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Hva er AMPS

• Utviklet av Ann Fisher

• Standardisert kartlegging av en persons evne 
til å utføre personlige aktiviteter (PADL) og 
instrumentelle daglige aktiviteter (IADL)

• Kartleggingen baseres på observasjon. 

• Pasienten utfører to velkjente, relevante og 
valgte ADL oppgaver som klienten, eventuelt 
andre har meldt er krevende. 

• Analyserer motoriske og prosessferdigheter 
samtidig



Hva  kartlegges i AMPS?

• Vurdering av aktivitetsutførelse – ikke 
underliggende kroppsfunksjoner, personlige 
faktorer eller miljøfaktorer som kan påvirke en 
persons ADL-utførelse.

• ADL motorisk skala og ADL prosesskala. 

• 16 motoriske ”utførelsesferdigheter”

• 20 prosessuelle ”utførelsesferdigheter” 

• Dette er små observerbare enheter i ADL-
utførelsen.



Hvordan skåre

Utførelsen vurderes mht effektivitet i en firedelt 
skala: 

• Readily and consistently-4

• Questionable-3

• Ineffektive-2

• Servere-1



Oppgavene

• 125 oppgaver å velge mellom, legges stadig 
nye til. 

• Deles inn i vanskelighetsgrad:

• Veldig lette

• Mye lettere enn gjennomsnittet

• Lettere enn gjennomsnitt

• Gjennomsnittelig

• Vanskeligere enn gjennomsnittet

• Mye vanskeligere enn gjennomsnittet



Motoriske ferdigheter



Prosessferdigheter



Holdning
Stabiliserer
Retter opp
Plasserer
Mobilitet 
Går
Når
Bøyer
Griper
Koordinasjon
Manipulerer
Koordinerer
Har flyt

Styrke og anstrengelse

Beveger

Transporterer

Løfter

Kalibrerer

Griper

Engergi

Orker

Holder tempo

ADL Motoriske ferdigheter



Energi

Holde tempo

Fokuserer

Anvender kunnskap

Velger

Anvender

Håndterer

Spør

Arbeider målrettet

Tidsorganisering

Innleder

Fortsetter

Gjør i logisk rekkefølge

Avslutter

Organisere rom & objekter

Søker/Lokaliserer

Samler sammen

Organiserer

Rydder

Navigerer 

ADL Prosess-ferdigheter



Kriteriereferert skåring

• Skåringen legges inn i en dataprogram 

• Kriteriereferert skåring viser lineær skala for 
ADL evne vurdert etter vanskelighetsgrad

• Skåringenes «plassering» på skalaen viser 
pasientens ADL evne

• Høy skår viser høy ADL evne



Kriteriefererert vurdering

• Kriteriereferert grenseverdi på ADL motorisk 
skala er 2.0 logits , (cut-off 2.0 logits)

• Kriteriereferert grenseverdi  på ADL 
prosessuell skala er 1.0 logits (cut-off 1.0 
logits)

• Disse grenseverdiene viser den laveste nivå 
for kompetent ADL utførelse



Normreferert tolkning

• Motorisk og prosessferdighetsmål kan 
samenlignes med det normative gjennomsnitt for 
friske personer i samme alder

• Ca 95% friske personer i samme alder har AMPS-
mål innenfor ±2 standard deviasjoner (SD) av 
den normative middelverdien.

• Når målene er innenfor det vertikale ”båndet” er 
personens observerte ADL-evne innenfor ±2 SD 
av middelverdien



ADL motorisk skala



ADL prosesskala



Normreferert tolkning

• Den prosentvise rangordningen (prosent friske 
i samme alder med lavere AMPS evne) og z 
scores rapporteres også 

• En persons z score viser hvor mange SD 
personens AMPS-mål er over eller under den 
normative middelverdi

• ADL motorisk eller ADL prosessevnemål som 
er 2 SD eller mer under det normative 
middelverdi (z ≤ -2,0) blir ofte brukt for å 
bestemmen grad av hjelpebehov





Tallene i tabellen over viser følgende: 

• Den motoriske ADL evnen er 0.5 
standardavvik under normativt gjennomsnitt

• Det betyr av 60 % av friske mennesker i 
samme alder sannsynligvis har en høyere 
motorisk ADL evne

• Den prosessuelle ADL evnen er 0.5 
standardavvik over normativt gjennomsnitt

• Det betyr at 30.7% av friske mennesker i 
samme alder sannsynligvis har høyere 
prosessuelle ferdigheter



Tolking av resultat

• Får ut både kvalitative og kvantitative 
resultat: 

• Kvalitative resultat:  Raw items skår med 
Rasch analyse

• Kvantitative resultat: lineære datagenerert

• Kvalitativ: hjelp til å beskrive utførelsen

• Kvantitativt: Sammenligner med jevnaldrende, 
kan si noe om behov for assistanse.



