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Født i 1953, uddannet ergoterapeut i 1978 på Institut for Ergo- og Fysioterapeuter ved 
Århus Universitet. Bor på en gård i Vendsyssel, gift med landmand, har 2 voksne børn. 
 
Arbejde 

•  ergoterapeut og instruktør på Psykiatrisk Sygehus i Hjørring og i Brønderslev  
•  ergoterapilærer på Ergoterapeutuddannelsen i Aalborg. 
•  medarbejder og klinisk underviser i Kildehuset Fountain House, socialpsykiatrien 

i Aalborg 
•  freelance med undervisning og kurser  

 
Videreuddannelse/kurser 

•  Instruktørkursus i ”Musikstimulering” på 100 timer hos musikterapeut Synnøve 
Friis 

•  1-årig Videreuddannelse for Ergo- og Fysioterapeuter (Ledende og Undervisende 
funktioner). 

•  ISIS EUROPE Denmark modul 1 over 1 ½ år. (www.exaforeningen.dk)  og 
(www.expressivearts.org)  

•  ARC, Coaching with the Arts over 1 ½ år. (www.artofcoaching.de)  
 
 
Overordnet ved jeg noget om ergoterapi, psykiatri, undervisning, kunst og 
kreativitet. 
 

•  Indførte Dramatik på Psykiatrisk afd. Y på Hjørring Sygehus og på Brønderslev 
Psykiatriske Sygehus.  

•  Underviste bl.a. i Dramatik, Billedterapi, Kommunikation, Brug af Musik, Sang og 
Dans i Ældreplejen og andre oplevelsesorienterede fag på 
ergoterapeutuddannelsen gennem 10 år. 

 
 
 
 
 

http://www.exaforeningen.dk/
http://www.expressivearts.org/
http://www.artofcoaching.de/


Jeg har altid været optaget af de skabende udtryksformer, både personligt og fagligt. 
Steen Lykke www.steenlykke.dk som var underviser på Videreuddannelsen oplyste 
mig om ISIS, og da det økonomisk og tidsmæssigt blev muligt for mig, startede jeg 
på uddannelsen. Først ville jeg blot tage modul 1 for min egen skyld, for at kunne 
få en god alderdom, som jeg yndede at sige. Men jeg blev så engageret, at jeg tog 
modul 2 også (ganske vidst i nyt regi ”ARC, Coaching with the Arts” som har 
sæde i Freiburg, Tyskland), sagde min faste stilling op, og i de sidste 2 år har jeg 
arbejdet deltids som freelance med undervisning og kurser. 

 
På ISIS uddannes man i intermodalitet, dvs. på tværs af forskellige kunstneriske 
udtryksformer. Det var dét, der fangede mig, for jeg havde indtil da ikke kunne lægge 
mig fast på én udtryksform. Jeg følte altid et krav om, at man skulle dygtiggøre sig inden 
for ét udtryk, men jeg kunne lide både at tegne, at synge, danse, sy kostumer, spille teater 
og spille musik ….. og i virkeligheden viste det sig tit netop at være en fordel at kunne 
lidt af hvert.  
Jeg holder mest af teatrets verden. Det er en samarbejdsverden, hvor der er mulighed for 
at bruge kroppen og stemmen, og hvor der oftest skal både kostumer og malede kulisser 
til. 
Fortællinger interesserer jeg mig også meget for – bl.a. livsfortællinger. Jeg samler gode 
fortællinger fra psykiatrien for at udgive dem i bogen ”Sådan skulle det gøres!” 
 
