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Kreative aktiviteter i ergoterapeutisk praksis fra 3 perspektiver: forskning, 

ledelse og brugeren 

Psykiatrien Syd i Region Sjælland har tilbud om frivillig deltagelse på kreative værksteder. Værkstederne, der 

har ergoterapeutisk ledelse, ligger sammen med en café, en genbrugsbutik og hospitalets kiosk i 

Centerterapien. Tilbuddet har udviklet sig, ikke mindst gennem forskningsprojektet ”Kreative aktiviteter 

skaber hverdagsliv” som blandt andet ser på effekten og værdien af deltagelse i kreative aktiviteter og den 

psykisk syges hverdagsliv. 

 

De følgende tre mindre artikler er skrevet af Helle Andrea Pedersen, ledende ergoterapeut og Bodil Winther 

Hansen, seniorlektor, ph.d. studerende er et indblik i forskningsprojektet og giver en introduktion til vigtige 

perspektiver i at anvende kreative aktiviteter i rehabiliterings processer. Den første er en case baseret artikel 

som er en introduktion til forskningens fokus. Den anden giver et indblik i lederens overvejelser om brugen af 

kreative aktiviteter som en del af interventionen. Den sidste artikel er et brugerperspektiv på betydningen af 

deltagelse i kreative aktiviteter. 

Kreative aktiviteter skaber hverdagsliv 

Bodil Winther Hansen, seniorlektor, ph.d. studerende 

”Når en komposition i mit maleri lykkes, så er det 

nemmere at gå hjem og tage opvasken”. Sara er helt 

opslugt at male sit maleri. Kompositionen i billedet, som 

hun maler i Centerterapien i Vordingborg, driller hende. 

Sara er 39 år og er indlagt på et psykiatrisk sengeafsnit 
pga. angst og depression. Hun er en af de heldige 
psykiatriske patienter i Danmark, som har mulighed for 
at kombinere sin behandling med at lave kreative 
aktiviteter. På mange psykiatriske hospitaler er der 
begrænset adgang til at lave kreative og meningsfulde 
aktiviteter. Psykiatrien har lukket de fleste værksteder på 
psykiatrihospitalerne og har derved afskåret psykiatriske 
patienter fra de fleste aktiviteter, der ikke er fysisk 
aktivitet. 

Centerterapien i Region Sjælland anvender ”målrettede 
aktiviteter” i et klinisk miljø. Unikke værksteder med 
værkstedsassistenter og en ergoterapeut har udviklet 
brugen af kreative aktiviteter til voksne psykiatriske 
patienter med alle psykiatriske diagnoser. Patienter og 
brugere taler om, at de finder oaser og oplever større 
kontrol over deres eget liv, når de er optaget af kreative 
aktiviteter, der giver mening, mens det foregår i en tryg 
rummelig social kontekst. 
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Sara har været indlagt på mange forskellige psykiatriske afdelinger de 
sidste 2 år, hun har mistet sit arbejde, en kæreste og bor nu alene i 
lejlighed. De seneste 2 år har hun isoleret sig i sin lejlighed der ligner ” 
et bombet lokum”, som hun siger. Sygdommen startede pga. stress på 
hendes arbejde som bibliotekar. Hun magtede ikke de mange nye IT 
relaterede krav. ”Jeg følte ikke at jeg kunne leve op til mine kollegaer. 
Det allerværste var, at min opfattelse af mig selv, som en handlekraftig 
dygtig kvinde, forsvandt. ” 

Psykiske lidelser udgør den største sygdomsbyrde i samfundet med 
25 % i forhold til det samlede sygdomsbillede. Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø anslår, at de samlede direkte og 
indirekte samfundsmæssige omkostninger ved mentale 
helbredsproblemer i Danmark årligt udgør 55 mia. kr. (Det Nationale 
Center for Arbejdsmiljø 2010). 
 
Mennesker med psykisk sygdom mister ofte deres hverdagsaktiviteter, 
hvilket fører til social marginalisering (Horghagen, Fostvedt & Alsaker 
2014). Aktiviteter er med til at give livet mening og indhold (Eklund 
2004, Wilcock, Van Der Arend et al. 1998). Forskning i kreative 
aktiviteter som intervention har vist, at kreative aktiviteter formidler 
meningsfuldhed, individuel udvikling, sundhed og trivsel (Horghagen, 
Fostvedt et al. 2014, Griffiths, Corr 2007). 
 
