
Praksisbeskrivelse – Skabende Udtryksformer. 
 
MUSIK & PSYKE 
 
v/ Ellen Thomasen 
Ergo- og musikterapeut (GIM) 
 
Vor Frue Stræde 4, 3. 
9000 Aalborg 
86 19 10 51 
60 75 91 30 
www.mindandmusic.dk 
 
 
Baggrund: 
1966   Musiksproglig student 
1967-72 Musikstudier ved Københavns Universitet 
1975  Ergoterapeut – Skolen i København 
1992-93 Videreuddannelse til undervisende og ledende ergoterapeut 
1999 GIM-musikterapeut (The Bonny Method of Guided Imagery and 

Music) FAMI 
2002 1-årig efteruddannelse: ’Nærvær og Kommunikation’, baseret på 

psykodynamisk og kropsterapeutisk tradition 
 
Den røde tråd: 
Efter i mange år at have arbejdet aktivitetsorienteret (støttende/ styrkende) med 
skabende udtryksformer og musik som ergoterapeut i hospitalspsykiatrien, arbejder 
jeg i dag mere psykoterapeutisk (indsigtsgivende) som musikterapeut (GIM) i egen 
praksis: MUSIK og PSYKE – uden at min gamle ergo-fagidentitet på nogen måde har 
forladt mig. 
 
Musik er go’ terapi: 
Fra 1975 frem til 1999 havde jeg fast ansættelse i psykiatrien, de sidste 10 år som 
instruktionsergoterapeut. I tiden herefter supplerede jeg min musikterapeutiske 
praksis med vikararbejde i socialpsykiatrien, undervisning, foredrag, workshops samt 
konsulentopgaver indenfor ældresektoren (plejehjem og -boliger), neuropædagogik, 
hospice, rehabilitering af mennesker med kræft. 
Musikken (og sangen) har altid været med mig som et uundværligt middel til kontakt 
og kommunikation ’os imellem’ – et vitamintilskud i mit arbejde som ergoterapeut; 
hvad enten jeg brugte musikken som baggrund/ stimulus i forbindelse med gængse 
ergoterapeutiske aktiviteter (madlavning, tegne-/male, krop og bevægelse) eller som 
en aktivitet i sig selv (musiklyttegrupper, folkedans, fælles-/ flerstemmig/ solosang 
eller f.eks. at få pt. til at digte/ skrive egne sange). Den Canadiske Model indfanger 
og beskriver fint dét, jeg praktiserede intuitivt: ’At bruge musikken som værktøj, som 
en slags co-terapeut, der nærer ’the spirit’: nærvær, sammenhæng, motivation, 
engagement i relationen. Det skabende øjeblik i nu’et – os imellem – er essentielt i 
hverdagslivet og i terapi jfr. Daniel Stern: Det nuværende øjeblik i psykoterapi og 
hverdagsliv (Hans Reitzels Forlag).  
Sang er mit ’hovedinstrument’: Jeg har sunget fra før jeg ku’ kravle! a propos første 
linie i Benny Andersen/ Poul Dissing’s En sang om en sang ........ som på sin egen 
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vidunderligt skæve facon rummer essensen af hvad sang og musik kan gøre ved os fra 
først til sidst i et (langt) liv:  
 

Før vores hjerter og lunger bliver stive 
Hvad der sker for os alle engang 

Lad os synge mens vi er i live 
Lad os sammen bryde ud i sang 

La – la – la - lej 
 
Udover stemmen/ sangen har jeg gjort brug af klaver og harmonika (på brugsniveau).  
I mange år var jeg en slags ’skabsmusikterapeut’ – indtil jeg fra og med november 
1999 ’sprang ud’ og fik papir på (også) at være musikterapeut. Uddannelsen til GIM-
terapeut danner typisk overbygning til anden relevant terapeutuddannelse. Den 1-årige 
efteruddannelse i kropsterapi har forsynet mig med (endnu) flere redskaber til at gøre 
konstruktiv brug af ’kroppens fortællinger’ inden for rammerne af GIM-terapi som 
understøtter og stimulerer en (dyb) eksistentiel forandringsproces. 
 

