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Jeg har hatt en flott tid som redaktør i 
Gestaltterapeuten: Det aller beste har 
vært samtalene jeg har hatt med 
intervjuobjekter rundt omkring. Så 
mange fine, interessante og kunnskaps-
rike gestaltterapeuter jeg har møtt!
 Det som også har vært bra, er at jeg 
har lært noe om meg selv som leder: 
jeg er dårlig på å delegere, og jeg blir 
nok litt snurt av kritikk...  Jeg ble etter 
hvert bedre på å gi andre ansvar, men 
småsur av tilbakemeldinger som ikke 
bare er gode, blir jeg ennå.   
 Så takk til redaksjonskomiteéne jeg 
har samarbeidet med - dere har vært 
rause og konstruktive!

Det kjentes trygt å overlevere an-
svaret for Gestaltterapeuten til Bodil 
Fagerheim, som nå har tatt over som 
ny redaktør. Hun kommer til å gjøre 
Gestaltterapeuten enda bedre, mer 
profesjonell og gjennomført. Jeg gleder 
meg til å følge med videre i utviklingen 
av bladet!
 
Vil skrive mer
I tiden som kommer vil jeg skrive mye 
mer om gestaltterapi, i andre fora enn 
Gestaltterapeuten, for jeg vil fremdeles 
spre faget, teorien og praksisen vår ut i 
verden. Tusen takk for meg!
         Siw Stenbrenden  
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Kjære kollega! 

Vi ønsker med dette å informere om våre utdanningstilbud med oppstart 
høsten 2010. 

TO-ÅRIG ETTERUTDANNING FOR GESTALTTERAPEUTER 
Utvikle din faglige kompetanse.  
Studiet gjennomføres i Oslo og har ingen eksamen.  
Undervisningen foregår på dagtid, fire samlinger pr. år, hvorav en samling er tre 
ukedager.
Lærere fra inn– og utland. 

TO-ÅRIG VEILEDERUTDANNING FOR GESTALTTERAPEUTER 
Repetisjon og fordypning av gestaltteori og metode 
Veilede andre terapeuter
Studiet gjennomføres i Oslo og har ingen eksamen.  
Undervisningen foregår på dagtid, fem samlinger pr. år hvorav en samling er en uke-
dag.

MASTERSTUDIUM  
Master of Science innen parterapi. 
Samarbeid mellom NGI, Metanoia Institute og Middlesex University i London. 
Gir ulike vitenskapelige synspunkter, utvidet syn på gestaltterapi og arbeid med par. 
Undervisningen foregår i Oslo og i London.

ORGANISASJONSUTVIKLING
Lære prosessorientert organisasjonsutvikling gjennom å tilføre bedrifter og organisa-
sjoner kunnskap som gjør dem bedre i stand til å utnytte humankapitalen 
Økte ferdigheter i å arbeide med ulike felt i organisasjoner, grupper, og team 
Studiet gjennomføres i Oslo. Undervisningen foregår på dagtid, seks samlinger over 
ett år, hvorav en samling er tre ukedager.  

RELASJONSBASERT KONFLIKTARBEID  
Forankret i gestaltteori og fredsarbeid
For deg som arbeider i yrkessituasjoner hvor konflikt er en utfordring
Studiet gjennomføres i Oslo. Undervisningen foregår på dagtid, syv samlinger over 
ett år, hvorav en samling er tre ukedager.  

