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Abstrakt 
 
Nordisk kursus i skabende aktiviteter anvendt som ergoterapeutisk behandling, 1999 – 2000, 
har indeholdt gennemgange af mange indfaldsvinkler til den skabende aktivitet. 
Denne opgave, der udgør min afslutning af kurset, fokuserer på en sandsynliggørelse af vellykket 
omidentifikation hos psykiatriske patienter, hvor kreative aktviteter kan have været medvirkende 
til den nyfundne identitet.  
Denne iagttagelse sammenholdes med et virksomhedsteoretisk perspektiv. 
 
Konklusivt anføres et muligt sammenfald. 
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1. Baggrund 
 
Jeg har i mit arbejde som ergoterapeut på psykiatriske afdelinger mødt patienter, der i starten af 
et sygdomsforløb havde talrige indlæggelser over kort tid. De var en del af de såkaldte ”sving-
dørs-patienter”. Mennesker, hvor den samlede behandlingsindsats kun forekom at have en kort-
varig effekt. År efter har jeg så mødt nogle af de samme patienter, hvor der gik meget længere 
tid imellem behov for indlæggelse. Patienterne havde stadigvæk en psykisk sygdom, var for 
langt de flestes vedkommende i fortsat medicinsk behandling, havde fået tilkendt pension, men 
det, der udskilte denne gruppe mennesker, var deres nyvundne identitet. 
Jeg fik fornemmelsen af at møde mennesker, der nu forstod at finde et indhold i livet også uden 
at have et arbejdsmæssigt tilhørsforhold i traditionel forstand. Som kunne fortælle om, nu at 
kunne søge hjælp i tide, så akut-indlæggelser på døgnafdelinger kunne undgås. 
 
Mange årsager kan ligge bag denne ændring; jeg kan ikke få indblik i den enkeltes udvikling 
frem mod en øjensynlig større tilfredshed med livet, men det har min faglige interesse at fokuse-
re på denne gruppe mennesker, der nu forekommer at have et langt bedre livsindhold, på trods af 
svære psykiske lidelser. 
 
Jeg har lyst til at nævne et lille replikskifte fra min hverdag som ergoterapeut i et distriktspsykia-
trisk center. To patienter møder hinanden ved kaffebordet: 
 
A - Jeg tror jeg har mødt dig før på hospital X 
B – Det kan jeg ikke huske, var det ikke på hospital Y? 
A – Det mener jeg ikke 
B – Jo, det var på hospital Y; du har malet et billede der hænger på afsnit Z,2! 
A – Det er rigtigt…….så er det nok der.  
 
I sig selv siger denne lille ordudveksling ikke noget om indre processer og ny identitet hos A, 
men det siger noget om resultatet af en kreativ proces (et billede der er fundet værdigt til op-
hængning på en afdeling) og dette resultats medvirken til opfattelse af identitet - set af andre. 
 
Herudover husker jeg i rækken af mennesker, fra mine 25 år som ergoterapeut, mange ”lykkelige 
udviklingsforløb”. Hvor patienter er påbegyndt nye projekter; som studerende, som redaktører 
eller skribenter i patientblade, som meget aktive brugerrådsmedlemmer, som undervisere inden 
for eget speciale (uden dog at få løn for det), som billedskabende. Livsforløb, hvor sygdommen i 
lange perioder kunne holdes i skak, og hvor jeg fik fornemmelsen af, at de nu definerede sig selv 
på ny. 
 
Efter at have stiftet nærmere bekendtskab med begrebet omidentifikation som en del af rehabi-
literingsprocessen (S. Fortmeier, G. Thanning, 1994), har det slået mig, at det er netop hvad 
denne gruppe patienter er lykkedes i. På side 245 defineres begrebet således: 

 
Omidentifikation: den proces, hvor patienten – efter at have erkendt sine tab – omprioriterer og evt. ænd-
rer sine motiver, holdninger og livsværdier og indgår i nye virksomheder, som kan indfri de eksisterende 
motiver eller skabe nye motiver og interesser. Omidentifikationen består således af skabelsen af en ny 
motivhierakisering, der fører til en ny forandret bevidsthed hos personen om sig selv og omverdenen. Ved 
omidentifikation genskabes patientens følelse af identitet og integritet, selvom han selv og hans tilværelse 
er forandret. 