Sara er i fuld gang med at lægge sidste hånd på billedet af 
kvindekroppen, og hun fortæller, at hun har fået mere styr på tankerne 
og har fået meget mere energi i hverdagen. Hun forklarer, at det 
skyldes mange ting blandt andet tilfredsheden, når et maleri er færdigt 
og når hun er lykkedes med en besværlig komposition i et maleri, som i 
maleriet af kvinden. Sara har fået mod på at komme i gang med sit liv 
igen, siden hun er startet på at male i Centerterapien. ”Det, at jeg har 
malet under indlæggelsen, har helt sikkert hjulpet mig med at finde hen 
til den del af mig, der er kan og er selvsikker - og som er modig nok til 
at afprøve nye ting. ” 
 
Kreative aktiviteter 
Flere sundhedsgevinster bliver ofte beskrevet ved at bruge meningsfulde kreative aktiviteter i 
behandlingen, herunder en følelse af selvtillid og udvikling af psykiske færdigheder f.eks. kontrol 
med negative tanker (Griffiths 2008). 
Kreative aktiviteter kan hjælpe til at udtrykke følelser og øge selvbevidsthed. Patienterne kan blive 
optaget af de kreative aktiviteter og samtidig undersøge nye måder at klare vanskelige oplevelser 
på, skabe mening og finde nye retninger i livet (Reilly 1974, la Cour, Josephsson et al., 2007). 

 

Referencer 
Det Nationale Center for Arbejdsmiljø 2010 (”Mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde”). 

EKLUND, M., 2004. Satisfaction with daily occupations: a tool for client evaluation in mental health care. Scandinavian Journal of Occupational 

Therapy, 11(3), pp. 136-142. 

EKLUND, M., ERLANDSSON, L. and PERSSON, D., 2003. Occupational value among individuals with long-term mental illness. Canadian Journal of 

Occupational Therapy, 70(5), pp. 276-284. 

Aktionsforskning 
Sarah er medforsker i 
følgegruppen i et 
aktionsforskningsprojekt 
som gennemføres i 
samarbejde mellem 
Psykiatrien Syd 
Centerterapien, 
Københavns 
Professionshøjskole, 
ergoterapeutuddannelsen, 
Psykiatrisk 
Forskningsenhed Region 
Sjælland og Lunds 
Universitet. 
Projektet og studiet har til 
hensigt at udvikle og 
formidle anvendelse af 
kreative aktiviteter som 
behandlingsmetode i 
psykiatrien. 

Mange TAK til  

Ergoterapeut foreningens 

Praksispulje, 

Forskningsfond og 

Studierejsefonden. 
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LA COUR, K., JOSEPHSSON, S., TISHELMAN, C. and NYGARD, L., 2007. Experiences of engagement in creative activity at a palliative care facility. 
Palliative & supportive care, 5(3), pp. 241-250. 

REILLY, M., 1974. Play as exploratory learning: Studies of curiosity behavior. Sage Publications, Inc. 
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Ledelse af kreative aktiviteter 

Helle A. Pedersen ledn. ergoterapeut 

I ”Making a Cup of Tea as an Honours Degree Subject” taler 

Jennifer Creek om, at en aktivitet, der ved første øjekast ser banal 
ud, oftest viser sig at være en kompliceret og fleksibel intervention 

(1996). Alle kan svare på, hvad det banale ved kreative aktiviteter 
er, for eksempel at det er hyggeligt. Men vi skal også kunne 
forklare det komplekse og teoretiske ved en aktivitet. Noget af det 

første jeg læste for at blive klogere på anvendelse af kreative 
aktiviteter som en del af rehabilitering, var en artikel af Karen La 

Cour som omhandlede, hvordan patienter med en palliativ 
sygdom fandt tilbage til livet gennem at deltage i kreative 
aktiviteter, så sygdommen ikke fyldte det hele (2008). Jeg blev 

nysgerrig på om dette også gjaldt i psykiatrien. 

I Centerterapien møder jeg ofte patienter som Sara, hvor det at 
lave kreative aktiviteter åbner op for ressourcerne i dem som 

menneske. De bliver måske mindre angste eller som vi beskriver i 
en case, genfinder de noget, at det de kunne, før de blev syge 
(2016). 