For mer informasjon om våre utdanningstilbud: www.gestalt.no  

Nytt fra NGINytt fra NGINytt fra NGI
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Redaktør: Bodil Fagerheim
Telefon: 952 90 240
bodil.fagerheim@gmail.com
Grafisk formgiving: Tove S. Holmøy
Trykk: Cicero Grafisk, off-set
Opplag: 400

Annonser: Kontakt Bodil Fagerheim
Utgivelse: 2 ganger i året, vår og høst
Utgiver: Norsk Gestaltterapeut Forening

Vil du være med å skrive, fotografere, eller 
tegne i Gestaltterapeuten, ta kontakt på 
telefon 952 90 240 eller på e-post: bodil.
fagerheim@gmail.com

Kjære leser
Arbeidet med mitt første nummer 
som redaktør av Gestaltterapeuten, har 
vært en udelt positiv opplevelse. Jeg 
har møtt mange spennende, hyggelige 
og velvillige mennesker, både inter-
vjuobjekter og skribenter. Jeg har fått 
bekreftet min antakelse om at det fin-
nes stor kompetanse på mange forskjel-
lige områder blant medlemmene i NGF. 
Tenk for en mulighet det gir! 

I dette nummeret tar vi opp debatten 
fra fagdagen sist høst, spørsmålet om 
NGF ønsker autorisasjon. Etter min 
mening er det i denne debatten ett 
overordnet spørsmål: klientsikkerheten. 
Uansett om vi ønsker å bli en del av det 
offentlige helsevesenet, eller vi ønsker 
å stå utenfor, må vi spørre: Hvordan 
skal vi som gestaltterapeuter kunne 
sikre våre klienters rett til en trygg og 
forsvarlig behandling? Vår tittel er ikke 
beskyttet, hvem som helst kan kalle seg 
gestaltterapeut. Riktignok gir NGF en 
viss sikkerhet for at vi som er medlem 
der, er utdannet og forpliktet i forhold 
til etiske prinsipper, men hvem av våre 
klienter vet det? 

Innleggene om autorisasjon reiser 
mange viktige delspørsmål som for 
eksempel språk, dokumentasjon, 
utdanning, som i seg selv er viktige i 
forhold til en seriøs yrkesutøvelse  som 
gestaltterapeut/veileder. Jeg ønsker 
disse spørsmålene – og mange andre - 
debattert i Gestaltterapeuten. 

Formålet med bladet er at det skal 
være en organisator og en inspirator 
for medlemmene, et forum hvor vi kan 
utveksle erfaringer og meninger. For 
å få til dette, trenger vi ditt bidrag. Du 
som har noe på hjertet, liker å skrive, 
fotografere, tegne, dikte, fundere, ta 
kontakt. 

På lang sikt er min ambisjon at 
Gestaltterapeuten skal bli et blad som 
når utenfor medlemsmassen, som kan 
være med på å gjøre faget vårt kjent og 
akseptert. Enn så lenge: La oss bruke 
det forumet vi har!

Bodil Fagerheim
Ansvarlig redaktør
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Takk for meg som redaktør! 
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gjennom mange runder med seg selv 
før de får tro på at de kan klare en jobb. 

-Viktig å bruke tid
- Det er en stor påkjenning å la de stå i 
en situasjon hvor de kanskje er moti-
vert, men ennå ikke helt klar for å ta 
det endelige skrittet ut i arbeidslivet. 
Likevel er det viktig at vi bruker den 
tiden det tar, selv om det ofte står i 
motsetning til forventninger fra NAV, 
nærmiljøet og kanskje også dem selv, 
sier hun. 

 - Det viser seg at de som har vært 
kortest tid her, kommer fort tilbake. De 
har vært flink til å få seg jobb, men kan-
skje ikke så flink til å beholde jobben, 
fortsetter Per Harald.
 Hans utsagn bekreftes av NAV-veile-
deren.
 - Ja, det kan være en lang og tung 
prosess å få folk ut i arbeid, sier Jon.