Desuden deltager jeg på amatørbasis i Voergaards Middelalderdage 
(www.middelalderdage.dk) og i parade- og gadeteatret Dunkelfolket 
(www.dunkelfolket.dk)  
 
 
Inden for arbejdet med Skabende Udtryksformer har jeg høstet erfaringer fra:  

•  Dramahold på SIND Daghøjskole i Aalborg (uddybes nedenfor) 
•  Ergoterapeutuddannelsen (beskrives kort nedenfor) 
•  MB-uddannelsen (Medarbejder med Brugerbaggrund-uddannelsen), Århus, Fyns, 

Sønderjyllands og Nordjyllands Amter 
•  Brugerlæreruddannelsen, Aalborg 
•  Gallo Husets Jobcenter ”Arbejdsfortællinger”, Århus 
•  ”Projekt Vendepunkter”, København 
•  AOF-hold ”Kunst på Kryds og Tværs”, Hjallerup 
•  Folkeuniversitetet ”Ergoterapi og Fortællinger”, Aalborg 

 
-o-o-o-o-o-o-o- 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.steenlykke.dk/
http://www.middelalderdage.dk/
http://www.dunkelfolket.dk/


DRAMAHOLD PÅ SIND DAGHØJSKOLE I AALBORG 
 

Socialpsykiatrien i Aalborg har ikke nogen drama/teatergruppe, som kan 
underholde, sætte ting til debat og/eller vække opsigt. Jeg har hørt en 
repræsentant fra The Stigma Busters i Minneapolis, Minnesota, USA 
fortælle om deres teatergruppe, jeg kender De Splittergale 
(www.desplittergale.dk) og Billedspor i Århus (www.billedspor.dk) og tænkte 
”So ein Ding müssen wir auch haben!” Er der ikke andre der vil – så vil jeg 
starte den! 

 
Starten… 
Jeg henvendte mig personligt til forstanderen på SIND Daghøjskole i Aalborg, som var 
interesseret, men ikke havde penge til det. Et halvt år senere ringede han til mig - han 
havde fundet pengene, og vi kunne starte. Det var januar 2005. 
På Daghøjskolen er der forskellige linjer og fag. Den Kreative Linje består bl.a. af 
Musikundervisning (med en musikterapeut) tirsdag og torsdag formiddag og 
Dramaundervisning 3 timer hver fredag formiddag (med mig).  
Tilmelder man sig, er det til det hele, både Musik og Drama..  
 
Deltagerne… 
Lige nu er der 8 deltagere - 5 mænd og 3 kvinder. Kursisterne er fra 18 – 40 år, flest 
omkring 30 år. Der er gerne mellem 5 og 10 på holdet.  
De fleste kursister er på kontanthjælp, enkelte er førtidspensionister. De har problemer 
dels af social art og dels af mere psykiatrisk art så som angst, depression, borderline, 
personlighedsforstyrrelser, skizofreni og enkelte med misbrugsproblematik. De fleste 
bor i lejlighed, enkelte i bofællesskab og en enkelt er langtidsindlagt. 
 
Indholdet… 
Det er drama og teater, vi er sammen om, det er ikke et terapeutisk forløb. At man kan 
lære noget af det og udvikles personligt er en anden sag. Vi snakker om oplevelser 
undervejs, og jeg opfordrer ofte kursisterne til at skrive iagttagelser og erkendelser ned i 
deres logbog. MEN vi skal have det sjovt, prøve noget på en scene, udfordre os selv i 
tilpas tempo for hver især, vi skal lege, måske overskride en grænse i ny og næ, vi skal 
finde på, og vi skal lave én forestilling til sommerafslutningen og én til juleafslutningen. 
Foreløbig skal denne forestilling bare vises internt i huset med de andre kursister og 
lærerne som tilskuere (2o–25 personer). 
Vi skal se mindst én professionel forestilling i hvert semester, så vi skal i et af de lokale 
teatre. Disse forestillinger betaler skolen, så de er gratis for kursisterne. 
 
Nyt dramahold starter til januar og til august, men der kan være gengangere på holdet. 
Jeg underviser i drama 3 timer én gang om ugen. I starten laver vi en masse øvelser, der 
handler om at lære hinanden at kende, hvad er vi for en gruppe (køn, højde, alder, 
erfaring med drama osv.) Vi laver mange øvelser, som går på at træne tryghed, at være i 
centrum (KORT tid ad gangen i starten), at finde på, at kopiere de andre, at glo på 
hinanden og vove at blive gloet på. 

http://www.desplittergale.dk/
http://www.billedspor.dk/


Vi træner kroppen - balance, smidighed, kraft, koncentration og afspænding. Laver 
gakkede gangarter og gør os grimme og monsteragtige, så vi bliver vant til at grine og 
blive grinet af. 
 