 
Ovenstående citat er fra bogen ”Set med patientens øjne”, hvis fokus er det ergoterapeutiske ar-
bejde ved behandling af somatiske patienter, men det er min overbevisning, at de opridsede teo-
rier ligeledes kan anvendes i forbindelse med psykiatriske patienter (bogen bygger til dels på 
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begreber kendt fra virksomhedsteorien; definition af enkelte af ovenstående begreber ses i mit 
bilag 1). 
For den ovenfor omtalte gruppe af psykiatriske patienter vil der ikke være tale om pludseligt 
opståede tab, som følge af legemlige indskrænkninger. Jeg forsøger dog alligevel en sammenlig-
ning: 
Det vil for patienter med mange indlæggelser bag sig dreje sig om omprioritering og ændringer i 
selve tilskyndelsen til at handle (ændring af motiver).  
 For mange gør sig gældende: De skal leve med et nyt selvbillede som pensionist og afhængig af 
indtagelse af medicin (ny identitet). 
Som pensionister skal de nu forme en tilværelse, hvor der er indhold og meningsfuldhed i hver-
dagen – uden et arbejde til at strukturere dagene (nye virksomheder). 
Højst sandsynligt skal der nu bruges mere tid på aktiviteter, der ikke indgik i deres forestillinger 
om ”at være voksen” (nye motivhierakiseringer). 
Lykkes denne store forandring i patienternes egen bevidsthed, skal der også tages højde for hele 
processen med at få omverdenen til at acceptere denne nye tingenes tilstand. Også fremover 
lykkes i at indgå i et ligeværdigt forhold med familie, venner og bekendte - samt forvaltende 
myndigheder. 
Alt i alt en langvarig, smertefuld proces, der skal håndteres sideløbende med resterende psykiske 
symptomer. 
 
Da jeg således mener at kunne finde mange lighedspunkter med den ovenforstående definition, 
vil jeg forsøge at relatere til denne omidentifikationsproces i det efterfølgende.  
 
Ud fra min kliniske erfaring og mit kendskab til omtalte ”patient A” har jeg en hypotese om, at 
kreative aktiviteter kan medvirke til genskabelse af ny identitet. 
Jeg ønsker i denne opgave at forsøge at få belyst, om dette kan sandsynliggøres, hvis jeg søger i 
noget af den under kursusforløbet læste litteratur. 
 

2. Problemformulering 
Kan kreative aktiviteter være medvirkende til en vellykket omidentifikation hos psykiatriske 
patienter? 
 
Afklaring af enkeltdele i problemformuleringen: 
Kreative aktiviteter. Det er ikke muligt at give et entydigt svar på, hvad dette er. Jeg vil i min 
analyse anvende Rollo May´s fremstilling af begrebet, som fremstillet i bogen, ”Mod til at ska-
be” (oversættelse af ”The Courage to Create”, 1975) suppleret af Donald W. Winnicott´s korte 
omtale af kreativitetsbegrebet i bogen ”Leg og virkelighed” (oversættelse af ”Playing and Reali-
ty”, 1971). 
 
Vellykket omidentifikation. Den del af patienters rehabiliteringsproces, hvor det lykkes for den 
enkelte at komme igennem den udviklingskonflikt, der er en følge af opstået psykisk sygdom. 
Jeg tager ikke stilling til, hvornår eller hvordan psykisk sygdom opstår, men fokuserer på proces-
sen, hvor det lykkes at opnå en følelse af identitet og integritet, der gør den enkelte i stand til at 
undgå døgnindlæggelse på psykiatrisk hospital. 
 
Psykiatriske patienter. Forstås her fuldstændig generelt som mennesker, der lider af en psykisk 
lidelse af så belastende grad, at oplevelse af egen identitet er truet. Denne følelse har været så 
belastende, at hjælp har måttet søges inden for det etablerede behandlingssystem. 
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3. Metode 
 
Det skrevne vil forme sig som et litteraturstudie, indeholdende et forsøg på en analyse. Jeg vil 
fremdrage afsnit fra de læste bøger, undersøge om der findes belæg for min hypotese, eller jeg 
senere i mit konklusionsafsnit helt må afstå fra denne. 
Jeg bevæger mig på kanten af det tilladelige i mine generaliseringer i problemformuleringen, 
men min fremgangsmåde vil være præget af ønsket om blot at kunne sandsynliggøre. 
 

