
Kreative aktiviteter 
skaber hverdagsliv 
        

        

                           Ole Juel 
Et aktionsforskningsprojekt 

opstarten 

Lektor, Mvo Bodil Winther Hansen, Ph Metropol & ledn. 
ergoterapeut Helle A. Pedersen, Psykiatrien Syd Region Sjælland  

oplæg	  Psykiatri	  og	  psykosocial	  
rehabilitering	  den	  4.11.2014	  



Om	  de<e	  oplæg:	  
Dér,	  hvor	  der	  ikke	  står	  andet,	  er	  billeder	  og	  citater	  anonyme	  og	  	  

lavet	  af	  paDenter	  og	  brugere	  i	  Centerterapien.	  	  

Billeder	  og	  citater	  der	  præsenteres	  på	  samme	  	  
side	  har	  ikke	  noget	  med	  hinanden	  at	  gøre.	  

De	  citater	  der	  ikke	  har	  kildeanvisning,	  	  
er	  fra	  interviews	  foretaget	  af	  Bachelorgruppen	  maj	  2014.	  
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Rammen:	  Centerterapien	  
Klinik	  for	  ergoterapi	  og	  fysioterapi	  Vordingborg	  

•  Indlagte	  paDenter	  almen	  psyk.	  +	  retslig	  
•  Brugere	  henvist	  ePer	  serviceloven	  og	  lov	  

om	  akDv	  beskæPigelse	  (indtægt)	  

6	  værksteder:	  læder,	  keramik,	  smykke,	  træ,	  	  
tegne/male	  og	  bagbuDk	  i	  genbrugsbuDk	  
&	  kiosk.	  Pc-‐café	  
•  Hverdage	  9-‐12	  &	  13	  -‐15	  
•  Fælles	  kaffe/tepauser	  kl.	  10	  &	  14	  
•  Brugermøde	  1	  gang	  pr.	  måned	  
Fænomenologisk	  grundlag	  (ikke	  analy)sk),	  	  
evidensbaseret	  viden	  om	  anvendelse	  af	  	  
kreaDve	  akDviteter,	  ErgoterapeuDske	  	  
teori/metode,	  miljøterapi.	  	  

oplæg	  Psykiatri	  og	  psykosocial	  
rehabilitering	  den	  4.11.2014	  

Morten	  Nielsen	  

PaDenter	  og	  brugere	  taler	  
om	  værdien	  af	  at	  udføre	  	  
kreaDve	  akDviteter,	  der	  
giver	  mening:	  
En	  bedre	  hverdag	  i	  kra2	  
af	  de4e	  sted	  katalog	  2011	  



Udvikle	  brugen	  af	  kreaDve	  akDviteter	  

UdsDllinger	  Psykinfo	  &	  	  
kanDne,	  mødelokale	  mm	  

5	  Kataloger:	  tekster	  fx	  	  
Hvad	  gør	  din	  kunst	  ved	  	  
din	  angst?	  

Min	  undren:	  hvad	  er	  det	  	  
kreaDve	  akDviteter	  kan?	  	  

”Når	  komposi)onen	  	  
i	  maleriet	  lykkes,	  så	  tager	  
jeg	  hjem	  og	  tager	  opvasken”	  

Citat	  brugermøde	  2012	  
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Hvordan	  oplever	  paDenter	  &	  brugere	  
effekten	  af	  kreaDve	  akDviteter?	  	  
Hvilken	  betydning	  har	  de<e	  for	  	  	  	  	  	  

deres	  hverdagsliv?	  

FRIHED!!!	  Til	  at	  være	  	  
og	  )l	  at	  skabe.	  Holde	  	  
fokus	  på	  noget	  posi)vt	  

Katalog	  2013	  

Et	  projekt	  om	  kreaDve	  	  
akDviteter	  og	  rehabilitering	  

Stø<e	  Dl	  opstart:	  	  
Ed.	  Praksispulje	  2013	  
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Hvad	  kan	  kreaDve	  akDviteter	  egentlig?	  

Li<eratur	  viser:	  
•  Selvværd	  og	  –	  Dllid,	  
øget	  mestringsevne,	  
autonomi,	  
akDvitetesidenDtet	  og	  
øgede	  sociale	  
kompetencer	  

•  Stø<er	  recovery	  og	  
rehabilitering	  

Undersøgelse	  ved	  
akDonsforskning:	  
•  Viden	  
•  Forskere	  
•  Brugere	  og	  personale	  
4	  faser.	  

At	  gøre	  lokal	  viden	  og	  	  
kunnen	  global	  Hummelvoll	  2012	  
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Indledende	  undersøgelse.	  Fase	  1	  

•  Li<eratursøgning	  

•  Projektbeskrivelser,	  ansøgninger	  
•  Brugermøder	  
•  Følgegruppen:	  brugere,	  

medarbejdere	  
•  Bachelorgruppen:	  definiDon,	  

metoder,	  feltarbejde,	  interviews,	  
dataanalyse,	  formidling	  

•  Evaluering	  af	  1.	  fase	  
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Undersøgelse	  af	  udviklingsfelt	  
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Brugermøde:	  
præsentaDon	  
og	  diskussion.	  