Startet i 2005
Per Harald og Eirin startet Tromsø 
Gestaltsenter for fem år siden. I dag er 

det 11 gestaltterapeuter, inkludert Eirin 
og Per Harald, pluss en administrativ 
leder som jobber der.
 Så hva er hemmeligheten med 
Tromsø Gestaltsenter, som har gjort 
gestalt-navnet kjent og respektert i 
kommunen, fylket og private bedrifter? 
 - Vi har greid å kombinere vår 
bakgrunn med gestalt, sier Per Harald.
Både han og Eirin var tillitsvalgte i 
Posten da arbeidsplassen skulle 
nedbemannes. Etter hvert fikk de jobb 
som omstillingskonsulenter og jobbet 

Januardagen i Tromsø er kald og klar. 
Sola har nylig kommet tilbake etter å 
ha gjemt seg under horisonten et par 
måneder, og byen 
ligger badet i det 
gylne lyset. 
 På husveggen i 
Søndre Tollbodgate 9 
står det: Tromsø 
Gestaltsenter.
Daglig leder Eirin 
Heide og økonomi-
ansvarlig Per Harald 
Hanssen har akkurat 
lagt siste hånd på et 
anbud til NAV, som 
de håper å kunne 
forlenge det flere år 
lange samarbeid 
med. Nå har dette 
samarbeidet utviklet 
seg til å utgjøre 95 
prosent av arbeidet 
ved sentret. Indivi-
dualklienter og andre 
bedrifter utgjør de 
resterende fem 
prosentene. I 2009 
hadde sentret til en 
hver tid 60 personer fra NAV som sine 
klienter.  
 Gjennom NAV er det først og fremst 
langtidsledige, mottakere av sosialstø-
nad, som Tromsø Gestaltsenter jobber 
med. 

Gode resultater
Og resultatene av arbeidet er svært 
gode. Ifølge Jon Andersson, veileder i 
NAV, har nærmere 50 prosent av de 
som er på tiltak hos Gestaltsentret fått 
seg jobb eller fått varige trygdeordnin-
ger.
 - Dette er et fantastisk godt resultat i 
NAV-sammenheng, sier Jon. 

 Siden 1. november i fjor har engasje-
mentet i forhold til NAV vært som 
tiltaksarrangør i forbindelse med 
Kvalifiseringsprogrammet, som er et 
nytt tilbud i forbindelse med NAV-

reformen. 
 Kvalifiseringspro-
grammet går i korthet ut på 
å gi folk som lever på 
sosialhjelp mulighet til å 
komme i arbeid, eventuelt 
komme inn under varige 
trygdeordninger. 
 - I dette programmet 
er det folk som har vært ute 
av arbeidslivet i lang tid. 
De har mislyktes i andre 
tiltak og noen har kanskje 
aldri vært i arbeid noen 
gang. Andre har rettigheter 
innenfor trygdesystemet 
som de selv ikke kjenner til, 
sier Per Harald. 

Individuell oppfølging
De som er med i program-
met får en kvalifiserings-
stønad, utbetalt som lønn 
over det kommunale 
lønnssystemet når de deltar 
med en plan med arbeids-

rettede aktiviteter som fyller 37,5 timer 
i uka. Det er her Tromsø Gestaltsenter 
kommer inn med tett individuell 
opplæring og veiledning. Her kan 
deltakerne komme hver dag og få hjelp 
til daglige gjøremål, økonomi, helse, 
utdanning og ikke minst personlig 
vekst. Det endelige målet er at de skal 
få seg en jobb.
 Eirin forteller at de møter folk på 
deres egne premisser og hjelper dem til 
å bygge selvstøtte. 
 - Vi hjelper dem til selv å finne ut 
hvem de er, hvilke behov de har og 
hvilke ressurser de har. De lærer å bli 
bedre kjent med seg selv, si noe om seg 

selv og kanskje skrive noe om seg selv. 
For mange er det kjempevanskelig, sier 
hun.
 - Etter hvert løfter de hodet og blir 
rakere i ryggen. De blir ikke fullt så 
mye offer, men tar mer ansvar for eget 
liv, skyter Per Harald inn. 