4. Gennemgang og analyse 
 
Mit omdrejningspunkt i problemformuleringen er begrebet omidentifikation. Som jeg skrev i 
baggrundsafsnittet omtaler S. Fortmeier og G. Thanning patientens rehabiliteringsproces i deres 
bog og fremhæver at have fundet en række fælles træk vedrørende de oplevelser og psykiske 
reaktioner, som somatiske patienter kommer ud for i forbindelse med sygdomsforløb. De har 
som udgangspunkt for hele bogen, at ”det er set med patientens øjne”. Det er, hvad der foregår i 
den enkelte patient, med patienten som subjekt, ikke behandlerne (i.b. s.33). 
De opstiller en model (inspireret af Fugl-Meyer og Sjögren), hvor patientens oplevelser og reak-
tioner i behandlingsforløbet er tæt relateret til ydre handlinger og begivenheder. (Se Figur 1). 
I denne model indgår fire faser: Akutfasen, genoptræningsfasen, udskrivningsfasen og efterbe-
handlingsfasen. I akutfasen taber patienten kontrol over egen livssituation og er i krise. 
I genoptræningsfasen, hvor behandlerne træder til, påbegyndes en omidentifikation og bearbejd-
ning af krisen. 
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Figur 1, Rehabiliteringsprocessen (fra: ”Set med patientens øjne”) 
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Som det ses på figuren, fortsætter omidentifikationsprocessen videre igennem udskrivningsfasen 
og efterbehandlingsfasen. 
Resultatet af den samlede rehabiliteringsproces kan enten være, at patienten bliver en aktiv livs-
deltager, lever socialt integreret – eller fortsat bliver afhængig af andre og lever i en fortsat syge-
rolle. 
Det skal bemærkes at jeg ikke sidestiller ”krise” med en psykiatrisk diagnose, men opfatter det 
bredere, i tråd med forfatternes beskrivelse af en udviklingskrise. Fortmeier og Thanning skri-
ver på side 33 om krisen og udviklingskonflikten i akutfasen (den uddybes efterfølgende i øvri-
ge faser) : 
 

På grund af sygdommen eller skaden kan der være tab af forskellige ADL-færdigheder og fysiske – og 
muligvis også intellektuelle – funktioner, og ved indlæggelsen mister patienten desuden sine daglige virk-
somheder. 
Herved mister patienten sin aktive tilværelse, og mange patienter oplever, at de kommer i krise – en situa-
tion, hvor man udsættes for nogle modsætninger, der skal løses. Krisen indeholder en udviklingskonflikt, 
fordi patientens virksomhed er blokeret, og derved trues også personligheden og følelsen af identitet. 

 
Uanset hvilken psykiatrisk diagnose patienten indlægges med, mener jeg, at samme forhold gør 
sig gældende for psykiatriske patienter. Især når det er i starten af et sygdomsforløb. Ved første 
indlæggelse skal patienten tage stilling til mange sider af egen identitet. Vil det være muligt at 
føre en ”normal” tilværelse igen efter udskrivelsen? 
Det kan diskuteres om overgangen fra ”rask” til ”syg” er så pludselig for mange psykiatriske 
patienter som ved akut opstået fysisk sygdom, men ”Set med patientens øjne” rummer også ek-
sempler på sygdomsforløb med mere glidende overgang mellem diverse faser, som hos f.eks. 
leddegigtpatienter, – så jeg mener også af den grund at kunne anvende modellen. 
 
Jeg vil repetere fra baggrundsafnittet vedr. omidentifikation: ”Den proces, hvor patienten – efter 
at have erkendt sine tab – omprioriterer og evt. ændrer sine motiver, holdninger og livsværdier 
og indgår i nye virksomheder, som kan indfri de eksisterende motiver eller skabe nye motiver og 
interesser……..Ved omidentifikation genskabes patientens følelse af identitet og integritet, selv-
om han selv og hans tilværelse er forandret.” 
 
Det jeg nu vil undersøge hos mine kilder er: Rummer kreative aktiviteter elementer, der kan un-
derstøtte gennemlevelse af den proces, hvor tab af identitet erkendes, og ny identitet findes? 
 
