
Praksisbeskrivelse: Inger Voldum 
i alt 6 sider + 1 ekstra 

 
Baggrund som ergoterapeut: 
 
Uddannet ergoterapeut i 1989 fra Ergoterapeutskolen i Århus 
 
Har arbejdet 16 år indenfor psykiatrien:  
- Rehabiliterings og udslusningsbolig på Risskov ca. 1 år. 
- Daghospital i Silkeborg ca. 6 år. Daghospitalet blev lukket 1998. 
- Psykiatrisk afdeling i Silkeborg ca. 8 år: 
- åben afdeling med mulighed for skærmning akut afsnit. 
- De sidste 11 år indtil februar 2006 også klinisk underviser med studerende fra 

Ergoterapeutskolen i Århus 32 uger om året. 
- Har en 1-årig efteruddannelse i Kognitiv Terapi. 
- Er i gang med diplomuddannelse og uddannelse til handicaprideinstruktør. 
 
Opsagde min stilling fra medio februar i 2006 og er ved at bygge egen praksis på 
vores nedlagte gård, hvor jeg vil tilbyde: samtaleterapi, ergoterapi og rideterapi som 
selvstændig ergoterapeut.
-   Har i år taget et 15 ugers iværksætterkursus på 30 timer / ugen på EUC i    

Silkeborg. 
- Arbejder mandag, tirsdag og fredag på Frijsbak, Center for Ridefysioterapi. Har 

her også en rytter, som er psykisk syg til 1 times rideterapi 2 x ugen.  
- Underviser i tegneterapi og kunstterapi på Ergoterapeutskolen i Næstved, CVU 

Syd på 4. og 6. semester. 
 

 
Jeg har arbejdet med tegneterapi og skabende udtryksmåder siden 1990 

 
Tegneterapi, ud fra Hanne Hostrup Larsen, psykolog.  Bilag 1 
- individuelt og gruppe 
- sammen med ergoterapeut, der i perioden uddannede sig til tegneterapeut hos 

Ulrik Haar (speciallæge i psykiatri og psykoterapeut) og Jette Fenger 
(ergoterapeut og psykoterapeut) 

- Vi arbejde sammen om dette 8 år 1 x ugen, indtil min kollega rejste. 
- Efterfølgende arbejdede jeg da med patienter individuelt. Det længste forløb 

strakte sig over 3 år med en skizofren patient og varede i 2 år.  Fik supervision 
noget af tiden af Hanne Stubbe Teglbjærg (se senere/kunstterapi) 
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Tegneterapi med psykotiske; 1994.   Bilag 2 
- Tog to weekendkurser på RUC med Marianne Ganes, ergoterapeut/ 

gestaltterapeut/tegneterapeut. Prøvede det af i praksis med en gruppe af indlagte 
psykotiske/skizofrene unge mandlige patienter. Gruppen bestod 2 – 3 måneder. 
Det var en succes, og jeg var positivt overrasket over, hvor stabilt de ellers meget 
syge patienter mødte op, og at de virkelig profiterede af strukturen og rammerne, 
vi havde sat op.  

- Har brugt elementer herfra i mit arbejde efterfølgende.  
 
Kunstterapi; i 2003.     Bilag 3 
- Var CO-terapeut sammen med Hanne Stubbe Teglbjærg. Hun er speciallæge i 

psykiatri og CAGS i Expressive Arts Therapy ved EGS og siden 1.6.05 Ph.d. 
studerende ved center for psykiatrisk grundforskning i Århus. 

- Denne kunstterapi kaldes ISIS. Se www.exaforeningen.dk.  
- Vi havde indlagte og ambulante patienter, primært skizofrene, depressive og 

personlighedsforstyrrede. Forløbet varede ca. 9 mdr. og var 1 x ugen af 2 timer. 
 
Tegnetest; Bente Landau, 2004.  (Ledende ergoterapeut, Hvidovre Hospital) 
- Undersøgelse via persontegning 
- Afprøvet 1 gang på en ung patient. Gennemgik resultatet med patienten og senere 

samme dag på klinisk konference, hvor der skulle tages stilling til patientens 
diagnose. Min vurdering/hypotese, om patientens diagnose, viste sig at holde stik. 
Patienten var tilfreds med sin tegning og fortsatte med tegneaktiviteter også efter 
udskrivelse.  

 
Undersøgelse på anden vis: F.eks. Forespørgsel/henvisning fra overlæge 2005. 
Havde indlagt patient i tegneterapi 3 gange, hvor vi arbejdede med nogle afgrænsede 
emner, som lægen i Lokalpsykiatrien var kørt fast i/ønskede belyst og undersøgt 
nærmere. Patienten var indlagt af anden grund. 
 