Et semester startede vi med regulær teaterhistorie, hvor jeg fortalte om de græske 
tragedier, commedia dell’arte, Shakespeare’s teater, det absurde teater osv. Det var ½ 
time med et teoretisk input, som var med til at variere timerne. 
 
Vi træner stemmen og øver tekstoplæsning. Vi har haft en ”fortællesten” og lavet 
fantasihistorier, hvor stenen gik på skift, og man skulle fortsætte historien med en 
sætning eller to. – Hvilken fantasi der blev udvist! Vi har fortalt dele af vores egen 
livshistorie (”Hvis en kendt instruktør skulle lave en film om dig, hvad skulle så i hvert 
fald med?”) 
 
Vi har haft et samarbejde med en pensioneret skuespiller omkring masker – hvilket 
resulterede i vores eneste offentlige optræden - på ”Brugernes Dag” på Aalborg 
Psykiatriske Hospital. 
Vi har set video-klip med Dario Fo og moderne fransk opera af den komiske slags.  
Vi har været i genbrugsforretninger for at finde udklædning, og vi har selv syet, malet og 
banket materialer sammen til den endelige forestilling. 
For tiden afslutter vi hver gang med 20 minutters guidet afspænding, dels fordi 
afspænding er ønsket og vigtigt, og fordi fredag eftermiddag har et krævende indhold. 
 
Tid og forløb… 
Undervisningen i Drama starter med en runde, hvor vi melder ind på, om vi er klar, eller 
om der skal siges noget for at blive klar. Vi holder et par pauser undervejs, og til slut 
snakker vi lidt eller lægger planer, eller jeg opfordrer dem til at skrive refleksioner i deres 
logbog, hvis vi har lavet noget nyt eller noget særligt. 
Jeg presser ingen, siger tværtimod at de skal trække sig tilbage, hvis de synes, det er for 
provokerende. Jeg har dog et vist ”drive” i undervisningen, så man bliver trukket med, 
og der er en ”venlig, blid, men fast stemning” (som én af kursisterne engang sagde til 
mig). Jeg viser også min egen begejstring og mit eget engagement. 
  
Forestillingen… 
Den første forestilling fandt sted i sommeren 2005, og det var ”Prinsessen på Ærten – så 
hatten passer!” i anledning af H C Andersens 250 års fødselsdag. De sidste to 
forestillinger har set dagens lys gennem et meget gensidigt inspirerende samarbejde med 
musikterapeuten. Forestillingerne har haft form af en cabaret, hvor de enkelte numre 
kan være musik, klovneri, oplæsning af et self made digt, monologer, dialoger, sang og 
dans. Vi finder selv på og bygger forestillingen op ud fra kursisternes ideer og ønsker. 
Det gode ved cabaret-formen er, at hvis der er sygdom eller frafald, ødelægger det ikke 
hele forestillingen, vi dropper bare det enkelte nummer. 
En af kursisterne fandt på navnet ”Psykose Cabaret”, og det er blevet dens navn. 
 
 
 



Problemer… 
Af problemer er det største den ustabilitet, som undertiden hersker. Én kan have det 
dårligt, og det går ud over fremmødet. Det er især belastende, når det lakker mod den 
afsluttende forestilling. Vi ER afhængige af hinanden, og det gør jeg meget ud af, fordi 
det er så GODT at mærke, både når vi alle er der, og når nogen mangler. 
Engang imellem kan jeg føle det som et problem, at jeg ikke er professionelt 
teateruddannet og nogle gange føler mig på usikker grund i selve teaterarbejdet. Men 
efter sigende går det, og jeg kan få – og benytter mig af det - råd og hjælp fra 
forstanderen og fra min supervisor fra ISIS/ARC. Min erfaring fra psykiatrien hjælper 
mig til ikke at fare for hårdt frem teaterfagligt.  
 
