
Kunstterapeut Aud Nathalie
Fodnes, her med en mandala.

Det å lage en mandala sies å ha en sam-
lende, beroligende og avbalanserende

effekt på sinnet. (Foto: privat)

Kunst-
terapi r
Målet med kunstterapi
er at pasienten skal få et
medisinfritt behandlings-
tilbud, få andre verktøy â

bruke for â takle hverdagen er

og komme i kontakt med

sine skapende evner.

GRETHE ETTUNG

HELSEPREMMENDE KULTUR

et som er viktig for meg er EN GOD OG TRYGG RELASJON Et stort - Pasientene er vant til å måtte for-
å se mennesket bak diag- bord med tegneark, maling, blyanter, telle om de vanskelige opplevelsene
nosen, sier Aud Nathalie penner og tusjer inviterer til aktivitet. i livet igjen og igjen overfor hver ny
Fodnes, kunstterapeut ved I tillegg er det stilt opp plater mot behandler, mens her blir de invitert

f'íiisf`5íí3f'fí=7`f avdeling for Akuttpsykiatri veggene med ark av en viss størrelse til å fortelle andre ting om seg selv,
og psykosebehandling på Sykehuset for dem som ønsker å utfolde seg stort som styrker, ressurser og hva som har
Innlandet Sanderud, på Hamar. - Jeg forsøker å skape en god og hjulpet dem gjennom tidligere kriser.
Sykehuset har tilbudt pasientene trygg relasjon inne på aktivitets- Å samtale rundt kroppsskissen kan
kunstterapi siden 2004, mens Aud har rommet. representere en inngang til den videre
arbeidet der siden mai 2018. Timen hos Aud kan så fortsette kreative prosessen, påpeker Aud.

Vanligvis møter Aud hver enkelt med en samtale rundt en kropps-
pasient én gang i uka, men har hun skisse. Pasientene skal fargelegge TEGNING, MALING OG LEIRE Både
tid, kan hun ha opptil ere møter med kroppen, og i tillegg sette inn symbo- leirgurene, collagene og andre bilder
vedkommende i løpet av uka. Møtene ler som beskriver dem selv; alt fra hva som henger på veggene er ment å

nner sted i et hyggelig rom med store de liker til hvem de er som person, være til inspirasjon, særlig med tanke
vinduer som slipper inn mye lys og hva de trenger hjelp med og hva de er på dem som har prestasjonsangst.
hvor man kan se ut på vakker natur. gode til. Har for eksempel noen såkalt Blant de mannlige pasientene er leire
Når en pasient har ønske om, eller grønne ngre, kan hendene bli farget spesielt populært.
blir anbefalt, å begynne med kunstte- grønne. Hører pasientene stemmer, - Mange har dårlig erfaring fra
rapi starter Aud med å vise pasienten kan det være at de tegner inn flere timene med tegning og maling på sko-
rundt i rommet. Hun forteller litt om hoder på kroppen, for eksempel ett len, noen kan ha sagt at de ikke er
seg selv og om kunstterapien. på hver skulder. inke til å tegne eller male, og så
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har de sluttet med det. Å lage noe av tråkket over. Da øver de på å ramme de øvrige produktene som pasientene

leire kan være enklere. inn det de har tegnet, enten ved hjelp lager blir enten lagt i mapper eller

Men i kunstterapi trenger man ikke av tykke streker iytterkant av arket, plassert på hyller i akti\'itetsri3::1znet.

kunne noen ting på forhånd. eller de kan tegne seg selv med en Pasientene har ogsa en eske f t de

- Det dreier seg ikke om å være sirkel rundt. Vi kan også trene på dette legger produktene som represeitete'

flink eller tegne pent. Det det handler rent fysisk ved at jeg og pasienten går det som er vanskelig.

om er å skape et uttrykk med de mate- mot hverandre til pasienten sier stopp. - Idet de legger lokket pa esken.

rialene man har til rådighet, sier Aud. Det kan være veldig krevende for dem symboliserer det at de samtidig legger

Kunstterapeutiske metoder kan å skulle si ifra, så det å øve på å bli mer lokk på de vonde tankene.

brukes til å regulere pasientene, enten tydelig på å sette grenser hver gang vi Pasientene kan selv ta initiativ til
for å roe ned når de er overaktivert møtes, kan være til god hjelp. å åpne esken igjen og selv bestemme

eller for å stimulere opp fra en under- Et annet viktig tema som Aud jobber når og hvor den skal åpnes og luk-

aktivert tilstand. Aud benytter ofte mye med er trygghet. En oppgave kan kes. Denne øvelsen kan brukes til å

kunnskapen om toleransevinduet for da gå ut på å velge seg et lite lekedyr fokusere på det å legge vekk negative

å hjelpe pasientene, som psykoeduka- fra en samling Aud har, for så å lage et tanker, og ta dem frem igjen når de er

sjon, for at de skal få en bedre forstå- trygt rom basert på dyrets behov. hos behandleren eller i samtale med

else av egen situasjon; hvor de er, og - Deretter snakker vi om hva de en av miljøpersonalet.