Mit liv og min historie forstås bedre som en flerstemmig komposition,  
hvor jeg stadig udvikler temaer og føjer nye satser til - og hvor det måske 

ovenikøbet også swinger og groover ....... indimellem! 
(Even Ruud: Musikk og Identitet) 

 
 
Erfaringer med skabende udtryksformer og musik i psykiatrisk ergoterapi:  
 
Musik som et sekundært redskab i tilknytning til anden og primær ergoterapeutisk 
behandling (eks. køkkengruppe, ADL, krop og bevægelse, tegning/ maling mm.)  
 
Musik som et primært redskab i ergoterapeutisk behandling (f.eks.  
musiklytning, musiklyttegruppe, fællessang mm.) på forskellige niveauer, bevægende 
sig fra det mere rekreative, via jeg-støttende/ -styrkende til (i sjældne tilfælde) 
indsigtsgivende niveau alt efter hvilken målgruppe, jeg arbejdede med. 
 
Eks. Musiklyttegruppe – støttende/ rekreativ/ socialisering:  
(som jeg praktiserede det i 1990’erne) 
Rammer: Gruppe (’slow open’) 
  Max. 10 ptt. 
  2 x ugtl. à 1 time i Musikterapilokalet.  

(Alternativ: lukket gruppe i et forløb på f.eks. 5 gange). 
Indhold: At lytte til musik med udgangspunkt i deltagernes egne – om muligt - medbragte 

musikstykker (cd/ bånd). På skift præsenterer man sit musikvalg, fortæller lidt om. 
Hvilken betydning musikken har for én. Er det specielt teksten eller stemningen, der 
er vigtig eller noget helt andet? Mulighederne er mange og hver især får lejlighed til 
at kommentere og dele sin personlige oplevelse med de andre. 

Formål:    At skærpe evnen til at koncentrere sig, at lytte og udtrykke sig i samvær med andre. 
 At få en oplevelse af samhørighed, når musikken er den vigtigste fællesnævner. 
 At ha’ det rart. 
Forudsætninger: 

At deltagerne har et ønske om og er motiveret for at høre forskellig slags musik og til 
at dele oplevelsen med andre; også selv om man ikke har egen musik til rådighed. 
Visitation foretrækkes. 

Målgruppe: Ptt. på åben distriktsafdeling  
Personale: 1 ergoterapeut; afd. personale er velkommen efter aftale. 



 
 

Vi kan sidde side om side og høre den samme musik og alligevel ha’ det 
helt forskelligt. Det er de samme lydbølger, nogenlunde de samme ører, men 

mellem ørerne er vi forskellige og oplever derfor forskelligt. 
I musikken er der ingen, der har ret, eller i musikken har alle ret. 

(Peter Bastian: Ind i musikken) 
 
 
Erfaringer med skabende udtryksformer i egen praksis: MUSIK & PSYKE 

 
Eks.: Workshops á 4-7 timers varighed afholdt i perioden 2001-05  
 
Om brugen af musik i ergoterapeutisk/ neuropæd. arbejde med senhjerneskadede  
arr. faglig klub/ ETF 
 
Introduktion til musikterapi på Hospice Søholm  
 
Musik og afspænding med kræftpatienter på Dallund Slot (rehabiliteringscenter) 
 
Musik & indre billeder i Jungiansk perspektiv (Jungs Venner, Århus) 
                        
Musik er sundt: Gruppe af senhjerneskadede,  Præstehaven i Hørning      
 
Musik, indre billeder og kræft:  
- Kræftens Bekæmpelse i Århus og Middelfart 
- Hovedbiblioteket Møllestien i Århus (arr. KB)   
- Gøglerskolen i Århus (’Kom til kræfter’ arr. KB),  
- Tidslerne Århuskredsen, 
 