Succes, når… 
Det er en succes hver gang, der bliver grinet, hver gang nogen prøver noget nyt eller 
uventet og stråler derved. Det er en succes, når nogen beskriver, hvordan de i deres 
virkelige liv profiterer af det, vi øver os på i dramatimerne, f.eks. at håndtere en social 
situation eller en stress tilstand. Det er en succes, når de bliver klogere på sig selv og 
hinanden. Når de bliver venner uden for skolen og fortæller historier om ”Dengang i 
drama, kan du huske….!” 
 
Det er en succes, når resten af skolen kigger på forestillingen, klapper og hujer og er 
grønne af misundelse over at de turde! 
 
Fremtiden… 
På længere sigt skal vi fortsat have en ”Basis Dramagruppe”, men gerne tilføje en 
”Udvidet Dramagruppe” som tager UD og laver forestilling til diverse arrangementer. 
 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
 
ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN, SUNDHEDS CVU NORDJYLLAND 
 
2. semester, 10 timer til hvert af de 2 delhold. ”Skabende Aktivitet – basis” 
Mål: 
- at udtrykke sig i de forskellige former for kunst (mundtlig fortælling, prosa, poesi,  
  tegning/maling, skulptur/installation, sang, musik, teater, dans). 
- at lære OGSÅ af det kreative – som kommende ergoterapeut. Den kreative tilgang til 
  problemløsning. 
- at erfare og analysere, hvad det vil sige ”at finde på”. Den skabende proces,  
  spontanitet, at løse et problem her og nu. 
- at fordybe sig i kreative/kunstbaserede processer og forholde sig til materialerne. 
- at turde kaste sig ud i noget HER, for også at turde noget DER! 
- at have det sjovt. Opleve motivation og flow. 
- at opdage nye sider af sig selv og af hinanden, finde ressourcer, opdage forandringer og  



personlige ”udvidelser” (udvikling). 
 
Faget er meget praktisk tilrettelagt. De studerende udfører alle opgaverne konkret, de 
fortæller, de skriver, de tegner, de former leret, de klæder sig ud og spiller teater, de 
synger og de spiller. De giver udtryk for deres oplevelser, erfaringer og refleksioner 
undervejs. Sanne giver små teoretiske oplæg i relation til den kunstneriske 
skabelsesproces, giver den personlige oplevelse en faglig dimension og lægger vægt på de 
studerendes ressourcer og styrken i deres indbyrdes relationer.  
Nogle studerende kan blive lidt provokerede af opgaverne, men både udfordringen og så 
dét at have det sjovt sammen er stadig målet. Mottoet er ”Low skill, high sensitivity”   
 
3. og 4. semester, 8 timer til hvert af de 2 delhold. ”Skabende aktivitet – nu med 
billeder!” 
De studerende afprøver en mængde tegne-male-billed-øvelser, som giver indblik i, hvad 
denne aktivitet kan bruges til i den psykiatriske behandlingsverden. Det er IKKE terapi, 
men det giver forhåbentligt en forestilling om personlige udviklingsmuligheder. Der 
gives et historisk rids af, hvordan tegneterapi har udviklet sig gennem tiderne i 
ergoterapeutens behandling af psykiatriske patienter.   
 
5. semester, 10 timer til hvert af de 2 delhold. ”Dans og musik”. 
Et undervisningforløb spækket med praktiske øvelser, der giver sved på panden. Bygger 
på musikterapeut Synnøve Friis’s metoder. De studerende lærer at danse simple danse, 
folkedanse og siddende danse med dansesnor. De lærer at graduere en dans og at lave 
den om til personer med f.eks. gangbesvær.  
Elementære færdigheder i forbindelse med brug af dans og musik indøves, ligesom 
instruktionsteknik indøves. Brug af bolde sammen med musik afprøves. Brug af sange i 
demens-behandlingen afprøves, arbejdet med reminiscens og forslag til øveprogram til 
senil demente gennemgåes. 
 
6. semester, valgfag med ca. 26 undervisningstimer fordelt over et 3 ugers forløb. 
”Skab dig – livet igennem.” (Se Ergoterapeutuddannelsen i Aalborgs hjemmeside 
(www.scvun.dk)   
 
Sanne Brocks, oktober 2006 

http://www.scvun.dk/