”Mod til at skabe”; bogen er som sagt skrevet af Rollo May, der er kendt som repræsentant for 
den humanistiske-eksistentielle psykologi, og selv aktivt udøvende kunstner. 
Han skriver vidtfavnende og ekspressivt og med eksempler fra historien og kunsten af essentiel 
betydning for menneskeheden. Han taler ikke om weekend-malerier, men om værker, der virke-
lig ”rykker”. Dette er for mig at se gjort for at skabe forståelse via åbenlyse eksempler. 
På side 41 forsøger May at definere, hvad kreativitet er: 
 

Når vi definerer kreativiteten, må vi skelne mellem dens pseudoformer på den ene side (det vil sige krea-
tivitet som overfladisk æsteticisme) og dens autentiske form på den anden (det vil sige den proces som 
går ud på at få noget nyt til at eksistere). Den afgørende skillelinje går mellem kunst som kunstfærdighed 
(som i ”kunstig” eller ”kunstfærdig”) og ægte kunst. Dette er en skillelinje som kunstnere og filosoffer 
gennem århundreder har kæmpet for at klargøre. 

 
Herefter følger en parallel til Platons ”Symposion”, hvorfra fremhæves, hvad der kendetegner 
det ægte skabende menneske: Den som giver ophav til ny virkelighed. 
På side 42 følger, de for mig ikke så gennemtænkte overvejelser om ….”gør det selv-bevægelser, 
søndagsmaling eller andre måder at fylde fritiden ud på”. 
Afsnittet munder dog ud i: 
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Man må se kreativitet såvel i forskerens som i kunstnerens, tænkerens og æstetikerens arbejde, og man 
må ikke udelukke at den i nogen grad kan findes såvel blandt lederne indenfor moderne teknologi som i 
en mors normale forhold til sit barn. Kreativitet er, som Websters ordbog rigtigt antyder, i bund og grund 
den proces som går ud på at gøre, skabe, give eksistens. 

 
Min vurdering: 
Hvis det drejer sig om aktiviteter, der rummer mulighed for en proces, der kan andet end ”bare” 
at underholde, andet end fylde tomrum ud for den enkelte, så kan der tales om en kreativ proces. 
Processen skal for den enkelte give ophav til ny virkelighed. 
Når jeg tillader mig at gå videre i min tolkning af forfatterens udsagn om, hvad der er kreativt, - 
ud over mesterværker af betydning for hele menneskeheden, så skyldes det især May´s antyd-
ning af at kreativitet også kan ses i en mors normale forhold til sit barn. 
 
Men, hvad der er af større betydning for afklaring af min problemstilling, følger på side 43, hvor 
May beskriver, det som faktisk sker med det enkelte individ i det øjeblik, hvor han udfører den 
skabende handling; her fremhæves, at analysen af kreativitetens natur kan anvendes på alle 
mænd og kvinder i deres skabende øjeblikke: 
 

 Det første vi lægger mærke til i en kreativ handling, er at den er et møde. Kunstnere møder landskabet de 
ønsker at male – de betragter det, iagttager det fra den ene vinkel efter den anden. De bliver, som vi siger, 
suget ind i det. Gælder det abstrakte malere, kan mødet opstå med en ide, en indre vision, som så bliver 
ført videre af de lysende farver på paletten eller af lerets lokkende, grove hvidhed. Farve, leret og andre 
materialer bliver da en sekundær del af dette møde. De udgør dets sprog, eller mediet, som vi med rette 
kalder det. Forskeren går løs på sit eksperiment, laboratorieopgaven, i en lignende mødesituation. Mødet 
kan omfatte en frivillig anstrengelse, det vil sige viljekraft, men det behøver ikke at være således. Et raskt 
barns leg indebærer for eksempel også alle mødets væsentlige træk, og vi ved at legen er en af de vigtig-
ste prototyper på voksen kreativitet. Den væsentligste pointe er ikke den frivillige anstrengelses nærvær 
eller fravær, men graden af absorption, graden af intensitet………….Der må findes et udpræget engage-
ment. 

 
Min vurdering: 
Hvis kreative aktiviteter skal kunne understøtte gennemlevelse af den proces, hvor tab af identi-
tet erkendes, og ny identitet findes, er der nogle forudsætninger, der skal opfyldes: 
- Det kan dreje sig om mange former for aktiviteter, mange ”medier”, blot der er tale om et 

ægte møde. 
- Mødet kan forudsætte en viljeshandling, men kan også opstå i aktiviteter af legende karakter. 
- Engagement og opslugthed er en forudsætning for at kunne tale om situationer, der kan 

sammenlignes med skabende øjeblikke. 
 