Historisk var kreative aktiviteter den første type af aktivitet, der 
blev anvendt i ergoterapifaget og har været anvendt lige side med 
skiftende popularitet. Der er en vis usikkerhed omkring kreative 

aktiviteters placering i nutidens praksis, hvor de let forveksles 
med projektive aktiviteter inspireret af den analytiske 

referenceramme og med beskæftigelse og produktion som det 
primære mål. Sissel Horghagen og Karen La Cour beskriver 
anvendelse af meningsfulde kreative aktiviteter i et 

aktivitetsvidenskabeligt perspektiv og konkluderer forsigtigt, at 
der er mange muligheder i anvendelse af kreative aktiviteter. De 

ønsker, at inspirere til, at vi i højere grad anvender kreative 
aktiviteter (2017). 

Centerterapien: udvikling og 

forskning i kreative 

aktiviteter 
2008 Centerterapiens første udstilling: 

”Hvad gør din kunst ved din Angst? ” 

(PsykInfo) 

2012 Brugermødet i Centerterapien 

beder om forskning i kreative aktiviteter 

fordi, ”så alle kan se hvor vigtigt det er. ” 

2013 Aktionsforskningsprojektet startes i 

samarbejde med MvO seniorlektor 

ergoterapeut Bodil Winther Hansen 

Københavns Professionshøjskole 

2014 Projektet får vejledning af MVU 

forskningsleder og postdoc Lene Lauge 

Bjerring, Psykiatrisk Forskningsenhed 

Region Sjælland 

2015 Projektet får ekstern vejledning af 

seniorforsker ph.d. Åse Brandt FIA, SDU 

2015 Oversættelse af OVal-9 efter aftale 

med Decan ph.d. Lena-Karin Erlandsson 

Lunds Universitet 

2017 Bodil Winther Hansen optages på 

ph.d. studie på Lunds Universitet: med 

studiet Kreative aktiviteter skaber 

hverdagsliv 

2018 WFOT2018 Cape Town: Forløbige 

resultater: Doing Creative Activities 

Create Every Day Life 
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Hvis vi fortsat skal anvende kreative aktiviteter i den ergoterapeutiske intervention, skal vi have 
klarlagt og kvalificere teorirammen og dokumentere kvaliteten af denne rehabiliteringsform. Med 

dette formål har jeg som leder sammen med seniorlektor, Bodil Winther Hansen, Københavns 
Professionshøjskole sat gang i et aktions forskningsprojekt. Formidlingen af projektet er blevet til 
en del Bodil Winther Hansens ph.d. studie på Lunds Universitet, hvor følgende spørgsmål bliver 

besvaret: Hvordan kan vi definere kreative aktiviteter? Hvilken værdi har de? Hvilken trivsel giver 
de? Giver kreative aktiviteter et bedre hverdagsliv? 

I forbindelse med flere udstillinger af kunst(hånd)værker i Centerterapien har patienter og brugere 

beskrevet, hvor vigtige kreative aktiviteter kan være. Artiklen Dét, at fremstille kunst, har betydet, 
at jeg er bedre i stand til at tackle min psykiske sygdom er skrevet som et brugerperspektiv. Det 
skal læses som sådan. 

Som brugerperspektivet tydeliggør skal deltagelse i kreative aktiviteter give mening og have værdi. 

Nedenstående er brugernes fortælling om det, de ser som det banale og det komplicerede ved 
deltagelse i kreative aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

Dét, at fremstille kunst, har betydet, at jeg er bedre i stand til at tackle min 

psykiske sygdom 

Denne artikel er et brugerperspektiv om, hvad det betyder at udføre kreative aktiviteter. 

Artiklen er skrevet med som én stemme eller ét ”jeg” efter en tematisering og sammenskrivning af 
38 patienter og brugeres sætninger fra 8 udstillingskataloger, der er udgivet af Centerterapien, 
de første også af PsykInfo, Region Sjælland. Det, der er skrevet i kursiv, er forfatters ord. 

