
ergoterapeuten  l  marts 2010 l 25

Skabende udtryksformer

Hovedet er lænet en smule tilbage. Øjnene er lukkede. Han 
skriger. 

Det er vanskeligt ikke at kigge på ham. Umuligt ikke at 
mærke smerten fra ham. Også selv om han er i ler. 

Den lille skulptur er udformet af en ung kvindelig patient 
med en personlighedsforstyrrelse. I arbejdet med leret lykke-
des hende at udtrykke det, hun ikke selv kan; nemlig skrige.  
I stedet for får hun kropslige reaktioner i form af panik og 
flugtreaktion. Men med manden foran sig fortæller hun for før-
ste gang om de overgreb, der er sket på hende som fireårig. 
Hun forklarer, at manden skriger det, hun ikke selv kunne 
som lille pige: Stop! Hjælp!  

Støttet af ergoterapeuten, der leder det terapeutiske forløb,  
kan den unge kvinde nu gå i gang med at udforske, hvorfra i 
hende selv den skrigende mand kommer.  
Ergoterapeuten foreslår, at det måske er en maskulin kraft i 
hende? Det giver genklang hos kvinden, og hun får nu til op-
gave at give udtryk for noget maskulint i sig selv. Denne gang 
vælger hun at udtrykke sig på papir. Og langsomt, men sik-
kert, får en superheltinde liv på papiret. En hel og stærk krop i 
superheltindeudstyr. Hun smiler.

erfaring med sanserne

Ergoterapeut Rikke Jespersen, Psykiatrisk afdeling Middelfart, 
smiler også, når hun fortæller om den unge, kvinde, der fandt 
frem til både sin afmagt og sin superheltinde.

Hun var patient i en COPM-gruppe for unge med personlig-
hedsforstyrrelser, som Rikke Jepsersen stod for. I gruppen  

arbejder hun med kunstterapi og det, man inden for ergo- 
terapi kalder skabende udtryksformer.

– Det er en terapeutisk arbejdsmetode, hvor terapeuten 
sammen med patienten går ind i en fantasiverden. Hun får 
mulighed for at udtrykke sig ved at male billeder eller lave 
skulpturer. Og efterfølgende støtte til at sætte ord på de følel-
ser, der er blevet udtrykt i det kreative. I eksemplet fandt hun, 
ved hjælp af det skabende udtryk, frem til to meget konkrete 
sider i sig selv. Det gjorde hende i stand til at overveje, hvor-
dan hun kunne acceptere og bruge dem til noget i sit liv, si-
ger Rikke Jespersen og forklarer, at det at erfare skjulte følel-
ser og ressourcer med sanserne i stedet for kun med ord, 
erindres på en anden måde. 

Terapeuterne, der arbejder med kunstterapi/skabende ud-
tryksformer, lægger ikke ord i munden på patienten.  De 
spørger åbent til, hvad kunstværkerne udtrykker, eller de kan 
stille en hypotese, som stimulerer patientens reflektioner.

Netop åbenheden og ikke at have svar eller vurderinger 
som terapeut er en central del af måden at arbejde med ska-
bende udtryksformer. 

Det mener tre ergoterapeuter, der beskæftiger sig i feltet 
med patienter i psykiatrien; Anette Graversen, ledende ergo-
terapeut på Psykiatrisk afdeling Middelfart, ergoterapeut Rik-
ke Jespersen, der afslutter kunsterapeutuddannelse i år, Win-
nie Snedker Jørgensen, ergoterapeut og kunstterapeut, Vejle 
Psykiatrisk.

De peger på, at de vigtigste funktioner, ergoterapeuten har i 
arbejdet med skabende udtryksformer, er, at:

Genvej til sindet
I psykiatrien giver arbejdet med skabende udtryksformer  
patienterne en mulighed for at åbne for nye erkendelser,  
se noget nyt – eller se det genkendelige fra en ny vinkel

Af Lisbeth Maindal, journalist
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man har gjort det, så kan man meget ofte sætte ord på.  
Processen bliver altså brugt til at undersøge følelser og kom-
me i kontakt med sig selv, siger Winnie Snedker Jørgensen. 
For patienten kan det give udbytte i forhold til:
•	 Afklaring	af	en	problematik
•	 Indsigt	i	sammenhænge,	man	ikke	selv	havde	set
•	 Nyorientering	mod	mål,	der	bliver	synlige	i	billedet
•	 	Mod	til	at	mærke	følelser,	der	er	holdt	tilbage,	eller	man	 

ikke vil kendes ved
•	 	Patienten	bliver	set,	hørt,	forstået,	taget	alvorligt.	Patienten	

bruger tid på at udtrykke sig, og ergoterapeuten bruger tid 
på at se patientens udtryk og lytte til patienten