Herefter omtales (side 47) det kreative mødes intensitet: 

 
Det at være opslugt ,fanget, fuldstændig engageret og så videre, er udtryk som ofte bliver brugt for at be-
skrive kunstnerens eller videnskabsmandens tilstand når han skaber, eller til og med det legende barn. 
Uanset hvad vi kalder det, karakteriseres ægte kreativitet af opmærksomhedens intensitet, af en forstærket 
bevidsthed. 

 
Nu følger en beskrivelse af de neurologiske forandringer, der optræder i en sådan tilstand. For-
andringer som: Manglende sultfornemmelse, fortabelse af fornemmelsen for tid og sted – fakto-
rer, der også kan ses ved angst eller flugt. Der fortsættes: 
 

Men det kunstneren eller den kreative videnskabsmand føler, er ikke angst eller frygt: Det er glæde. Jeg 
skelner skarpt mellem dette udtryk og lykke eller nydelse. I det øjeblik han skaber, føler kunstneren ikke 
nydelse eller tilfredsstillelse (det kan rigtignok ske senere, når han eller hun skænker sig en dram eller 
tænder en pibe om aftenen). Nej det er glæde , defineret som den følelse som følger med skærpet bevidst-
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hed, den stemning som dukker op sammen med oplevelsen af at man virkeliggør sine egne latente mulig-
heder. 

 
Min vurdering: 
Hvis en ægte kreativ proces kan indebære en sådan stemning, en sådan følelse af glæde knyttet 
sammen med en følelse af at virkeliggøre sine egne latente muligheder – vil jeg ønske for alle 
mennesker, at de er opmærksomme på sådanne øjeblikke. 
Jeg får også her fornemmelsen af hvor stor en del af den skabendes bevidsthed, der fanges i de ” 
ægte” kreative øjeblikke. Det bør fra tidligere citater huskes, at det kan være mange forskellige 
former for aktiviteter, der rummer sådanne øjeblikke. 
 
Indtil nu har jeg refereret, hvad May beskriver, at der sker i det enkelte individ. Der skal herefter  
fremdrages, hvad han har at sige om, hvad det intense møde er et møde med. På side 53 skrives: 
 

Et møde er altid et sammentræf mellem to poler. Den subjektive pol er det bevidste individ i selve den 
skabende akt. Men hvad er den objektive pol i dette dialektiske forhold?……….: Det er kunstnerens eller 
videnskabsmandens møde med sin verden…….. 
Med verden mener jeg det mønster af meningsfyldte forhold et individ eksisterer i og deltager i udform-
ningen af. Dette mønster har selvfølgelig en objektiv virkelighed, men det er ikke bare det. Verden er i 
samspil med individet til enhver tid. Der foregår en kontinuerlig, dialektisk proces mellem verden og je-
get og jeget og verden; det ene forudsætter det andet, og vi kan ikke forstå nogen af de to størrelser, hvis 
vi udelader den anden. Det er derfor vi aldrig kan lokalisere kreativiteten som et subjektivt fænomen, vi 
kan aldrig studere den alene ud fra det som sker inde i individet. Polen verden er en uadskillelig del af in-
dividets kreativitet. Det som sker, er altid en proces, en gerning – eller, mere præcist: en proces som sæt-
ter individet og dets verden i samspil med hinanden. 

 
Min vurdering: 
Dette afsnit mener jeg er meget vigtigt at lægge mærke til, når jeg har i erindring min beskrivelse 
af de problemer, mange psykiatriske patienter har med at definere sig selv i forhold til omverde-
nen, og den nye rolle som voksen, men ikke aktivt erhvervsudøvende. 
Hvis den her skitserede dialektiske proces er en følge af det kreative, ægte møde, mener jeg at 
være på rette spor. 
 
 
”Leg og virkelighed” er skrevet af Donald W. Winnicott (samlet og udgivet af dennes bo i 
1971). Den fremstår som en sammenskrivning af betragtninger om især overgangsobjekter og 
overgangsfænomener, men da forudsætningerne for en sådan forvaltning hænger nøje sammen 
med leg og kreativitet, rummer bogen også interessante betragtninger over disse udviklingsfor-
udsætninger. Winnicott var psykoanalytiker, og det er hans beskrivelser af legens univers og 
betydning for selvets etablering, jeg mener kan supplere May´s bog. 
 