Helle A. Pedersen ledn. ergoterapeut 

 

Nogle dage bliver jeg fanget ind af maleriet og får fred og sindsro 

Når jeg maler bliver jeg afslappet, koncentreret og bidt af det med andre ord, det giver for mig flow 
og det giver mig ro i mit hoved at jeg koncentrerer mig om noget og giver ro på mine tanker. Jeg 

fordyber mig - det er som at finde min indre ro i maleriets fordybelse eller når der er samspil med 

Creek, J “Making a Cup of Tea as an Honours Degree Subject” BJOT March 1996, 59(3) 128-130 

La Cour, K. et all “Creating Connections to Life during life-threatening illness: Creative activity experienced by elderly people and occupational therapists” 

SJOT 2005; 12 98-109 

Winther Hansen, B.W. & Pedersen H A Ergoterapeutisk intervention med kreative aktiviteter (221-226) Psykiatri ErgoFys/Munksgaard 2. udg.,1 opl. 2016 

Horghagen, S. & la Cour, K. Kreativitet i et aktivitetsperspektiv (77-94) Nordisk Aktivitetsvidenskab Ergo/Munksgaard 1.udg., 1. opl. 2017 
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mit arbejde, opnår jeg ro i sindet. Jeg får sindsro gennem mine kreative energier. At være kreativ er 
en lise for sjælen. 

Jeg slapper af, når jeg maler. Når jeg står og maler billeder, glemmer jeg helt tid, sted og tanker. 
Jeg er kun i en verden, hvor jeg skaber noget og lever mig ind i maleriet, kobler fra, mens tiden går 
så stærkt. At skabe sig ind i dén tilstand, de kalder flow. 

At lave kunst er dejligt afslappende, det giver fred. At få frirum til at male. Jeg har siddet i min 

egen lille verden, hvor min kreativitet er mit ”pusterum”. Min kreativitet; min tid, mit fristed, mit 
rum! Mit fristed; fri til at turde, fri til at gøre, fri til at lege og fri til at være! Og opleve. 

Nogle dage betyder kunsten en kærkommen afledning fra alt det svære 

For en stund glemmer jeg alt omkring mig. Glemmer mine tvangstanker og angsten. Jeg bliver 
fanget ind af maleriet og glemmer mine tvangstanker og min angst. Jeg får afledt mine tanker så 

jeg kan skubbe mine mørke tanker på afstand. 

Fordybelsen fjerner mine tanker fra alle bekymringer og er med til at holde min depression på 
afstand. Kreativiteten kan holde angsten, frygten, depressionen i ave. 

Jeg kan holde min depression på afstand og derved undgå indlæggelse og forøge livskvalitet. Når 

jeg maler, glemmer jeg alle sorger og bekymringer. Den glæde kan holde alt på afstand – længe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg kan godt lide at lave ”det” kreative 

Det er vigtigt at være i gang med noget, jeg kan lide. Min kreativitet betyder alt for mig. Jeg er 
blevet så glad for at male billeder. Dét forbinder jeg med at leve. Når jeg har det dårligt rent 
psykisk, tvinger jeg mig til at male og få indhold i dagen. Jeg har brug for ro. Den tilstand, jeg 

kommer i ved at opleve og udøve kunst, er dét, som gør livet værd at leve med en sindslidelse. Jeg 
bliver bidt af at male. Når vi laver ting, som vi godt kan lide, bliver det sådan, at man også har det 

bedre. Du sidder i en positiv ”boble” frem for i en negativ ”boble” og de negative tanker bliver 
lukket ude, så kun det positive i mig er tilbage. 

LYKKE ER AT SKABE. For mig er kreativiteten en gave. Den giver ro og arbejdsglæde. Kunsten er 
for mig livet. Kunsten er at mærke livet og at leve. Jeg lever for at være kreativ. Jeg er født kreativ. 

Jeg lever for at male. Jeg har nemlig fundet min vej i livet og det er kreativiteten. 

Det er nyt, at jeg er begyndt at interessere mig for kunst. Jeg tager fotos, fordi jeg er et 
naturmenneske. Jeg finder motiver, som jeg har lyst til at male og så går jeg og tænker på, hvordan 

Sådan gjorde vi 

I alt har 38 personer skrevet 73 besvarelser. De enkelte 
sætninger stammer fra besvarelser på forskellige spørgsmål som 
”hvad gør din kunst ved din angst”, hvad er ”din hyldest til 
kreativitet” eller” betydningen af at komme i Centerterapien”. 
Disse spørgsmål var en del af Centerterapiens 8 første 
udstillingskataloger fra 2008-2018. 

Værkstedsassistenter, ergoterapeut, sekretær og brugere i 

Centerterapien har kommenteret teksten og navne på temaerne, 

som er overskrifter på de enkelte afsnit, der også er citater. Den 

endelige artikel er rettet grammatisk. 