•	 	Patienten	finder	ressourcer	hos	sig	selv,	som	patienten	ikke	
var klar over, at han havde. Det kan give patienten håb og 
mod på at være aktiv, også i andre sammenhænge

•	 	Der	kan	poppe	noget	op	i	billedet,	der	måske	skal	kigges	
nærmere  på, måske skal det stå, som det er. Måske skal 
det pakkes lidt ind 

TværfagligT samarbejde 

Kunstterapien drives overvejende af ergoterapeuter, ofte med 
en kunstterapeutisk videreuddannelse eller med mange års er-
faring i at arbejde ergoterapeutisk med skabende udtryksformer. 

– Men arbejdet er også en del af et veldefineret tværfagligt 
samarbejde, fortæller Anette Graversen. 

Nogle patienter lukker op for følsomme emner via kunstte-
rapi. Hvis patienten ønsker det, kan patienten vælge at tale 

•	 	Skabe	gode	rammer	for,	at	patienter	kan	udtrykke	sig	kreativt
•	 Skabe	tryghed	og	accept
•	 Være	åben	over	for	ideer,	inspiration	og	nye	tanker
•	 Ikke	undervise.	Ikke	bedømme	et	billede

– Når rammerne er etableret, er der mange terapeutiske 
muligheder i at arbejde med de skabende udtryksformer. Et 
billede, poesi, drama eller musik kan behandle eksistentielle 
emner og røre og bevæge os og være med til at åbne for nye 
erkendelser; Man ser noget nyt. Eller man ser det genkendeli-
ge fra en ny vinkel. Eller man ser noget, man skal se nærmere 
på, forklarer Anette Graversen, ledende ergoterapeut.

arbejde med varsomhed

Den skrigende lermand er et eksempel, der skulle ses nær-
mere på. Og ud af ham voksede superheltinden. Ved hjælp at 
skulpturen og billedet skabte patienten det, de tre ergotera-
peuter kalder en genvejstast til sindet.  

– Som terapeuter er det vores opgave at arbejde med var-
somhed og ikke fortolke de skyggesider, patienten lægger 
frem. Det kan patienten selv gøre, når han begynder at kigge 
på følelser, der måske har været holdt nede i mange år. Via det 
kreative kommer det ubevidste i spil for patienten, og det er 
her, genvejstasten findes, fortæller Winnie Snedker Jørgensen.

– Man kan også sige, at man arbejder med det nonverbale. 
Man ser på et emne, der ikke umiddelbart kan udtrykkes med 
ord. Så arbejder man med at udtrykke det kreativt og når 
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videre med kontaktpersonen om det, der trænger sig på. 
– Der er gensidig respekt om det tværfaglige samarbejde. 

Skabende udtryksformer er et supplement til anden behand-
ling, med fokus på at støtte patientens udvikling og overord-
net behandlingsplan, fortæller Anette Graversen.

meToder

Kunstterapi og skabende udtryksformer er et terapeutisk felt.  
På Middelfart Psykiatrisk afdeling arbejder ergoterapeuterne 

med	”Hverdagsliv	i	fokus”,	kombinationsbehandling	til	patien-
ter med personlighedsforstyrrelse. Kombinationsbehandlingen 
består af henholdsvis en COPM gruppe, hvor der arbejdes ud 
fra kognitiv terapimetoder og social færdighedstræning samt 
en kunstterapi gruppe.  

Patientgruppen møder 12 gange til kunstterapi og 12 gan-
ge til COPM (CMOP). Før opstart i gruppen får hver deltager 
lavet en COPM-undersøgelse. Når kombinationsbehandlingen 
er afsluttet, foretages en revurdering via COPM-undersøgelse 
samt et kvalitativt interview.

– Vi arbejder med afprøvede metoder i terapeutisk sam-
menhæng. Det er vores erfaring, at patienter profiterer af at 
deltage i kunstterapi, og samtidig har vi patienternes ord på 
og subjektive vurderinger af, hvad de får ud af det, siger 
Anette Graversen.