Ved læsning her fik jeg bredt kreativitetsbegrebet betydeligt ud. Winnicott fremhæver adskillige 
gange, at han skelner mellem produkter af en skabende aktivitet, og selve den universelle kreati-
vitet, som hænger sammen med det at være i live. (F.eks. nederst s.81). 
 
Oversætteren til den danske udgave bemærker indledningsvis, at bogens originaltitel er ”Playing 
and Reality”, der egentlig på dansk skulle oversættes: ”Legende/legen og virkeligheden”. 
At opfatte ”leg”, som den proces der foregår under leg, ligger helt på linje med min ergoterapeu-
tiske opdragelse. Med en sådan begrebsforståelse in mente, læser jeg kap.4: Leg. Skabende akti-
vitet og søgen efter selvet (side 67): 
 

I dette kapitel beskæftiger jeg mig med søgen efter selvet og konstaterer igen, at visse forudsætninger er 
nødvendige, hvis denne søgen skal kunne lykkes. Disse betingelser har at gøre med, hvad man sædvan-
ligvis kalder kreativitet. Det er i leg, at det enkelte barn eller den enkelte voksen er i stand til at være ska-
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bende og gøre brug af hele sin personlighed, og det er kun igennem at være kreativ, at den enkelte opda-
ger selvet. 
Sammenhængende hermed er også den kendsgerning, at det kun er i leg, at kommunikation bliver mulig; 
mangelfuld direkte kommunikation kan føre til psykopatalogiske træk eller stærk umodenhed. 

 
Det er altså når vi er legende, vi er skabende – og gør brug af hele vores personlighed. Det er i 
den kreative proces at kommunikation bliver mulig; det tegner jo godt, når målet for patienten er 
social integration som aktiv livsdeltager (se Figur 1). Skal den enkelte så blot opfordres til at 
være kreativ for at finde ny identitet? 
Nu kunne jeg være uvederhæftig og stoppe mine uddrag her, men det er ikke mit sigte. En hypo-
tese skal ikke underbygges for enhver pris. Jeg finder i min videre søgen uddybninger af oven-
stående citat, der fortæller mig, at Winnicott ikke mener at en egentlig etablering af et selv kan 
findes i den kreative proces. På side 67 siger han: 
 

I søgen efter selvet kan en given person have produceret noget værdifuldt i form af kunst, men en succes-
rig kunstner kan være alment anerkendt og alligevel ikke have fundet selvet, som han eller hun søger ef-
ter. I virkeligheden kan selvet ikke findes i det, der skabes som produkter af legeme eller sjæl, hvor vær-
difulde disse konstruktioner end måtte være i form af skønhed , viden og påvirkning. Hvis kunstneren 
(inden for alle medier) søger efter selvet, så kan det med ret stor sandsynlighed siges, at der allerede er 
noget galt hos den pågældende kunstner, hvad angår en almindelig skabende måde at leve på. Det afslut-
tede værk heler aldrig den bagvedliggende fornemmelse af mangel på et selv.  

 
Min vurdering: 
Hvis jeg skal sammenfatte disse to citater vil jeg fremhæve: Det er igennem det at være kreativ, 
at den enkelte opdager selvet. Men ikke forstået snævert, som en søgen efter selvet i selve udfø-
relsen af ”værket”. Denne måde at læse ovenstående på ligger på linje med mange af de øvrige 
betragtninger i bogen. Det at kunne leve ”legende”, undersøgende og nysgerrig (i samspil med 
sin ”verden”), er en forudsætning for at kunne finde sit ”selv”; en god hjælp hertil kan fås i en 
terapeutisk proces, hvis terapeuten vel at mærke forstår at forholde sig på samme måde overfor 
tilværelsen og andre mennesker. 
 
Da denne bog ligger på et niveau, hvor definitioner af grundliggende begreber er et overstået 
kapitel, må jeg søge hjælp hos en anden psykodynamisk tænkende; J. Cullberg (1994) skriver om 
selvet (s.90.): 
 

Selvet er den subjektivt oplevede side af ens egen person….både oplevelserne af kroppen og af hele ens 
person (både bevidst som ubevidst). Over for selvet står de forskellige objekter (andre personer eller be-
tydningsladede fænomener uden for en selv). Spørgsmålet om, hvorledes forholdet mellem selvet og ob-
jekterne udvikler sig, er af afgørende betydning for menneskets modning. 