hva de kan gjøre for å regulere seg selv. selv trenger for å skape trygghet inni På aktivitetsrommet befinner også

seg, på sitt eget rom, i huset sitt og i takknemlighetsboksen og bekym-

Å SETTE GRENSER - Det å arbeide med omgivelsene sine. ringsboksene seg. I takknemlighets-

et konkret materiale gjør at pasient- Aud benytter også ulike øvelser boksen legger pasientene små lapper

ene kan skape sin egen virkelighet der som stimulerer hjernen direkte. Da hvor de beskriver noe de er takk-

og da. Enkelte kommer med forslag kan for eksempel pasientene tegne nemlige for.

til tema selv, eller noe de har lyst til å med begge hender og bruke store - Vi må ikke ha alt på stell for å

jobbe med, mens andre foretrekker å bevegelser, noe som kan stimulere til kjenne på takknemlighet. Det kan

få et tema eller en kunstterapeutisk bedre koordinasjon og samarbeid mel- være noe så enkelt som at en pasient

øvelse som Aud foreslår. Et eksempel lom høyre og venstre hjernehalvdel, skriver; «I dag skinte sola inn gjen-

på tema er grensesetting. og høyre og venstre del av kroppen. nom vinduet mitt.» Noen ganger leser

- Å skulle sette grenser er viktig for vi høyt noen av lappene til inspirasjon

dem som for eksempel har opplevd noe TAKKNEMLIGHETS- OG BEKYMRINGS- for hva den enkelte kan være takk-

traumatiserende og fått egne grenser BOKSER Tegningene, leirgurene og nemlig for, opplyser Aud.
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I bekymringsboksene legges lapp- Å vektlegge aktiviteter de liker, og
ene hvor pasientene har skrevet ned som de kan dra nytte av også utenom
det de engster seg for, og det som timene, er noe av det vi jobber med.
bekymrer dem.

- Da kan de la bekymringene slippe AVDELINGSBESØK I disse Covid

- a A En Takknemlighetsboks
og «Min boks» som kan romme
noe privat og hemmelig. Boksene
har pasientene selv dekorert.

informerer også om kunstterapitil-
budet via informasjonsskriv. Jeg er i
tillegg med på drøftingsmøter rundt
pasientene hvor jeg kan komme med
innspill om hva jeg kan bidra med for
den enkelte pasient.

Kunstterapitilbudet er en del av

sykehusets medikamentfrie behand-
lingstilbud. Videre har Aud et godt
samarbeid med to musikkterapeu-
ter som er ansatt på Sanderud, samt
Blaarud møteplass og kulturstue som
ligger på Sanderud sitt område. Dette
er en møteplass for inspirasjon, aktivi-
tet og avkobling. Her foregår det ulike
aktiviteter, som yoga, skrivekurs, lyt-
tegruppe, konserter, utstillinger, sang-
og musikksamlinger. Blaarud er en del
av Kulturnettverket Innlandet.

EN TAKKNEMLIG JOBB Aud innrøm-
mer at det åjobbe i psykiatrien, og få
innblikk i pasientenes lidelser, gjør
noe med henne.

- Det kan være tungt, samtidig som
det er en takknemlig jobb å kunne

litt. I tillegg har vi laget hemmelig- 19-tider forekommer det begrens- bringe noe positivt inn i livene deres;
hetsbokser som inneholder lapper om ninger, enn så lenge må Aud oppsøke
det ingen skal vite noe om. hver enkelt pasient på avdelingen

hun/han hører hjemme.
Ã SKAPE GODE ØYEBLIKK - Det ne - Men det går bra, da tar jeg med

noen lyse øyeblikk som kan ta bort
noe av alvoret. For i kunstterapien er
det mye fokus på lek.

Hun har fått mange tilbakemeldin-
med kunstterapi er at pasienten får meg trillekofferten min og fyller den ger fra pasienter som har hatt stort
anledning til ä benytte andre uttrykks- opp med tegnesaker, leire og annet utbytte av terapitimene.
former enn ord. I psykose lager de materiale. Slik opprettholder vi tilbu- - Det at det ikke er min oppgave å

ofte sin egen virkelighet, en virkelig- det om kunstterapi til pasientene. sette noen diagnose, eller bestemme
het som det kan være vanskelig for oss Hun besøker de ulike avdelingen medisiner eller utskrivelse, bidrar nok
å forstå, mens i kunstterapien kan vi ellers også. til at de lettere senker skuldrene hos

sammen skape en felles plattform vi - Det gjør jeg for å hilse på, slik at meg. Vi får en mer avslappet atmos-
kan forholde oss til, poengterer Aud. de husker at jeg er der. fære. Ofte sitter vi side om side og teg-

Mye av tiden dreier seg om her og Aud samarbeider godt med legene, ner eller lager noe i leire. Jeg er veldig
nå; via materialene de holder på med, psykologene og de øvrige behandlerne takknemlig for den rollen jeg har, og de

hva de ser, lukter, hører, kjenner og og miljøterapeutene på sykehuset. mange fine møtene med pasientene. I
opplever. - De kontakter meg dersom de ser

Aud forteller at hun vektlegger det at pasientene har glede av å være kre-
å skape gode øyeblikk i behandlingen, ative, eller tenker at de kan ha nytte
en pause i alt alvoret i livet ellers. av kunstterapi, eller så kan det være

- Jeg forsøker å lage positive og at pasientene hører om meg via andre
meningsfylte møter og gi dem noen pasienter og forespør sin behand-
verktøy de kan ta med seg videre i livet. ler om de kan få timer hos meg. Vi
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