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5 HANDLINGSPLAN FOR 2017 

Styret i Norsk Gestaltterapeut Forening og Faglig Etisk Råd  

 

Vår visjon: 

NGF skal være en forening som i ivaretar medlemmene og deres utøvelse av gestaltterapi. Videre 

skal foreningen være et tilbud til personer med gestaltterapiteoretisk utdanning
1*

 og personer under 

utdanning med interesse for faget og /eller et fremtidig ønske om å praktisere.  

 

Hovedmål for 2017: 

Sikre opprettholdelse av medlemstall i alle kategorier. 

Målet er nådd når: 

 foreningen iverksetter tiltak ifølge vedtekter og handlingsplan for 2017  

 medlemmenes adgang til foreningen funksjoner er sikret og tydeliggjort 

 medlemstallet er stabilt i alle kategorier 

 

Delmål 1: 

Sikre økonomisk trygghet.  

Målet er nådd når foreningen har et regnskap som viser overskudd. 

 

Tiltak: Fortsatt bruk av nytt faktureringsprogram 

 Opprettholde nåværende satser for godtgjøring av utvalgsarbeid 

 Overholde budsjett vedtatt av årsmøtet 

    

Delmål 2:  

                                                 

1        Fra EAGT-godkjent utdanning 
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Etablere hensiktsmessige plattformer for administrative funksjoner. 

Målet er nådd når slike funksjoner er etablert og tatt i bruk. 

 

Tiltak: Gjøre oss uavhengige av 3 medlemsregistre 

 Etablere hensiktsmessige kommunikasjonskanaler for styrets arbeid 

 Etablere et hensiktsmessig arkivsystem 

 Kjøpe nødvendige konsulenttjenester for inntil kr 50.000.- 

 

Delmål 3: 

Veilede og støtte praktiserende medlemmer for opprettholdelse av PFO. 

Målet er nådd når praktiserende medlemmer oppfyller og registrerer PFO krav innen vedtatt frist. 

Tiltak: Invitere til dialogmøte for medlemmene om PFO for tydeliggjøring av behov og krav. 

 Utarbeide tydelige retningslinjer for gjeldende krav til PFO. 

 Aktivt vurdere behov for videreutvikling eller endringer av organisasjonens krav til 

 PFO og gjennomføre PFO evaluering til årsmøte 2018. 

 Stimulere og legge til rette for økt tilgjengelighet for godkjent veiledning over hele landet 

 

Delmål 4: 

Etablere dokument for prosedyrer/rutiner 

Målet er nådd når slikt dokument foreligger og er tilgjengelig for alle 

Tiltak: beskrive prosedyrer og rutiner 

 Opprette dokument for disse 
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Delmål 5:  

Arbeide fram en felles forståelse av vårt samfunnsoppdrag 

Målet er nådd når en slik forståelse er oppnådd, nedfelt i våre arbeidsdokumenter og tilgjengelig for 

alle 

 

Tiltak: Invitere til dialogmøter 

 Synliggjøre hva vi vil og hva vi vil unngå 

 Synliggjøring av hva vi kan enes om for framtiden 

 

Delmål 6: 

Delta aktivt i NFP og EAGT. 

Målet er nådd når medlemmer i NGF deltar aktivt i og påvirker beslutninger i NGF og EAGT. 

 

Tiltak: Delta på styremøter i NFP og EAGT. 

 Arbeide i komiteer og utvalg  

 

Delmål 7: 

Arrangere workshops og dialogmøter. 

Målet er nådd når det er arrangert minimum 1 workshop og 1 dialogmøte. 

 

Tiltak: Invitere til workshop med Jean Marie Robin i forbindelse med årsmøtet 2018 

 Invitere til dialogmøte vedrørende prosedyrer for klagesaker 

 Invitere til dialogmøte vedrørende forståelse av vårt samfunnsoppdrag 
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Delmål 8 : 

Legge grunnlag for markedsføring av våre medlemmer og deres tjenester 

Målet er nådd når medlemmer av NGF benytter seg av «Finn Terapeut» 

Tiltak: Registrere medlemmer i NGF på «Finn Terapeut» 

 

Delmål 9: 

Bidra til fagutvikling. 

Målet er nådd når ny redaksjon for magasinet «Gestalt» er etablert og planlagte nummer av 

magasinet utgis.  

 

Tiltak: Utgi 1 nummer av magasinet i 2017 

 Etablere ny redaksjon 

 Øke samarbeidet mellom styret og redaksjonen 

 Legge grunnlag for 2 utgivelser av magasinet i 2018 

 Legge til rette for at artikler fra tidligere magasiner blir søkbare 

 

Delmål 10: 

Legge grunnlag for en hensiktsmessig rådgivning gestaltterapeutens markedsføring 

Målet er nådd når FER er i stand til å gi råd til medlemmer i etiske dilemmaer vedrørende forskning, 

diagnoser og markedsføring. 

 

Tiltak: Diskusjoner innad i FER 

 Invitere til dialogmøte 

 Utarbeide forslag til retningslinje for markedsføring i vedtektene  
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Delmål 11: 

Ferdigstille dokumentet «Veileder for dokumentasjon av Gestaltterapeutisk praksis» 

Målet er nådd når veilederen er ferdigstilt og tilgjengelig på hjemmesiden til NGF 

 

Tiltak: Arbeid i FER med å ferdigstille dokumentet 

 Få tilbakemelding på dokumentet av ressurspersoner innad i NGF 

 Godkjenne dokumentet i Styret 

 Legge dokumentet ut på hjemmesiden 

 

Delmål 12: 

Legge grunnlag for hensiktsmessig støtte og rådgivning fra FER til medlemmene vedrørende tilbud 

om og utføring av terapi i digitale rom, f.eks. via Skype. 

Målet er nådd når det foreligger skriftlige retningslinjer tilgjengelig for alle. 

 

Tiltak: Diskusjoner innad i FER 

 Utarbeide retningslinjer og forslag til avtaledokument. 


