre hva pasienten kan arbeide videre
med etter utskriving. I tillegg inngår AMPS resultatene i rapporten som utarbeides til blant
annet kommunen. AMPS anvendes ofte i sluttforløpet i forbindelse med sluttstatus og
eventuell vurdering av fremtidig hjelpebehov.

Bruk av AMPS for å planlegge intervensjon
Sterk anbefaling: AMPS brukt sammen med kognitive tester er egnet til å predikere
hjelpebehov. Prosessferdigheter er den beste prediktoren. AMPS kan være en støtte, og
eventuelt styrke den kliniske vurderingen når det gjelder pasienten sine behov for å leve et
selvstendig liv (3).

Svak anbefaling: AMPS gir et detaljert bilde av pasientens ferdigheter og gjør terapeuten i
stand til å identifisere hvilke motoriske ferdigheter og prosessferdigheter som støtter eller
begrenser utførelsen av kjente daglige aktiviteter. Informasjon fra AMPS kan brukes til å
velge nyttige kognitive undersøkelser, planlegge intervensjon i forhold til resultatene (9).

Svak anbefaling: Påvist moderat sammenheng mellom prosessferdigheter og kognitive
ferdigheter kan være en hjelp i planlegging av tiltak. Ergoterapeuten kan f.eks. bruke
resultatene fra AMPS prosessferdigheter til å avgjøre aktuelle kognitive undersøkelser og
planlegge intervensjon (4)

Svak anbefaling: Prosessferdigheter kan være en indikator for pasienten sine hjelpebehov
knyttet til å ha et selvstendig liv. Ved svekkelse av prosessferdigheter etter endt
rehabilitering, kan dagtilbud være stimulerende for tilbakeføring til et sosialt liv (11).

Kommentar fra praksisfeltet: Anvendelse av AMPS bidrar til å identifisere faktorer som
hemmer kvaliteten og aktivitetsutførelsen og gjør at intervensjonen raskt kan rettes mot de
faktorer som har negativ innvirkning på kvaliteten av aktivitetsutførelsen. En såpass
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grunnleggende vurdering av aktivitetsutføring gjør at terapeuten kan se konkret på
enkeltferdigheter og lettere vurdere nøyaktig hvor skoen trykker når det kommer til hva som
trekker ned og hva som er styrkene til pasienten. Dermed har terapeuten mer informasjon å
gå på når han/hun arbeider med målsetting sammen med pasienten og deretter designer
tilbudet som kan gå på de spesifikke utfordringene som har blitt observert.

Bruk av AMPS for å dokumentere effekt av tiltak
Svak anbefaling: Ved å implementere AMPS i klinisk praksis og bruke det systematisk kan
ergoterapeuter dokumentere fremgang relatert til ADL ferdigheter (12).

Svak anbefaling: Resultat fra standardiserte vurderingsverktøy som for eksempel AMPS kan
brukes for å evaluere effekten av ergoterapeutisk intervensjon (10).

Svak til sterk anbefaling: AMPS er i fire studier brukt som utfallsmål for å vurdere effekt av
rehabilitering på ADL-utførelse (12-15). Resultatene tyder på at det i slike studier kan være
vanskelig å avgjøre hva som eventuelt gir effekt (13, 14). I tillegg kan AMPS være vanskelig
å utføre for de svakeste pasientene og dermed føre til stort frafall (14). Wæhrens og Fisher
(12) fant likevel signifikant fremgang i ADL-utførelse hos personer med moderat til alvorlig
funksjonshemming og anbefaler AMPS til formålet.

Kommentar fra praksisfeltet: Systematisk bruk av AMPS kan medvirke til at ergoterapeuter
arbeider mer evidensbasert, og kan bidra til å dokumentere effekten av vår intervensjon. Ett
av sykehusene vi snakket med brukte ikke AMPS for å dokumentere effekt av tiltak, men
brukte AMPS i baseline vurdering.

Resultat og diskusjon
Ved slagrehabilitering bør det benyttes internasjonalt anerkjente og vanlig brukte tester både
for kartlegging og for evaluering av tiltak (16). Anvendte tester må være reliable, valide og
sensitive for endringer (16). Måleegenskapene ved AMPS brukt i slagrehabilitering er
evaluert i flere studier (1-8). Selv om evidensnivået er varierende, er AMPS funnet å være det
beste redskapet for å vurdere pasientens fungering i IADL og PADL (17). AMPS kan måle
endring i aktivitetsutførelse over tid, og reflekterer samtidig begrepsgrunnlaget i ergoterapi
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(17). I Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering etter hjerneslag anbefales
også AMPS for global funksjonsvurdering etter hjerneslag (16).