Viktig samarbeidspartner
Jon mener Gestaltsentret et en svært 
viktig samarbeidspartner og berømmer 
dem for hvordan de jobber med 
deltakerne. 
 - De har teknikker som gjør at de når 
fram til folk. Tilbakemeldingene vi får 
fra våre deltakere er at de blir sett og 
hørt, for mange kanskje for første gang. 
De får selvtillit og kommer i en posi-
sjon hvor de kan stilles krav til, sier han 
og legger til at kontakten med sentret 
har gitt folk nye muligheter:
 - For mange har Tromsø Gestaltsenter 
vært porten til arbeidslivet. De har fått 
folk, som vi aldri hadde trodd ville 
klare det, ut i arbeid, sier NAV-veilede-
ren. 
 Han presiserer at NAV ikke sender 
deltakerne i Kvalifiseringsprogrammet 
til sentret for at de skal få behandling, 
men til en tiltaksarrangør hvor det 
overordnede målet er å få deltakerne ut 
i arbeidslivet.

Ikke behandling
- For NAV er ikke Gestaltsentret et 
behandlingssted, men et tiltak. Dersom 
deltakerne trenger terapi, skal de få 
hjelp til en slik plass innen det offent-
lige helsevesenet, sier Jon. 
 Kvalifiseringsprogrammet er på to år 
med mulighet til et tredje år. De som er 
med i dette programmet er ifølge Jon i 
alderen 24—67 år, størsteparten i 
20—30-årene.
 Ifølge Eirin er den største utfordrin-
gen i denne jobben at det kan ta tid. 
Svært mange av deltakerne skal 

– Vi møter folk på deres 
egne premisser

SAmARBEID: - Hvis man vil jobbe med store prosjekter må gestaltterapeuter samarbeide, også må vi tro på at det vi gjør har verdi for 
samfunnet, sier daglig leder Eirin Heide og økonomiansvarlig Per Harald Hansen ved Tromsø Gestaltsenter. Foto: Bodil Fagerheim

FORNØYD: Jon Andersson, 
veileder i NAV, sier at Tromsø 
Gestaltsenter er en svært 
viktig samarbeidspartner som 
kan vise til gode resultater. 
Foto: Bodil Fagerheim

u

Solskinnshistorier er ikke hverdagskost i NAV, men de finnes – i Tromsø. Der 
samarbeider NAV med Tromsø Gestaltsenter.

AV BODIL FAGERhEIm
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som det i åtte år. I løpet av denne tiden 
tok de utdannelse ved NGI. 
 - Vi har egen erfaring med folk som 
mister jobben. I tillegg har vi lært å ta 
vare på oss selv, sier Eirin. 
Hun forteller at arbeidsmiljøet på 
Gestaltsentret er godt og at det satses 
på faglig utvikling gjennom jevnlig 
veiledning og kursing. De ansatte har 
stor frihet til å legge opp egen arbeids-
dag, men de jobber samtidig innenfor 
visse rammer med krav til produksjon 
og faglig kvalitet. 

– Samarbeid
På spørsmål om hva 
andre gestaltterapeuter 
kan lære av Tromsø 
Gestaltsenter, svarer Eirin:  
 - Hvis de vil jobbe med 
store prosjekter må flere 
gestaltterapeuter 
samarbeide. Ja, og så må 
vi ha troen på at vi kan 
bidra i samfunnet med 
det vi kan. Det er 
verdifullt det vi kan og 
får til. 
 Per Harald forklarer at 
i mange prosjekter 
trenger man å jobbe flere 
sammen, for eksempel 
som leverandør til NAV. 
Å videreutvikle prosjek-
ter kan også kreve 
samarbeid mellom flere. 
Som eksempel nevner 
har arbeidet med å få 

flere bedrifter i Tromsø til å ta inn folk 
som er med i Kvalifiseringsprogram-
met inn i arbeid.  
  - Vi vil ha hjerteromsbedrifter som 
driver heart-hunting og er villige til å 
gi folk en sjanse. I disse bedriftene vil 
vi ikke bare følge opp deltakere i 
Kvalifiseringsprogrammet, men også 
tilby kompetansen vår til bedriftene, 
sier han og legger til:
 - Målet vårt er ikke å gjøre dette til en 
økonomisk suksessbedrift. Selv om god 
økonomi har betydning, er det viktig-
ste at arbeidsplassen vår betyr noe for 
oss som jobber her og for dem vi jobber 

for. Vi spør til slutt Jon om det er noe 
Gestaltsentret kunne gjort annerledes 
og bedre i samarbeidet med NAV.