Redaktionen takker alle patienter, som har stillet kunst 
og ord til rådighed for denne artikel.

blå bog
•	 	Anette	Graversen	(t.v.),	ledende	ergoterapeut	på	Psykiatrisk	afdeling	Middelfart,	tilknyttet	 

gerontoafsnittet, har også patienter fra almenpsykiatrisk afsnit.
  Har erfaring med malegrupper for patienter i almenpsykiatrien, har udviklet og arbejdet med  

Billedsprog til gerontopatienter. Bog om Billedsprog forventes udgivet sommeren 2010.
•	Winnie	Snedker	Jørgensen	(m.f.),	ergoterapeut.	Uddannet	kunstterapeut	fra	Den	Sociale	Højskole
  Arbejder i almenpsykiatrisk dagafsnit på Vejle Psykiatrisk afdeling, har indlagte og ambulante  

patienter. Har i de sidste fire år haft gruppeforløb for deprimerede og personlighedsforstyrrede, 
samt individuelle kunstterapeutiske og indsigtsgivende forløb for voksen psykiatriske patienter.

•	 		Rikke	Jespersen	(t.h.),	ergoterapeut.	Afslutter	fireårig	uddannelse	på	Institut	for	kunstterapi	i	år.
  Ansat på almenpsykiatrisk dagafsnit og akut modtageafdeling på Psykiatrisk afdeling Middelfart. 

Patienter med affektive lidelser, personlighedsforstyrrelser, psykoser.

paTienTevaluering
En paitent har evalueret et individuelt kunstterapeutisk  
forløb. Her er udpluk af hendes vurdering:
Arbejdet med: Drømme. Baggrundsbilleder. Smerter. 
Handle/Reaktion/Reaktionsmønstre
Konkrete situationer: Arbejdsmæssige relationer. Privat 
relationer. Andre relationer
Emner som: Den kvindelige/mandlige side. Assertive løsninger
Følelser som: Ked af det. Trist. Angst. Mister koncentrationen
Fysiske reaktioner:	Kvalme.	Ubehag.	Svedige	hænder.	Ondt	
i maven. Mister jordforbindelsen. Synet bliver uklart. Svært 
ved at trække vejret. Har en ”mursten” i maven

Patienten fortæller: Jeg har fået værktøj til at ændre/hand-
le/reagere på en mere hensigtsmæssig måde.
Det har været et lærerigt forløb, til tider meget svært, hårdt 
og smertefuldt forløb. Det har givet mig en bedre forståelse, 
indsigt og accept af mine tanke/handle/relations og reak- 
tionsmønstre. Desuden givet mig en bedre selvforståelse  
og accept af mine svage sider.
Jeg ved nu, at jeg har ret til at være til, og jeg har ret til at  
blive forstået og elsket. Der er blevet lyttet, stillede svære 
spørgsmål med empati og vist omsorg, accept af mig som 
menneske og mine grænser. Kunstterapi har givet mig ind-
sigt, mange AHA-oplevelser og været et rummeligt sted, 
hvor jeg kunne få sat billeder/ord på mit indre kaos.

•
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Billedsprog kan give associationer til billedterapi eller 
kunstterapi, hvor patienten skaber billeder eller figurer, som 
anvendes som udgangspunkt for samtale og terapi, men 
billedsprog er noget andet. Her er det nemlig terapeuten, 
der tegner. 
Idéen	til	at	arbejde	med	billedsprog	opstod	hos	Anette	

Graversen	for	mere	end	12	år	siden.	I	sit	arbejde	med	de-
pressive ældre på gerontologisk afsnit oplevede hun ofte, 
at både hun selv og patienterne manglede ord i terapien. 

- Jeg fik ideen en dag, hvor jeg for at få en meget ud-
slukt patient til at tænke nye tanker, sagde: Tænk, hvis du 
var en prinsesse. Hvad ville du gøre?

Noget tændtes i hendes øjne, men da jeg opfordrede 
hende til at tegne sig som prinsesse, sagde hun, at hun ik-
ke kunne tegne. Jeg fik ideen til, at jeg kunne tegne for 
hende. Vi prøvede det af, og det viste sig, at metoden kun-
ne noget. Jeg fik tilladelse af overlægen til at gå videre, og 
siden har jeg udviklet metoden Billedsprog, siger Anette 
Graversen og forklarer:

– Billedsprog består af to ting: Patientens ord og terapeu-
tens tegninger. Jeg lytter omhyggeligt til patientens budskab, 
og giver ham et billedbudskab tilbage sammen med de ord, 
han har givet. Med simple tegnede figurer opstår der en in-
teraktion mellem patient og terapeut. Billedsprog er en for-
tælling med ord og tegninger, der kan hjælpe patienten til at 
finde vej til det, der plager ham. Patienten udtrykker sig gen-
nem terapeuten. Distancen via fortællingen muliggør, at vi 
kan tale om noget af det, der er svært at tale om. 