Brukt i klinikken ansees AMPS å reflektere kjernekompetansen i ergoterapi (8-10). AMPS gir
terapeuten et detaljert bilde av pasienten sine ferdigheter, og gjør terapeuten i stand til å
identifisere hvilke motoriske ferdigheter og prosessferdigheter som støtter eller begrenser
utførelsen av kjente daglige aktiviteter (17). Når ergoterapeuter bruker AMPS i vurdering av
pasientene sin aktivitetsfunksjon, vil det øke sannsynligheten for at intervensjon er rettet både
mot pasientens problemer og ressurser (10). Klein (10) har sett på utgitte standardiserte
utførelsesbaserte ADL-mål for voksne og eldre for å finne hvilke redskap som passer best til
ergoterapeutiske behandlingsprinsipp. Redskapene ble blant annet vurdert med tanke på om
de er holistiske og klientsentrerte. AMPS var det eneste redskapet som møtte alle kriteriene
relatert til klientsentrering (10). Blant annet synes AMPS å involvere pasienten i
beslutningsprosesser og reflektere samarbeidet mellom terapeut og pasient for å finne
relevante mål og utfallsmål. AMPS er også funnet å være det beste redskapet som både
reflekterer ergoterapien sitt begrepsgrunnlag og vurderer pasienten sin aktivitetsutføring. Når
ergoterapeuter bruker utfallsmål som gjenspeiler ergoterapeutisk tilnærming og mål for
behandling, vil det kunne være med å gi ergoterapeuten evidens for bidrag i en
rehabiliteringsprosess. For å gi mest mulig hensiktsmessig intervensjon til den enkelte pasient
må det være samsvar mellom det vi tenker og gjør som ergoterapeuter, og det vi undersøker
hos pasienten (10). En svakhet ved AMPS er knyttet til krav om sertifisering (8). Krav til
opplæring og sertifisering er imidlertid også en styrke da det bidrar til å sikre en standardisert
og metodisk god bruk av AMPS. Josman og Birnboim (9) konkluderer likevel med at for
ergoterapeuter er AMPS det mest hensiktsmessige redskapet for å vurdere aktivitetsutførelse.

Ingen av de inkluderte artiklene har undersøkt når i behandlingsforløpet det er mest
hensiktsmessig å bruke AMPS. Linden et al., (11) viser at AMPS kan brukes i en sub-akutt
fase også på svært dårlige pasienter. Kizony og Katz (4) antyder at det kan være
hensiktsmessig å gjennomføre en AMPS test tidlig i pasientforløpet (4), noe også ergoterapeut
Ewa Wæhrens (18) argumenterer for i sin artikkelen «AMPS til effektmåling i klinisk
praksis».

Ifølge Wæhrens (18) kan en ved å teste pasienten tidlig i forløpet, raskt rette intervensjonen
mot de faktorer som har negativ innvirkning på kvaliteten av aktivitetsutførelsen. Bruk av
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AMPS for å planlegge intervensjon er videre diskutert i flere studier (3, 4, 9, 11). Josman &
Birnboin (9) mener blant annet at AMPS vil kunne hjelpe ergoterapeuter til å finne ut hvilke
motoriske ferdigheter og prosessferdigheter som støtter eller begrenser pasienten sin utførelse
av kjente daglige aktiviteter. Kizony og Katz (4) sammenligner resultat fra AMPS med et
sammensatt testbatteri som undersøker kognitive og perseptuelle utfall. Det ble funnet
moderat sammenheng mellom prosessferdigheter og kognitive utfall med høyest sammenheng
knyttet til visuell oppmerksomhet og visuell kontekstuell hukommelse. Resultatene viser
dermed at oppmerksomhet og hukommelse er underliggende kapasitet som måles i AMPS.
Studien antyder derfor at man først kan gjennomføre en AMPS, og deretter velge å gå videre
med kognitive/perseptuelle undersøkelser om nødvendig (4). Resultatene kan også tyde på at
ergoterapeuter har nytte av å bruke informasjon fra AMPS til å velge videre kognitive
undersøkelser og planlegge intervensjon i forhold til resultatene. Merrit (3) undersøkte
effekten av å anvende AMPS sine ferdighetsmål som evidens for å bestemme hvor mye hjelp
den enkelte har behov for. Studien viste at AMPS er egnet til å predikere hjelpebehov og
prosessferdigheter er den beste prediktoren (3). Prosessferdigheter er også funnet å være en
indikator på pasienten sitt hjelpebehov knyttet opp mot det å ha et selvstendig liv (11). AMPS
alene er imidlertid ikke tilstrekkelig for å avklare pasienten sitt hjelpebehov, men AMPS kan
være en støtte, og kan eventuelt styrke den kliniske vurderingen når det gjelder pasienten sine
behov for å leve et selvstendig liv (3).

Fire av de inkluderte studiene har brukt AMPS til å evaluere effekt av tiltak (12-15). Wæhrens
og Fisher (12) antyder at AMPS kan brukes til å vurdere kvalitet på aktivitetsutføring og ikke
bare hjelpebehovet. Ved å implementere AMPS i klinisk praksis og bruke det systematisk,
kan ergoterapeuter dokumentere resultat og eventuell fremgang relatert til ADL-ferdigheter
(18). Resultatene fra noen av de inkluderte studiene tyder imidlertid på at det kan være
vanskelig å avgjøre hva som eventuelt gir effekt (13, 14). I tillegg kan AMPS være vanskelig
å utføre for de svakeste pasientene og dermed føre til stort frafall (14). Selv om evidensen for
å bruke AMPS til dette formålet varierer i de inkluderte studiene, oppfordrer blant annet
Wæhrens (18) til mer systematisk bruk av AMPS før og etter ergoterapeutisk intervensjon da
dette kan være med på å dokumentere effekten av ergoterapi, og bidra til å styrke grunnlaget
for ergoterapeuters kunnskapsbaserte beslutninger. I den ergoterapeutiske
arbeidsprosessmodellen, OTIPM anbefales også ergoterapeuter å bruke AMPS vurdering
tidlig i forløpet, i evaluering underveis og ved utskrivnings (18).
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