Trenger omsorg 
Han svarer at fra et NAV-synspunkt 
ville man nok ønske at senteret har mer 
fokus på arbeidsrettede tiltak, framfor 
å trygge og bekrefte, med tanke på å få 
deltakerne raskere ut i arbeid.
 - Men, legger han til, for min egen del 
vet jeg jo at deltakerne våre sårt trenger 
omsorgen og oppmerksomheten de får 
på Gestaltsentret. For dem er det et godt 
sted å være, avslutter Jon med et smil.

mØTEPLASS: I Tromsø Gestaltsenter kan deltakerne i Kvalifiseringsprogrammet komme og gå som de vil gjennom hele arbeidsdagen. 
Her er noen av dem samlet på grupperommet sammen med noen av gestaltterapeutene ved senteret. Fra venstre Julie Farnworth Holand, 
Jan Tore Lande, Eirin Heide, Kariann Johansen, Aida Badiane og Annabell Stefanussen. Foto: Bodil Fagerheim

Norsk Gestaltterapeut Forening har gleden av å invitere til 

Workshop over to dager med fokus Angst 
 Høsten 2010 i Tromsø, Stavanger og Oslo 

“Anxiety is the dizziness of freedom”
Søren Kierkegaard 

Første dag vil vi ta for oss den eksistensielle angsten, som  er en iboende del av det å 
leve. Den handler om valg, liv og død. Vi tenker at alle endringer bærer i seg en eksis-
tensiell problemstilling som kan aktivere angst. I kurset vil vi utforske eksistensiell 
angst og hvordan vi kan arbeide med denne angsten i terapirommet. 
   

Hovedfokus dag 2 er hemmende angst. I kurset vil vi trekke frem og utforske ulike 
fenomener som vi ser kan oppstå ved hemmende angst – og hvordan vi kan arbeide 
med det i terapirommet. Vi vil også se på hvordan vi på ulike måter kan støtte et 
menneske i et angstanfall og hvordan klienten kan støtte seg selv når hun eller han 
kjenner på angst i hverdagen. 

Workshop 1 -  Tromsø   9-10 oktober 
Workshop 2 -  Stavanger  30-31 oktober 
Workshop 3 -  Oslo  20-21 november 

Påmeldingsfrist:  fire uker før oppsatte workshop (Tromsø 10/9, Stavanger 1/10, Oslo 22/10)
Pris:  medlemmer NGF kr. 1500,-, andre kr. 3000,-
Tid:  09.00 - 17.00 
Sted:  blir annonsert på våre nettsider 

 Påmelding gjøres ved å sende en e-post til pamelding@ngfo.no, samt 
 betale inn kursbeløpet i sin helhet til konto 5082.08.43603 Viktig: merk   
 med  ditt navn og hvilken workshop du deltar på. For mer informasjon  
 se www.ngfo.no.

Kursledere:   
Kristin Austheim er reg gestalterapeut MNGF. Hun er lærer ved NGI , 
både på coaching og terapeutstudiet. Hun har selv erfaring med angst. 
Hun har i tillegg bakgrunn som ingeniør og programmerer.  

Ellen Steen-Hansen er reg Gestaltterapeut MNGF. Ellen har vært 
styreleder i Angstringen Oslo samt prosjektleder for Angstringen Oslos 
prosjekt ”Brukerkompetanse om angst - erfaringsformidling om angst 
og selvhjelp overfor fastleger og helsesekretærer”. Hun har også selv 
erfaring med angst. Ellen har i tillegg bakgrunn som siviløkonom. 