Eks.: Individuel GIM-terapi med forskellige målgrupper: 
Siden 1999, hvor jeg afsluttede min GIM-uddannelse har jeg haft mange individuelle 
forløb af kortere eller længere varighed (ialt ca. 400 sessioner) med fokus på temaer 
som følge af psykopatologiske konflikter (spiseforstyrrelser, overgreb, panik- og 
socialangst, opvækst med alkoholiske forældre, lettere misbrug og depression) såvel 
som almenmenneskelige/ eksistentielle konflikter (døden, friheden, isolationen og 
meningsløsheden jfr. Irvin D. Yalom) og nok så vigtigt: mennesker, der ’bare’ er 
nysgerrige efter at lære sig selv bedre at kende (selvudvikling). 

 

Det er terapiens mål 
at bringe patienten dertil, 

hvor han eller hun kan træffe et frit valg 
(Irvin. D. Yalom) 

 
Eks.: Psykopatologisk/ psykodynamisk: 
Et forløb på 53 sessioner over 5 år: En kvinde i 30’erne, der havde brug for massiv 
støtte til at bearbejde og leve med (konsekvenserne af) en række alvorlige traumer fra 



4-5 års alderen. GIM-processen blev et godt supplement til den øvrige praktiske 
sociale støtte hun modtog fra det offentlige. Udover at relationen i sig selv var vigtig 
(hendes netværk var meget spinkelt), nærede det kvindens kontakt til egne kreative 
ressourcer både konkret mht. digte/tegne/ male/ musik/ sang og i overført betydning 
mht måden at tænke/ se nye muligheder på. 
 
Jeg har fået et forhold til min egen indre verden, som har hjulpet mig til at se, hvorfor jeg er som jeg 
er. 
GIM har for mig været et nødvendigt supplement - musikken har givet mig noget til sjælen, jeg ikke 
kunne have fået på andre måder. 
Jeg har også fået nogle redskaber, jeg konkret kan bruge.... til at styre og kontrollere angsten; nu er 
det mere mig, der bestemmer! 
Jeg har fået indsigt... tydeliggjort min egen historie. Det har været hårdt, men nu kan jeg selv lukke op, 
gå ind ... i min indre verden og stole på, at det jeg får at vide er godt og vigtigt... har fået mere 
selvtillid! 
Jeg føler en større fred med, at jeg er, hvor jeg er... at det er, som det er. 
Jeg er ikke bange for at være ked af det... desperationen er forsvundet fra mine følelser. 
 
Eks.: Eksistentielle konflikter i forbindelse med livstruende sygdom. 
6 kvinder med kræft – 10 sessioner  
Individuelle ønsker og forventninger hos deltagerne: 

Mere overskud, overblik og ro. At få styrket troen, kontakt til ’det spirituelle’. 
Opdyrke gode baner og mønstre i hverdagen. Genfinde håb, få øje på nye muligheder. 
At blive klogere på mig selv. Få støtte til at fremme den positive proces, jeg allerede 
er i gang med. Spændt på hvad musikken kan gøre! Efterbearbejde mit sygdomsforløb 
og få hjælp til at tackle angst (for tilbagefald). Nyde livet - nu! 

 
Engang imellem må du lukke øjnene for bedre at kunne se 

(Paul La Cour) 
 
 

Et par udsagn fra opfølgende interviews: 
Jeg kan tackle mine problemer langt bedre .... har følelsen af ikke at ’drukne’ så meget, når der sker 
nogle svære ting. 

Tanken om at jeg skulle dø af kræft som 52 årig ligesom min mor, har virkelig fyldt meget. Det har 
været en ’mur’ jeg skulle bryde igennem. Jeg føler, jeg er kommet over på den anden side. Jeg 
planlægger min fremtid. 

Det bedste ved musikterapien er dét værktøj, jeg har fået til at gøre mig selv stabil igen, når jeg får det 
dårligt.  

Jeg har en indre fornemmelse af ..... en essens, en større enkelhed, noget mere åndeligt. 