Hun har løbende haft kontakt til overlæge om udviklingen 
af redskabet. Ligesom  der altid er en kontaktperson med 
til	tegnesessionen.	I	dag	arbejder	Anette	Graversen	med	
redskabet på den gerontologiske afdeling i tæt samarbejde 
med psykolog, sygeplejerske, ergoterapeut. 

– Det har været 12 meget spændende udviklingsår, som 
nu resulterer i en bog, hvor redskabet lægges frem, siger 
Anette Graversen.

Billedsprog forventes udgivet til sommer via Nyt Nordisk 
Forlag, med forord og efterord af to psykologer.

Billedsprog  
– nyt ergoterapeutisk redskab

skørTer som symbol på omsorg 
Case: et gruppeterapeutisk forløb for unge får patienterne 
til opgave at foretage en fantasirejse til mulighedernes land 
og lede efter en hjælpestrategi i deres liv. Efterfølgende 
skal de tegne, male eller i ler udtrykke deres oplevelse.  
En ung kvinde forklarer, at det, der kommer frem i hendes 
rejse, er billeder af skørter. Ergoterapeuten opfordrer hende 
til at holde fast i billedet og udtrykke følelsen af skørterne i 
ler eller i et billede.
Kvinden skaber en lerfigur af en favnende og omsorgsfuld 
mor. Hun fortæller, at hun altid har manglet et sted, hvor 
der er en, der griber hende, og hun ved, at hun aldrig får 
det. 
Ved at hun skaber lerfiguren, er det med til, at hun kan 
skabe et introjekt af en mor i sig selv. Hun erkender, at hun 
aldrig får den trygge mor, hun ønsker sig, men hun kan be-
gynde at arbejde med at finde den i sig selv.
Winnie Snedker Jørgensen, ergoterapeut

Anette Graversen, ledende ergoterapeut på Psykiatrisk afdeling i Middelfart, udgiver 
til	sommer	bogen	”Billedsprog”,	om	et	nyt	redskab,	hun	har	udviklet	siden	1998
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Billedsprog  
– nyt ergoterapeutisk redskab

Der var engang en lille kone, der 

kom med blomster på kirkegården.

En lille kat kom hen til hende.

Katten spurgte: hvem kunne hjælpe 

dig, dengang du blev alene?

fne – skabende udTryksformer i ergoTerapi 
Skabende udtryksformer i ergoterapi er et netværk under Etf. Formålet er:
•	At	udvikle	og	skabe	et	kollegialt	netværk	med	vægt	på	erfaringsudveksling	og	gensidig	inspiration
•	At	argumentere	for	skabende	udtryksformers	betydning	i	ergoterapeutisk	praksis,	uddannelse	og	forskning
•	 	At	indsamle	og	formidle	viden	om	skabende	udtryksformers	nuværende/fremtidige	rolle	og	potentialer	i	ergoterapeutisk	praksis	

med henblik på at diskutere og udvikle humanistiske og kunstbaserede dokumentationsformer

FNE Skabende blev stiftet i 2002. Netværket blev startet af ergoterapeuterne Jeannette Cold og Jytte Kokholm, dengang under-
visere inden for det psykiatriske område på ergoterapeutuddannelsen i Århus. Med netværket ønskede man at give et vigtigt er-
goterapeutisk område plads.
 
Ergoterapeuter har fra tidernes morgen altid haft papir og farver som aktivitet, fra ren beskæftigelse til en metode til udvikling og 
mestring af egne ressourcer og problemer – en terapeutisk indsats hvor processen såvel som produktet er i fokus. Det skabende 
er ikke kun tegne/maling. Der bliver også arbejdet med musik, drama, poesi, bevægelse, ler og andre materialer i kombination.
Netværket	arbejder	med	to	indfaldsvinkler	til	det	at	være	medlem	af	netværket:	Inspiration	og	viden	til	medlemmer,	der	arbejder	
med skabende udtryksformer. Sikring af, at de erfarne giver deres viden videre og motiverer nye på feltet. 

Vi opfordrer ergoterapeuter til at bruge det skabende: dans, musik, poesi, male, bevægeterapi. Via FNE Skabende udtryksformer 
er der god mulighed for at fortælle om egen praksis og få inspiration til at starte og udvikle egen praksis. 

Netværket har cirka 50 medlemmer. Ergoterapeut Jeannette Cold er formand for netværket. Hun kan kontaktes på 86 21 10 88  
eller 22 73 23 58. Se mere på www.etf.dk/skabende-udtryksformer