AMPS om behov for assistanse

• Ved motorisk ADL evne > 1,5 logits og ADL 
processuell ADL evne > 1,0 logits .

• er det 86% sannsynlig å klare seg i 
samfunnet; dette er den sterkeste indikator 
for selvstendighet

• Ved motorisk ADL evne < 1,5 logits og 
prosessuell ADL evne <1,0 logit, er det 83% 
sannsynlig behov for assistanse

• Ved motorisk ADL evne <1,0 logit og 
prosessuell ADL evne < 0,7 logit, trenger man 
assistanse og mest sannsynelig moderat til 
maksimal.



Motorisk og prosessuell cut-off

• Motor cut-off: 2.0 logits. Personer med ADL 
evne over cut off viser mest sannsynelig ikke 
klosshet, fysisk anstrengelse eller fatige i 
aktivitetsutførelsen. Jo lavere tall, jo mer 
klossethet og anstrengelse vil man se

• Prosessuell cut-off: 1.0 logit. Personer med 
ADL evne over cut-off har mest sannsynlig 
ikke nedsatt effektivitet i bruk av tid, rom eller 
gjenstander. Jo lavere tall jo mindre effektiv 
aktivitetsutførelse



Kvalitativ skår



Kvalitativ skår



Intervensjon 

• De laveste skårene, spesielt på de lettere 
items, kan være mest begrensende for 
aktivitetsutførelsen.

• Identifiser de vanskeligste items og som 
beskriver vanskene best.

• Grupper de som ligner hverandre, nyttig ved 
beskrivelse av aktivitetsutførelsen og 
forklaring av testresultatet.

• Identifiser også styrkene



Intervensjon, flere veivalg

• Compensatory

• Acquisitional (tilegnelse/få tak i noe)

• Restorative (friskere, sterkere og mer munter, mot tidl. 

trøtt, svak el elendig)

• Education/ teaching

• Dvs forenkle oppgaven, kompenserende 
teknikker, tilrettelegge miljø inkl. tekniske 
hj.midler og trening i spesifikke ferdigheter 

fører til økt mestring m m



Sette mål for intervensjon

• Pasientens mål og de ADL ferdigheter som har 
størst betydning for  aktivitetsutførelsen 
bestemmer fokus for eventuelle planlagte 
tiltak . 

• De interne og eksterne faktorer som 
forårsaker vanskene og som det er mulig å 
påvirke eller endre, bestemmer hvilke 
strategier som skal brukes.



Vurdering av endring

• Personene utfører to nye oppgaver. Kan være 
samme oppgave, men trenger ikke være det.

• To måter å vurdere endring: Observerbar eller 
statistisk signifikant

• Observerbar:Er endringen på minst 0.3 logits 
anses endringen som meningsfull og 
observerbar.

• Signifikant: Hvis forskjellen mellom 
måleverdiene er større enn summen av 
standard målefeil i de to oppgavene - er 
endringen signifikant



Ved innlæring av nye ferdigheter

• Ikke gi all informasjon på en gang

• Del aktiviteten opp i deloppgaver

• Gi informasjon samtidig som man viser, 
«hands on»

• Gjenta så mange repetisjoner som er 
nødvendig

• Lære hensiktsmessige strategier

• Huskeregler

• Forklar hvorfor der det er nødvendig(hygiene)



Psykisk utviklingshemmet/lærevansker

God eksekutivfunksjon – Oppgavefokusert, god 
konsentrasjon. Kan utføre rutinepregede oppgaver, 
men vanskelig å improvisere. 

Mange kan mestre ADL oppgavene ganske bra. Kan 
skorte på hygienen.

Oppmerksomhetsvansker-ofte springende litt til og 
fra, trenger stram struktur, blir ofte kaos, trenger 
oppfølging og hjelp til struktur

Konkluderer ofte med hvilke oppgaver det er ok å 
utføre med tilsyn og hvilke oppgaver andre kan 
utføre. Eks. rom/retningsvansker- da kan andre 
støvsuge og vaske gulv.



case

• To tvillinger, lett PU utførte samme oppgaver- ulik utførelse

• Ung kvinne, diplegi affeksjon i armer, spm om BPA

• Ung mann, diagnose Dandy Walker, lett PU, i bemannet bolig, 
personalet ønsker mer ressurser. Praktisk bistand?

• Kvinne, 40 år, unilateral CP, jobbet selvstendig som 
vaskehjelp, vurdering av restarbeidsevne



•Takk for oppmerksomheten