 
Man kan altså igennem det at være kreativ opdage sider af sig selv, men en egentligt moden og 
velintegreret ”selv- dannelse”, ligger ikke implicit i den kreative proces. En vigtig forudsæt-
ning for udbyttet af den kreative aktivitet er, at selvet er etableret eller hjælpes på vej i en tera-
peutisk proces, men det var ikke med i mit første spørgsmål. 
 

5. Diskussion og resultat 
 
Når jeg i dette afsnit skal begynde at stille begreber og udsagn op over for hinanden, løber jeg 
ind i et kendt problem: 
”Set med patientens øjne”, (hvorfra beskrivelsen af omidentifikationsprocessen er hentet) er 
skrevet med et virksomhedsteoretisk sprogbrug og bagvedliggende teoretisk referenceramme (og 
har antagelig et dialektisk-materialistisk udviklingssyn). 
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Rollo May og D.W.Winnicott skriver som havende et dialektisk-idealistisk udviklingssyn. Da 
begge udviklingssyn har som udgangspunkt, at udviklingens drivkræfter ligger i modsætningen 
mellem indre og ydre forhold eller i indre modsætninger, mener jeg godt at kunne sammenstille, 
men det kræver lidt mere ”oversættelse” af ordvalg. 
 
Her er det så, jeg forsøger at få svar på spørgsmålet: Kan kreative aktiviteter være medvirkende 
til en vellykket omidentifikation hos psykiatriske patienter? Da jeg præciserede, hvad jeg forstod 
ved en vellykket omidentifikation, skrev jeg: ”…den del af patienters rehabiliteringsproces, hvor 
det lykkes for den enkelte at komme igennem den udviklingskonflikt, der er en følge af opstået 
psykisk sygdom”. Jeg har mit fokus på at patientens virksomhed er blokeret ,og følelsen af iden-
titet og personlighed er truet . 
 
Begrebet virksomhed rummer elementerne: De bevidste, målrettede handlinger, hvorigennem 
mennesket påvirker omverdenen og selv forandres og udvikles (se bilag 1). 
 
Identitet defineres som: Individets selvopfattelse som bl.a. hænger sammen med systemet af 
virksomhedsmotiver – motivhierakiet (se bilag 1). 
 
Hvis jeg forholder mig til Winnicott: Når det drejer sig om at få løst op for endnu uafprøvede 
sider af personligheden, som dog er tilstede (de ligger latent hos personen bevidst eller ubevidst), 
så skulle det være muligt at bevidstgøre i en kreativ proces. 
Jeg er dog tvivlende overfor, om den legende proces, han beskriver, egentlig er tænkt som noget 
der kan sættes i gang uden kraftig hjælp fra en behandlers side. 
Så svaret må vel nærmest være et både nej og ja; i sig selv kan kreative aktiviteter intet udrette, 
men som del af en kommunikation med omverdenen, vil individets selvopfattelse kunne udvik-
les; der vil være mulighed for at opnå en ny identitetsfølelse. 
Ser jeg på muligheden af påvirkning af omverdenen (som er en del af udviklingskrisen), må jeg 
svare, at ifølge disse få uddrag skulle dette være muligt, hvis der opstår et dialektisk forhold i 
processen. 
Spørgsmålet er, om mange i min beskrevne patientgruppe er så tidligt skadede, at et egentligt 
etableret ”selv” ikke er til stede, men det lå ikke inden for min problemformulering. 
Når jeg holder mig til en eventuel, vellykket ny identitetsdannelse, så kan kreative aktiviteter 
være befordrende. 
 
May siger: 
1. Kreativitet er i bund og grund den proces, som går ud på at gøre, skabe, give eksistens. Pro-

cessen skal for den enkelte give ophav til ny virkelighed. 
2. Det kan dreje sig om mange former for aktiviteter, mange ”medier”, blot der er tale om et 

ægte møde. 
3. Mødet kan forudsætte en viljeshandling, men kan også opstå i aktiviteter af legende karak-

ter. 
4. Engagement og opslugthed er en forudsætning for at kunne tale om situationer, der kan 

sammenlignes med skabende øjeblikke. 
5. Det kreative møde indeholder følelsen af glæde, defineret som den følelse, som følger med 

skærpet bevidsthed, den stemning, som dukker op sammen med at man virkeliggør sine egne 
latente muligheder. 