Brugerne har godkendt artiklen som et udtryk for et 

brugerperspektiv. 
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det næste billede kan se ud. Meget af min inspiration til mine malerier kommer fra mine rejser. Jeg 
behøver ikke at have særlige kunstneriske evner for at blive tilfreds med det, jeg udfører. Jeg holder 

af at eksperimentere. 

Det er en uendelige kraft og styrke, kreativiteten har i sig. 

Jeg bliver glad i låget, når mine værker lykkes 

Glæde er et nøgleord. Det glæder mig, når det lykkes ja, og det giver mig en glæde – jeg mærker 

glæde ved at skabe noget og det kreative skaber glæde for mig Og så kommer jeg i bedre humør – 
simpelthen. Ja, den fylder mig faktisk med kvalitet og lykkefølelse ved at skabe disse værker. En 

glæde, du ikke kan købe hos købmanden. Når jeg maler, bruser jeg af glæde. Jeg bliver glad, når jeg 
er kreativ. 

Kunsten gør mig glad i låget! Jeg bliver glad, når mine værker lykkes. Det gør mig hel, fredfyldt og 
taknemlig. Det forøger min livskvalitet og en dejlig fornemmelse. Så bliver vi i godt humør. Det 

øger min kreativitet.  

Jeg opnår en højere livskvalitet, da det kreative giver mig liv og giver mig mod til at anskue livet 
som en gave. Mine negative tanker bliver vendt til noget positivt. Kreativiteten gør tilværelsen 

meget mere værd og den gør hverdagen udholdelig. 
 

Kreativiteten giver lykkelige øjeblikke i en kold, forhutlet sjæl. Det giver mig en vis form for 
tilfredsstillelse. Det, syntes jeg er sjovt og i rigt omfang får det min hverdag til at blive sjovere og 
nemmere at komme igennem. 

 
Mine negative tanker bliver vendt til noget positivt. Kreativiteten gør tilværelsen meget mere værd 

og den gør hverdagen udholdelig. Livet nu, er dejligt, når jeg kan få lov til udfolde mig kreativt. 
Bare jeg får lov til at male og rejse, så er jeg et lykkeligt menneske. Tak! 
Kreativitet skaber små øjeblikke af lykke, så jeg orker livet. 

 

Hvis man har det allerværst, kan man IKKE. ”Angst æder sjæle”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

For mig giver kunsten frihed til at udtrykke det jeg tumler med 

Mange af mine tanker kommer ud gennem leret eller jeg lægger mine tanker i maleriet, hvor jeg 

udtrykker mine følelser gennem penslen. Intet er rigtigt, intet er forkert. Ene og alene bliver valget 
mit! Jeg kan være mig selv. Det er FRIHED til at være og til at skabe. Jeg kan være fri og flyvende i 

den kreative verden. Jeg er en fri sjæl! Efterhånden som processen skrider frem, viser mit rum sig; 
ene og alene, uden regler, uden ja og nej, uden sort og hvidt. For mig er det ikke motivet, men 
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processen der er vigtig. Jeg kan fx lege med nogle knapper, nåle, søm og ting fra naturen og 
pludselig dukker der noget overraskende frem. Måske er det ikke så kønt? 

Jeg laver angst om til skønhed. Jeg får indtryk og jeg kan selv udtrykke. Ild kan symbolisere angst. 

Mine følelser afspejler sig i et udtryk der, hvor ordene holder op. Der er ingen begrænsninger i 
kunstens verden, Her er det tilladt at komme ud med alt, hvad man brænder inde med. Det 
handler om at fordybe sig i alt det, som ikke kan udtrykkes med ord alene. Der er følelser i alle 

former og farver. Der er tid til at have lov og tid. 
Når jeg får sorte tanker, hjælper det mig at få skrevet noget ned eller udtrykke noget med mine 

billeder. Det er nemmere for mig at overskue, hvad det egentlig er, jeg går og tumler med. Det er 
penslen, som fører mig frem til det som mit værk udtrykker. Alle følelser transformeres gennem 
farverne og penslen over på lærredet. Ved min kunst kan jeg udtrykke perioder i mit liv som har 

været svære. Andre dage er den et redskab til at mærke og formidle de følelser, gode såvel som 
dårlige, som rør sig i mig. 

Min kunst symboliserer genskabelsen. Det er min tid til at tænke. Det er min tid til at lade være. 

Det handler om at samle mine tanker eller give los. 