Desuden tegne/ male som aktivitet   Bilag 4 
 På patientens stue    (ressourcetilskud) 

i værksted 
individuelt / gruppe 

Både med velfungerende patienter og patienter på det skærmede afsnit. 
Få de syge tanker ud af hovedet, evt. gøre dem til noget smukt rent farvemæssigt og 
måske indramme med pas par tout. Efter udskrivelse udstillede en patient alle sine 
små akvarelmalerier, efter af have fået dem indrammet med pas par tout, i vores 
Lokalpsykiatri. Billederne malede patienten, da denne havde det dårligst/mest 
paranoid. 
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En anden patient, depressiv og perfektionist, son normalt var optaget af produktet, når 
denne malede, blev opfordret til som led i behandlingen at fokusere på processen: 
Ikke planlægge, men følge det impulsive/lyst…og fik meget gavn og viden om sig 
selv via dette. 
 
I forbindelse med mit arbejde med studerende: - præsentation 
     - mål og ønsker 
 
Og undervisning i tegneterapi og kunstterapi 2 dage á 6 timer på Ergoterapeutskolen i 
Næstved.  
 
Har tidligere også arbejdet med ler, da jeg stod for et grovværksted. Dette var mest 
produktorienteret, men nogle patienter skabte figurere og gav ”indre væsner” form, 
som vi nogle gange talte om. 
 
Målgruppe: Jeg har nærmest arbejdet med alle typer patienter og i forskellige 
sygdomsfaser inden for psykiatrien: Ambulant, daghospital, åben afdeling, lukket 
afdeling, akut psykiatri med åben afdeling med skærmet afsnit. 
 
Formål med mine tilbud: Give indsigt eller at give mening/succesoplevelse eller 
begge dele. 
At beskæftige patienten og tilføre denne et ressourcetilskud. 
Med nogle patienter steg interventionen fra ressourcetilskud -> begyndende indsigt -> 
indsigt. Se bilag 4. 
 
Materialer: Tegneterapi: Oliekridt, A-3, evt. A-4 hvid tegne karduspapir.  
Kunstterapi: Grå kardus på rulle, malertape, pensler, akrylfarver (sort, hvid, blå, rød 
og gul),  malerbakker, evt. oliekridt, sten og musik. 
Som aktivitet: Akvarel-, akryl-, og sjældent oliefarver. Oliekridt, farveblyanter, 
blyanter, forskelligt papir. Jeg lavede pas par tout rammer efter behov. 
 
Samarbejde: Indtil 1998 sammen med anden ergoterapeut. Siden alene. I perioder 
supervision. Har delt oplevelser og erfaringer med kontaktpersoner og andet 
personale. Har fremlagt på konferencer og skrev cardex og journal. 
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Bilag 1 
Tegneterapi 

 
Rammer: 
- 1.gang præsentation af terapeut og deltagere og uddybning af metode 
 
- Bygger på Hanne Hostrup Larsen 
 
- Tavshedspligt i gruppen 
 
- Terapeut skriver referat hver gang og kommer med instruktion 
 
- Gennemgang inden deltager holder i gruppen. 
 
Under forløbet: 
- Velkommen i rundkreds på stole 
 
- Siden sidst: Hvordan har deltagerne det, og er der noget der skal følges op på? 
 
- Evt. koncentrationsøvelse. 
 
- Instruktion ved stort tegnebord til alle; en ad gangen. Individuelle; sjældent fælles 

instruktion. 
 
- Tegnetid, ca. 20 min. - ½ time. – Ingen snak. Terapeuterne sidder lidt på afstand. 
 
- I rundkredsen: Den enkelte fortæller om sin tegning  
 
- Feedback undervejs fra terapeuten 
- Evt. feedback fra gruppedeltagerne. Den enkelte kan sige nej til at få dette/til at 

give dette. 
 
- Undersøgelse af, om den enkelte deltager er nysgerrig på noget – gerne vil arbejde 

videre med noget – have fokus på noget. 
 
- Farvel til gruppen. 
 
Efter: 
- Referatskrivning og udformning af instruktioner til næste gang. 
-    Referere til konferencer og andre møder. 
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Bilag 2 
 Metode - Ad. 1 + 2. 

 
Cirklen: Underkop   
 Desserttallerken 
 
Cirklen repræsenterer SELVET. Skal tegnes med blyant – pænt. 
Udviklingen sker, når man overskrider Jegets grænser – her cirklen og definerer en 
ny / et nyt. 
 
Papir:  Lille ark  større. 
Lille papir ved stærke følelser. 
 
Grounding: Sid godt med begge fødder i gulvet. 
 