6. Kreativiteten både rummer og forudsætter en dialektisk proces med den skabendes omver-
den. 
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Hele hensigten med kreativitet peger frem mod dannelsen af en ny virkelighed (jvf. 1.) Hvis det 
drejer sig om et ægte møde, som May så indgående beskriver indholdet af, så er der sket noget 
hos den, der skaber nyt (jvf. 1.). 
Begrebet virksomhed rummer elementerne: Bevidste, målrettede handlinger, hvorigennem men-
nesket påvirker omverdenen og selv forandres og udvikles. 
Jeg mener, at jeg her kan tale om sammenfald i begreberne: Mødet kan forudsætte en viljeshand-
ling (jvf. 3.) hvorigennem den skærpede bevidsthed, der herefter fremkommer, virkeliggør de 
latente muligheder, der er iboende det enkelte individ (jvf. 5). 
 
Men det er vigtigt at huske, at der skal være tale om en kreativitet, der opleves som et ægte møde 
(meningsfuldt?, min bemærkning) for den enkelte. Det kan så dreje sig om forskellige medier. 
(Jvf. 2). 
Kreativiteten både rummer og forudsætter en dialektisk proces med den skabendes omverden 
siger May (jvf. 6), og her ser jeg et klart sammenfald med den teoretiske opfattelse af en virk-
somhed, som ”virksomhedsteorien” omtaler. 
 

6. Konklusion 
 
Jeg har ikke fokuseret på helbredelse af den psykiske sygdom hos den omtalte gruppe patienter.  
Det, der for mig var interessant at undersøge, var den proces, der for mig at se var sket hos de 
mennesker, som fik længere imellem behov for ny hjælp udefra. Som var istand til at søge hjælp 
så tilpas tidligt, at ny akut-indlæggelse på døgnafdelinger kunne undgås. 
Jeg stillede spørgsmålet, om den for mig at se nyvundne identitet, jeg mødte hos nogle patienter, 
kunne være udtryk for en vellykket omidentifikation, hvor kreative aktiviteter kunne have været 
medvirkende. 
Jeg mener det sandsynliggjort. 
 
Om det rent faktisk var tilfældet for ”patient A”, må jeg undersøge nærmere en anden gang ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brønshøj, d. 10.08.00. 
Ria Kjær. 
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Bilag 1. Definition af begreber (Fra ”Set med patientens øjne”). 
 
Identitet: Individets selvopfattelse, som bl.a. hænger sammen med systemet af virksomhedsmo-
tiver – motivhierarkiet. 
 
Motiv: Tilskyndelsen, drivkraften til at handle. I motivet ligger også hensigten og meningen med 
virksomheden for den handlende person. Det er motivet, der sætter virksomheden i gang og giver 
den en bestemt retning, f.eks. i form af et ønske om noget, man gerne vil have eller opnå. Et mo-
tiv modsvarer altid et behov hos den handlende, og der vil altid være et motiv til en handling, 
men motivet kan godt være skjult, dvs. være ubevidst for den handlende. 
 
Motivhierarki: Det hierarkisk opbyggede netværk af motiver med tilhørende virksomheder, 
som udgør kernen i personligheden. Denne centrering i personligheden i bestemte virksomheder 
med tilhørende motiver, evner og personlighedsegenskaber udvikler subjektiviteten og identitets-
følelsen. 
 
Krise: En situation, hvor man udsættes for nogle modsætninger, der kan løses. Krisen indeholder 
således en udviklingskonflikt, hvor en positiv løsning af modsætningerne medfører udvikling, 
mens en manglende eller uhensigtsmæssig ”løsning” kan skabe angst eller hæmning, der bloke-
rer for udvikling. 
 
Udviklingskonflikt: En modsætningsfyldt situation med blokering af virksomhed og handling. 
En udviklingskonflikt kan opstå, når forhold i vores liv – enten intrapsykiske eller i relation til 
omgivelserne – forhindrer os i at udføre vores virksomheder eller skaber modsætninger mellem 
forskellige motiver eller virksomheder. En udviklingskonflikt vil – hvis den ikke løses – kunne 
hindre fortsat udvikling og true personligheden. 
 
Virksomhed: De bevidste, målrettede handlinger, hvorigennem mennesket påvirker omverdenen 
og selv forandres og udvikles. Virksomheden forbinder menneskets motiv med dets mål og giver 
derved en oplevelse af meningsfuldhed. Nogle virksomheder er dominerende, dvs. at de er særlig 
vigtige for udviklingen i en bestemt periode af livet, f.eks. leg, læring og arbejde. 
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