” Min verden ble trangere og trangere, 
inntil jeg forsto at det ikke var bussen, 
bilen  og menneskene jeg var redd for, 
men mine egne følelser.” 
Utsagn fra en deltager i Angstringen 

- Nå ser jeg lyst på framtida
- etter å ha fått hjelp på 
Tromsø Gestaltsenter, ser 
jeg helt annerledes på 
livet, sier Julie Farnworth 
Holand. 
24-åringen kom i kontakt med 
Gestaltsentret gjennom NAV 
og har fått hjelp til å ta de fage-
ne hun manglet fra ungdoms-
skolen. 
 - En av gestaltterapeutene 
her er lærer og han hjalp meg 
slik at jeg fikk tatt fagene jeg 
manglet, sier Julie. 
 Hun forteller at mye har 
forandret seg siden hun kom i 
kontakt med senteret. 

 - Nå ser jeg helt annerledes 
på livet og framtida. Tidligere 
tenkte jeg: “Jeg kommer aldri 
til å bli noe” og følte meg som 
et null. I dag ser jeg lyst på 
framtida, føler meg kjempebra 
og tenker: “Jeg er noe!” sier 
Julie med et smil. 
 Ifølge henne besøker hun 
sentret hver dag og får støtte 
og omsorg fra de som jobber 
der, men også fra andre som er 
i samme situasjon som henne.
 - Her møter jeg folk som har 
hatt lignende problemer som 
jeg har, hit kan jeg gå og finne 
ut av ting og få nye ideer, sier 
Julie.

FåR hJELP:  – Nå her jeg 
endelig tatt ungdomsskoleek-
samen etter å ha fått undervisn-
ing her, sier Julie med et stort 
smil. Foto: BODIL FAGERhEIm
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Jeg ønsker med denne artikkelen 
å være med på å skape debatt 
om hvor vi MNGF-terapeuter vil 
som forening og gruppe. Utfor-
dre oss på hva som i dag er vår 
felles plattform, og hva vi ønsker 
skal være vår felles plattform. 
 Vi som er medlemmer av NGF i 
dag praktiserer forskjellig, og har som 
gruppe svært ulik bakgrunn. Vi har alt 
fra to klienter i året til fem klienter om 
dagen. Som fagpersoner er vi sykeplei-
ere, snekkere, ingeniører, it-program-
merere, leger, samfunnsmedisinere, 
frisører, barnevernspedagoger og 
økonomer, for å nevne noe. Vi tar svært 
ulik pris for det som skal være samme 
psykoterapeutiske tjeneste. Noen av 
oss ønsker å bli en del av det offentlige 
og autoriserte helsetilbudet, og noen 
vil at vi skal være et alternativ til det 
offentlige og autoriserte helsetilbudet. 
Så hva gjør dette med oss som faggrup-
pe og vår identitet? Hvordan oppleves 
vår profesjon av andre helsearbeidere 
og klienter som møter dette mangfoldet 
under samme profesjon?  
På NGFs 20-års jubileum 2009, ble jeg 
bedt om å belyse spørsmålene rundt 
refusjons- og autorisasjonsordninger 
for gestaltterapi.  

Autorisasjon og refusjon
Først kort hva disse begrepene står for:  
Autorisasjon som helsepersonell er 
det som er aktuelt for oss: Hovedfor-
målene med autorisasjonsordningen 
er å ivareta pasientenes sikkerhet og 
bidra til kvalitet på helsetjenesten på 
en slik måte at befolkningen har tillit til 
helsevesenet. 
 Og hva er refusjon? Staten bidrar 
til finansiering av tjenester gjennom 
stykkprisrefusjoner fra folketrygden. 
Altså penger til behandling der klien-
ten kun betaler en andel.  
 Så hvordan henger dette sammen 
med spørsmålene jeg stiller om likheter 

og ulikheter i vår profesjonsplattform 
og vår faglige identitet? 
Før vi som gruppe kan vurdere om vi 
vil komme under offentlige ordninger 
som autorisasjon og refusjon, må vi 
velge om vi skal definere oss ut fra at: 
 • vi er en del av det offentlige hel-
setilbudet, som innebærer at vi kan 
jobbe for offentlig autorisasjon, med 
de kvalitetskrav og forpliktelser dette 
pålegger oss, og som følgelig kan gi oss 
mulighet til å vurderes mht refusjons-
ordninger. 
 • eller ut fra at vi er et alternativ til 
det autoriserte helsetilbudet, der vi 
velger å stå utenfor autorisasjon og 
operere ut fra egne kvalitetssikrings- og 
profesjonskrav. 