Musik:  Vær opmærksom på: stemmer, tema, ordene – ja på alle delene i 
musikken. 
Er en oplagt mulighed for at se / støtte patienten i en situation, der svarer til 
hverdagen, hvor en masse også bliver sat i gang. Det sker f.eks. når der ses / høres 
TV, radio og ved samvær med andre mennesker. 
Kan være: Albinoni Adagio(Hândel), Elvira Madigan, Liebstraum, Diango
 Guitar, greatest. 
Lyt selv først musikken igennem og mærk efter, hvad den gør ved dig. 
Lad patienter høre musikken igennem en gang inden instruktionen. Sig til 
patienterne: Hvordan har du det med musikken? – Du har lov at gå… 
 
Følg op: Hvis nogen patienter forlader rummet, følg op på det. Gå ud og tal med 
dem. – Derfor godt at være to terapeuter. 
 
Instruktion: De billeder / oplevelser / følelser, der kommer mens du høre 

musikken. – Vælg 1, der betyder mest der dig. Tegn det.  
 Brug 1 farve. 
Tegnetid: 5 – 10 minutter 
 
Snak om tegning: En patient ad gangen.  
 
Feedback:  Beskrive / fortælle  
  Terapeut / patienter 
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Bilag 3 
Kunstterapi 

 
Seance:  2 timer 
 
Rammer: Gymnastiklokale med to steder, hvor man kan trække sig 

tilbage og have ”helle”. 
 
Personale: Hanne Stubbe Teglbjærg

Speciallæge i psykiatri,  
CAGS i Expressive Arts Therapy ved EGS 
Forsker pt. i ”kunstbaseret behandling” 
 
Inger Voldum, ergoterapeut 

 
Deltagere: I dette tilfælde: Skizofrene, borderline, angst, deprimerede, og 

andre personlighedsforstyrrelser. 
  Havde været til forsamtale forinden, hvor formål blev afklaret. 
 
Siden sidst:  Sid på gulvet i rundkreds. 

Hvordan har gruppen det? 
  Beskeder 
 
Instruktion: Ofte med udgangspunkt i en sten. 
  En fysisk øvelse: ex. gå rundt (til musik) – opvarmning. 
 
Male:  ½ time på hver sin plads på gulvet eller væggen 
  Musik imens og kaffe/te. 
  

Terapeuterne går rundt imens og støtter i 
- at komme væk fra hovedet 

 - processen 
- praktisk vejledning 

Rydde op: 
 
Feedback:  Fra primærterapeut co.terapeut 
  Fra deltagerne, hvis fokuspersonen vil det. 
  Mundtligt eller på skrift på små sedler. 
 
Afrunding:  Sid på gulvet i rundkreds efter oprydning. 

Hvordan har det været? 
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                                                                 12-09-00  
Udarbejdt af 
Ergoterapeut 
Marianne Ganes 

Bilag 4 
ERGOTERAPEUTISK REFERENCERAMME 
 
Aleksej Leontjev: 1903 - 1979 
Virksomhedsteori: 
En menneskelig handling er en virksomhed - dvs. en udviklende proces - når mål og motiv for handlingen falder sam-
men. 
 
Vidensniveau hos pt. 
Empirisk erkendelsesteori. 
David Hume 1711 – 1776 
 

 Oplevelse  Erfaring Erkendelse 

Psykoterapeutisk niveau 
(iflg. Sonja Levander 
”Læketidningen” 
nr. 5, 299-30l, 1979 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeg-støttende terapi 
 
- ressourcetilskud 
gennem ydre 
foranstaltninger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Jeg-styrkende terapi 
 
 
- styrkelse af personens 

egne ressourcer gennem 
pædagogisk påvirkning  

 
- kontinuitet og 

regelmæssighed  
-    verbalisering 
-    "containing function" 
- identifikationsobjekt 
- pædagogisk forklarende 
- realitetstilpassede 

interventioner 
- øge valgmuligheder 
 
 
 
 
 

Indsigtsgivende terapi 
 
 
- frigørelse af egne 
ressourcer gennem 
tolkning af ubevidste  
eller førbevidste konflikter og 
fantasier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Ergoterapeutiske niveauer  Oplevelsesbaseret 
ergoterapi:  

Erfaringsbaseret 
ergoterapi 

Erkendelsesbasere
t ergoterapi 

Ergoterapeutiske 
Behandlingsprincipper 
 
 
 
 
 
 
 

  

Aktivering: 
-ressourcetilskud i 
form af gode 
oplevelser, som 
motiverer for senere 
handlen 
 
 
 

Funktions-/ færdigheds 
træning: 
- styrkelse af personens egne 
ressourcer gennem træning af 
funktioner/ færdigheder, som 
styrker eller vedligeholder 
patientens handleevne gennem 
erfaring 

Funktions-/ 
færdighedstræning: 
frigørelse af egne ressourcer i 
forhold til nye 
handlemuligheder gennem 
indsigt i "her og nu" relationer
 
 

Ergoterapeutisk intervention 
   Ergoterapeutiske 

kerneydelser 

 

Ergoterapeutiske kerneydelser Ergoterapeutiske kerneydelser 
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