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ÁGRIP 

Iðjuþjálfar vinna með skjólstæðingum sínum við að efla færni þeirra með það að 

markmiði að skjólstæðingarnir öðlist meira sjálfstæði og lífsfyllingu. Í upphafi íhlutunarferlisins 

metur iðjuþjálfi færni skjólstæðinga sinna með tilliti til endurhæfingar og annara úrræða. 

Samfélagið gerir sífellt meiri kröfur um gæði, hraða, hagkvæmni og sparnað í heilbrigðiskerfinu. 

Þar eru störf iðjuþjálfa ekki undanskilin og er því mikilvægt að iðjuþjálfar noti matstæki sem eru 

fljótleg og gefa áreiðanlegar niðurstöður. Tilgangur rannsóknarinnar var að fá úr því skorið hvort 

matsniðurstöður Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) og Modified Barthel Index 

(MBI) væru samhljóma. AMPS er iðjumiðað og ítarlegt matstæki, en er tímafrekt í framkvæmd 

og krefst þess að iðjuþjálfinn hafi farið á námskeið. MBI er þverfaglegt matstæki sem er einfalt 

og fljótlegt í framkvæmd og krefst ekki námskeiðs. Við framkvæmd rannsóknarinnar var notuð 

megindleg rannsóknaraðferð og niðurstöður settar fram með lýsandi tölfræði. Úrtakið í 

rannsókninni voru 30 einstaklingar, 67 ára og eldri sem ekki höfðu verið greindir með elliglöp, 

20 inniliggjandi á Landspítala Háskólasjúkrahúsi og 10 íbúar á Droplaugarstöðum 

hjúkrunarheimili. Við samanburð á niðurstöðum matstækjanna kom fram marktæk fylgni milli 

þess kvarða AMPS sem fjallar um framkvæmdaþætti er varða hreyfingu og MBI en ekki milli 

MBI og þess hluta AMPS sem fjallar um framkvæmdaþætti er varða verkferli. Þetta gefur 

vísbendingu um að niðurstöður matstækjanna séu samhljóma hvað líkamlega færni snertir. Mikill 

munur var á þeim tíma er matsferli matstækjanna tveggja tók. Matsferli AMPS tók í öllum 

tilfellum mun lengri tíma í heildina en matsferli MBI. 

 

Lykilhugtök: Assessment of Motor and Process Skills (AMPS), Modified Barthel Index 

(MBI), færnimat, athafnir daglegs lífs (ADL) og aldraðir. 
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ABSTRACT 

Occupational therapists work with their clients to enhance their abilities aiming at 

increasing their independence and quality of life. In the beginning of therapy, the occupational 

therapist evaluates the ability of his/her client with respect to rehabilitation and other means. 

Today’s society demands increasing quality, speed and lower cost of healthcare. This also 

applies to occupational therapists and it is important that their assessments are both quick and 

reliable. The aim of this research project was to assess the agreement between the Assessment of 

Motor and Process Skills (AMPS) and Modified Barthel Index (MBI). AMPS is occupational 

centered and a very thorough assessment, but time consuming and requires training course on the 

part of the occupational therapist. MBI is multi-specialist assessment tool and is both simple and 

fast and does not need prior training. The evaluation methods of this research project were 

quantitative and results described using statistics. Subjects were 30 individuals, 67 years of age 

and older that did not have the diagnosis of dementia. Twenty were patients at Landspitalinn – 

University Hospital and 10 were inhabitants at Droplaugarstadir – Nursing Home. Significant 

corrilation was found between the AMPS motor scale and MBI but not between MBI and the 

part of AMPS process scale. This implies that there is an agreement between the evaluation 

methods in terms of physical abilities. Great differences were found of the time it took to use the 

two different assessments tools. AMPS always took much more time than MBI. 

 

Keywords: Assessment of Motor and Process Skills (AMPS), Modified Barthelt Index 

(MBI), function evaluation, Activity of Daily Living (ADL) and elderly. 
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