Dec.13	  

1.følgegr.møde:	  
formål,	  eDk	  &	  
idéer.	  Marts	  14	  

2.følgegr.møde:	  
def.,	  eDk,	  
metode:	  

feltarbejde,	  
interviews.	  	  	  	  	  	  
April	  14	  

3.følgegr.møde
:	  oplæg	  	  og	  

diskussion	  om	  
data.	  Maj	  14	  

Brugermøde:	  
bacheloropgave	  
evaluering	  af	  
processen.	  	  	  	  	  	  
Juni	  14	  



Det	  tyder	  på	  at	  kreaDve	  akDviteter…	  

i	  en	  rummelig	  kontekst	  
Kan	  give	  personlig	  udvikling	  

Og	  igangsæ<e	  læring	  

Der	  kan	  overføres	  Dl	  hverdagen	  
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…kreaDve	  akDviteter	  

•  Man	  kommer	  )l	  at	  fordybe	  sig.	  Finder	  ro	  

•  Så	  oplever	  du	  måske	  noget	  posi)vt	  
•  Min	  krea)ve	  proces	  
•  Få	  klaret	  hjernen	  her	  
•  […]	  )lfreds,	  når	  det	  lykkes	  
•  Dejligt	  at	  lave	  nogle	  produkter	  
•  Så	  kan	  det	  være	  du	  ser	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  R.B.	  

	  	  	  	  anderledes	  på	  [det	  negaDve]	  når	  du	  skal	  )lbage[hjem]	  
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…	  i	  en	  rummelig	  kontekst	  

•  Gensidig	  respekt.	  Posi)vitet.	  
•  Det	  er	  professionelt	  personale	  
•  De	  ved	  hvordan	  jeg	  har	  det,	  når	  jeg	  
kommer	  og	  tager	  den	  derfra	  

•  Tryg	  ved	  at	  komme	  her	  
•  Det	  er	  meningen,	  at	  vi	  skal	  have	  
noget	  ud	  af	  at	  være	  her	  

•  Der	  er	  ikke	  regler	  her	  […]	  om,	  hvad	  vi	  
må	  snakke	  om	  

•  Udfordre,	  foreslå,	  feed-‐back,	  humor	  
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…kan	  give	  personlig	  udvikling	  

•  Vi	  får	  lov	  at	  føle,	  at	  vi	  gør	  noget	  
•  Jeg	  har	  brugt	  mig	  selv,	  de	  )mer	  jeg	  har	  været	  her	  
•  Hvis	  ikke	  jeg	  var	  her,	  ville	  jeg	  ligge	  	  
	  	  	  	  	  under	  dynen…	  
•  Jeg	  er	  blevet	  mere	  posi)v	  

•  Posi)ve	  oplevelser	  
•  Jeg	  havde	  jo	  aldrig	  nogensinde	  troet,	  
	  	  	  	  	  at	  jeg	  ville	  få	  mod	  […]	  mit	  frem)dsmål	  

Stella	  Leonhartsen	  
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…og	  igangsæ<e	  læring,	  der	  kan	  
overføres	  Dl	  hverdagen	  

•  At	  man	  kan	  noget,	  ja,	  at	  man	  ikke	  bare	  er	  syg	  
og	  alt	  det	  man	  rører	  ved,	  er	  noget	  møg,	  ikk`?	  

•  Du	  er	  )lfreds	  med	  dig	  selv.	  Udma4et	  mentalt	  
[på	  den	  gode	  måde.	  Følgegruppemøde]	  

•  …et	  skub	  )l,	  at	  du	  går	  hjem	  og	  tager	  
opvasken	  […]	  gå	  i	  haven	  

•  Man	  har	  ligesom	  mere	  energi	  
•  Det	  giver	  jo	  én	  et	  andet	  indhold	  i	  )lværelsen	  
•  Hvis	  man	  kunne	  [klare	  det]	  hér,	  så	  kunne	  

man	  også	  [klare	  det]	  dér	  
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ét	  citat	  

…før	  jeg	  startede	  her,	  jeg	  havde	  det	  af	  helvede	  )l	  	  
derhjemme	  […]	  der	  var	  rod	  )l	  lo2et,	  fordi	  jeg	  sådan	  på	  	  
egen	  hånd,	  prøvede	  at	  være	  krea)v	  […]	  så	  blev	  det	  	  
smidt	  på	  sofaen	  […]	  da	  jeg	  så	  begyndte	  her,	  så	  får	  du	  	  
vejledning,	  så	  når	  du	  kommer	  )l	  et	  svært	  punkt,	  så	  er	  	  
der	  hjælp	  at	  hente,	  så	  du	  kan	  komme	  videre.	  Øhm…	  X	  er	  	  
er	  også	  god	  )l	  at	  fastholde	  en	  […]	  så	  der	  er	  kommet	  	  
mere	  styr	  på	  […]	  og	  så	  er	  der	  andre	  )ng	  du	  kan	  lave	  	  
derhjemme…	  
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Det	  videre	  arbejde:	  
Forberedelse	  af	  fase	  2:	  undersøgelsen	  

Søgt	  midler:	  
•  FoU	  Metropol	  100.000kr☺	  

Skrive	  projektbeskrivelse:	  
•  Vejledning	  SDU:	  Åse	  Brandt	  
•  Vejledning	  Forskningsafd.	  Psyk,	  Region	  

Sjælland:	  Lene	  Berring	  
•  Oplæg	  og	  poster:	  fra	  lokalt	  Dl	  globalt	  
•  Søge	  midler	  
Igangsæ<e	  kvanDtaDv	  og	  kvalitaDv	  	  
undersøgelser	  i	  via	  akDonsforskning	  
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Muligheder	  i	  kreaDve	  akDviteter	  

At	  være	  en	  del	  af	  	  

Følgegruppen	  gør,	  at	  jeg	  	  
tænker,	  jeg	  KAN	  
	   Udsagn	  evaluering	  af	  processen	  i	  fase	  1	  	  

	   	   	   brugermøde	  juni	  2014	  

Knud	  Aagaard	  
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