At male er en hjælp og terapi i sig selv 

Min kunst lærte mig, at angsten er en del af det at være menneske. En naturlig del af livet. Med den 

indsigt og kunstens dybe uanede dimension og kræfter kunne jeg nu begynde at bevæge mig ud i 
livet. Et liv med en farverig palet og nye veje at forfølge. Mine følelser, som ikke kan beskrives med 

ord, er blevet bearbejdet. Jeg kan bruge det kreative, når jeg mærker, at livet prikker til mig. Det er 
mit hellige sted, hvor jeg ikke bruger selvskadende adfærd. 
 

Når jeg arbejder skabende, dæmpes min angst. Malerierne afspejler mine tanker og følelser i en 
svær tid. Det er en så smuk transformation, så alle de sorgfulde, kaotiske, angstfyldte tanker og 

frustrerende vredesudbrud bliver til selve livets glæde og lethed. Følelsen af at blive født på ny, får 
jeg ved at arbejde med ler. At bruge min kreativitet NU hjælper mig igennem en kaotisk, svær 
periode NU. 

Det betyder, at jeg kan holde min depression på afstand og ikke behøver at tage for meget medicin. 
Det er med til, at jeg ikke har været indlagt siden april 2007. 

 
At male sine følelser ud er dybt terapeutisk og rensende i sjælen og det giver mig en tro på og en 
tillid til, at jeg kan overvinde mine spiseforstyrrelse. Det heler sindet, psyken, kroppen. Det hjælper 

på mit humør og mit psykiske velbefindende og ændrer nogle af mine dage fra ”tungsind” til 
”livsmod”, hvor jeg holder fokus på noget positivt. Andre dage er det en kærkommen mulighed for 

at få det svære billedgjort og bearbejdet. Følelser forløses! 
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Det har givet mig en masse selvtillid 

Kunsten har vist mig en ny og positiv side af mig selv, idet det kun er mig som kan lave MIT værk. 

Ved min kunst føler jeg mig som et særligt menneske. Kunsten åbner mig op og den styrker mig. 
Det handler om at lykkes, for når kunsten lykkes, lykkes jeg. Dette maleri har været flere år 
undervejs og har givet mig så meget. Der åbnede sig en hel ny verden op for mig. 

Når min kreativitet skal udfoldes eller jeg får mulighed for selv at være udøvende kunstner ja, det 

at få udfoldet min indre kreativitet er med til at øge min livskvalitet og gør mig tryg i forhold til 
fremtiden. Min kreativitet og tryghed er en styrke for mit velvære og min udvikling. Det giver mig 

overskud. 

Ud af mine svagheder, vokser min styrke, måske fordi jeg er aktiv og lykkes med mine ting (noget 
man sjældent, at føler man gør). 

De har lært mig at lave mange forskellige kreative ting 

Processen er en stor udfordring, både med hensyn til fantasi og håndværk. Når jeg sidder og laver 
et billede får jeg lidt billedhjælp og inspiration. Det udfordrer mig at male. Der er den kreative 

proces og en faglig træning, der hvor jeg fik lært, hvordan jeg kunne bruge og bearbejde forskellige 
remedier. Jeg har bl.a. fået vist, hvordan man kan male billeder og hvordan man kan bruge sin 
fantasi og få den ned på et lærred. Nu maler jeg også i ”min” fritid.  

 
Jeg håber, at kunne udvikle min kreativitet ved at udforske det ubevidste i min fantasi og omsætte 

det til min virkelige verden. I FREMTIDEN ved jeg, at min kreativitet får lov til at udfolde sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg er i stand til at producere noget konkret 

Jeg bliver inspireret til at finde papir frem og tegne/male og jeg har også lavet skulpturer, smykker 

og lignede: découpage, ikoner, malet billeder, syet puder, malet møbler, flettet julestjerner, lavet 
fine kort – det er bare nogle af de ting, jeg har skabt her. 

Jeg har lavet forskellige figurer eller små ting, Kort, puder, forandringer af gamle malerier og så 

selvfølgelig også male på lærred; Ting som egentlig var brugbare og syntes jeg, pæne ting. Der er 
mine keramiske øgler der ikke er anatomisk korrekte. Ideen med de skæve keramikhuse, er lidt 

surrealistisk inspireret. Jeg plejer at sige: ” Det er bedre at bruge et af mine ildhuse”. 
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Igennem mine farverige maleriet eller klovnen i keramik, ja, det at arbejde med ler - dét er 
konkrete ting, hvor slutfacit jo er det færdige produkt fra mine hænder og hoved. 