Jeg er kommet i kontakt med en meget stærk indre lykkefølelse. Jeg ved egentlig ikke hvad det er der er 
godt, men følelsen er der. Og den kan jeg hente frem, når jeg ar behov for det. 

 
”Digte og sange er ikke noget, som man kan gribe sådan i luften; det er noget, som 

griber én, og det eneste man kan gøre er.... 
at gå et sted hen, hvor det kan komme til at gribe én.” 

(Peter Plys) 
 



Eks.: Selvudvikling: 
41 årig kvinde ’på jagt’ efter kreative ressourcer i sig selv. Hvad kan 3  GIM-
sessioner inspirere til? 
Jeg har opdaget, at min kreativitet ikke bare konkret udmønter sig i at skrive, tegne og male, men også 
i måden at leve mit liv på. 
Jeg kan ikke bare gå og vente på, at inspirationen kommer til mig; jeg må også selv åbne mig... ville 
den, tage imod den... give den plads! 
Dét, at gøre noget helt for sin egen fornøjelses skyld, er vigtigt! 
Musikken har hjulpet mig til at "scanne mit indre" og få øje på nye sider af mig selv. 
Eks.: Gruppeforløb: MUSIK & KREATIVITET 
GIM-musikrejser i gruppe m/ individuelt fokus (max. 6 deltagere/ kvinder med kræft) 
Formål:  At lade sig inspirere af musik og indre billeder 

At nære kreativitet og livskvalitet i samvær med andre  
Tid:    Kl. 19 –21.30  
Forløb:  1 gang om måneden i alt 10 gange 
 

”Musikken har direkte adgang til sjælen. Her finder den genklang 
med musikken og kreativiteten i os selv” 

(Kjeld Fredens) 
 
Konklusion: 
’Det skabende udtryk’ kommer  til udfoldelse på mange måder – ikke kun i form af 
digte, tegninger, malerier, skulpturer osv. men også i måden at tænke, opleve og 
handle på.  Vi kommer ofte til kort, når vi gerne vil dokumentere (for ikke at sige 
bevise) at vores metoder til at få et bedre/ anderledes liv end dét vi lever nu og her 
virker.  
Et succeskriterium for mig er, når klienterne selv kan mærke, beskrive, give 
eksempler på hvad de oplever som meningsfuld forandring.  Det er en del af min 
praksis at give klienterne ordet, ikke kun for at tilfredsstille mit eget behov (for 
feedback) men også fordi jeg mener det er en vigtig del af personens egen 
bevidstgørelsesproces.  En forudsætning herfor er, at klienten klart (og med egne ord) 
formulerer ønsker og forventninger til den forestående proces,  så vi senere har et 
afsæt for at se tilbage og gøre status. Virksomt om end banalt. 
À propos virksomt! Virksomhedsteorien som én af ’grundpillerne’ i vores 
ergoterapeutiske paradigme – duer efter min mening stadig: når mål og motiv går op i 
en højere enhed,  er der  gode chancer  for (oplevelsen af)  ’succes’ – også når 
virksomheden handler om at arbejde i dybere lag af bevidstheden. 
Ønsket går forud for viljen! En meningsfuld handling er utænkelig uden et 
forudgående ønske. I kraft af viljen projicerer vi os ud i fremtiden og udgangspunktet 
er – ønsket. (ønske –> engagement –> valg –> handling) jfr. Rollo May og andre 
humanister i USA. Disse går såmænd godt i spænd med den gamle sovjetteoretiker,  
samt principperne for NUZO, Den Canadiske Model,  flow, diverse 
udviklingspsykologiske teorier incl. Jung m.fl.. 
Den form for musikterapi, jeg arbejder med nærer og stimulerer dybe ønsker i 
bevidstheden. Har klienten vilje,  mod og kræfter til at engagere sig i at træffe (ofte 
svære) valg og føre dem ud i livet,  er der håb om forandring. 
 
 

Viljen til forandring kommer, 
når trygheden ved den gamle smerte 



 ikke længere er nok. 
(anonym) 

 
Vil du vide mere: www.mindandmusic.dk 
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