Det handler om at kunne give 

Jeg bliver set som det menneske, jeg er – ikke som en diagnose Det giver kontakt til andre 
mennesker, ja kunst skaber dialog.  Jeg møder forståelse hos andre brugere og jeg bliver set som 

det menneske, jeg er – ikke som en diagnose. 

Selv børnene og vennerne kan lide det jeg laver. 

 

 

 

 

 

 

Førhen gik jeg i seng og ventede på at dagen var omme 

Uden muligheden for at komme i Centerterapien og arbejde med ler, er jeg sikker på, at jeg havde 
været helt nede i kælderen. Jeg kunne blive liggende i min seng til langt op på formiddagen. 

 

Jeg ville ikke kunne leve uden kreativitet, ja, jeg ville dø indvendig, for uden det kreative i mit liv, 
ville jeg have svært ved, at være en sprudlende sjæl på farverige vinger. Hvor var jeg hvis, dette sted 
ikke fandtes? 
En hverdag uden kreativitet er en tom hverdag. 

Nu er jeg kommet i gang med dygtighed fra Centerterapien 

Centerterapien hjælper mig til at føle mig hel og værdsat som menneske. Her er en afslappet 

atmosfære og en god aktivitet. Det giver mig en struktur i hverdagen, for det betyder meget i min 
dagligdag at have noget at stå op til, ja Centerterapien betyder ALT!  

Samværet med personale og de øvrige brugere er også en meget vigtig del af min hverdag, når jeg 

somme tider møder om morgenen i et trist humør, men inden dagen er forbi, er jeg ovenpå igen, 
for jeg har fået talt med personalet og ligestillede brugere om de triste tanker, jeg kan gå og ”tumle” 
med. Jeg har mødt nogle fantastiske mennesker. De gode samtaler og grin med de andre brugere er 

mit fundament og forudsætningen for, at jeg kan leve videre. Intet mindre! Jeg møder en masse 
mennesker og dette gør, at jeg ikke ”murer” mig inde derhjemme. Det er et lille puf af mennesker. 

 
Centerterapien er min ”tryghed”. Her er stabilitet. Det er rigtig dejligt at komme her. Rutinerne 
hjælper mig med at finde ro. Det, der betyder mest, er, at der altid er en god stemning, men det er 

også godt, at de går og venter på, at man kommer. Det er okay at have en dårlig dag. Der er altid tid 
til en snak, hvis man har det skidt. Det hjælper mig med at holde det ud derhjemme. Her er jeg 

forstået uden ord. 

Ikke alt drejer sig om sygdom. Centerterapien er ligesom hjemme for mig og vi laver også meget 
sjov. Jeg begyndte at male for alvor i 2001 i forbindelse med en indlæggelse. Det var med 
medarbejderens inspiration til at male. 



10 
 

Jeg kan rigtig godt lide at komme i Centerterapien, fordi personalet er de bedste. Undervisningen 
er professionel. Det er dagens positive indspark i en hverdag, som til tider kan være svær. 

Pragtfuldt sted. Jeg vil på det varmeste anbefale, at man rundt omkring i de danske byer, skaber 
centerterapier, hvor der også er kunsthåndværkere, som driver de forskellige værksteder. 

 

Tak til alle jer, der har udtrykt jer på skrift om  
kreativitet, angst, nutid/fremtid og Centerterapien. 
 

Værkerne er fra udstilling i Centerterapien: Mit Værk 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 12 temaer i par: 

 Nogle dage bliver jeg fanget ind af maleriet og får fred og sindsro, nogle dage 

betyder kunsten en kærkommen afledning fra alt det svære. 

 Jeg kan godt lide at lave ”det” kreative og jeg bliver glad i låget, når mine værker 

lykkes. 

 For mig giver kunsten frihed til at udtrykke det, jeg tumler med og at male er en 

hjælp og terapi i sig selv. 

 Det har givet mig en masse selvtillid, mens de har lært mig at lave mange forskellige 

kreative ting. 

 Jeg er i stand til at producere noget konkret, og det handler om at kunne give. 

 Førhen gik jeg i seng og ventede på, at dagen var omme, nu er jeg kommet i gang 

med dygtighed fra Centerterapien. 