En del av helsetilbudet  
Så hvorfor er det viktig at vi som grup-
pe bestemmer oss for, og er tydelige på 
hvem vi vil være i helsetilbudet? Fordi: 
 • Vi allerede ER en del av det Norske 
helsetilbudet. Vi gjør allerede en viktig 
jobb som psykoterapeuter og veiledere. 
Enten alene eller i samarbeid med NAV, 
DPSer og fastleger. Det alvorlige er at 
denne jobben ikke blir registrert noe 
sted! Vi risikerer derfor å bli usynlige 
som faggruppe ved ikke å registrere, 
dokumentere og forske på det vi gjør - 
og gjennom det legitimere dette viktige 
arbeidet. 
 • Dette er også et kvalitetssikrings-
spørsmål. Jo mindre vi dokumenterer 
arbeidet vi gjør innen formaliserte 
rammer, desto mindre mulighet har vi 
for å etterprøve og kvalitetssikre at det 
vi gjør holder mål, at det virker, og at vi 
faktisk hjelper de som kommer til oss. 
Uten denne kvalitetssikringen er det 
også vanskelig for andre helsearbeidere 
å henvise til oss.  
 Vi må gjerne mene at det vi gjør er 
viktig. Samtidig må vi være klar over at 
det ikke finnes en bevilgende myndig-
het, eller en politisk beslutning som tas 
uten at det er basert på dokumenterte 
fakta og tall. Tall og fakta som viser 
at det er grunn til å tro at det og for 

eksempel gi Gestaltterapeuter refusjon 
vil være effektiv bruk av helsekroner. 
Det er derfor opp til oss - gestalttera-
peuter - å dokumentere at vi er faglig 
og klinisk gjeldende innen helsetilbu-
det i Norge. 
 • En annen viktig utfordring er at be-
handling hos en privat gestaltterapeut 
kan holde en klient borte fra viktig 
behandling og rettigheter som klienten 
har krav på under det offentlige. Vi risi-
kerer med andre ord at enkelte klienter 
som ikke finner fram i det offentlige, 
finner fram til oss, og at de i tillegg til 
at de må betale hele beløpet selv, også 
kan holdes unna hjelpeinstanser og 
rettigheter de ellers ville ta del i, om de 
hadde vært registrert under behandling 
i det offentlige. Dette gjelder særlig de 
som faller inn under “retten til priori-
tert helsehjelp”.
 • Dette beskriver også viktigheten av 
at vi som profesjon nærmer oss et språk 
som kan forstås av andre enn oss. Det 
er alvorlig når vesentlig psykoterapeu-
tisk arbeid over flere år hos en gestalt-
terapeut blir forkastet av helsevesenet 
fordi vi tverrfaglig ikke kommuniserer 
eller forstår hverandre. Det kan få 
negative konsekvenser for pasienten, 
og er alvorlig for oss som faggruppe å 
være ansvarlig for terapeutisk behand-
ling som ikke kan legitimeres eller 
kvalitetssikres gjennom standardisert 
dokumentasjon. Det er bare spørsmål 
om tid før dette gir oss som faggruppe 
uønskede negative juridiske og medi-
sinske konsekvenser. 
• En annen grunn til at det er viktig at 
vi som faggruppe blir tydelige på om 
vi vil være et alternativ til eller en del 
av et autorisert, offentlig helsetilbud, 
er at vårt private tilbud er forholdsvis 
dyrt. Klientene må pr i dag betale alt 
selv. Dette er foreløpig med å gjøre oss 
ekskluderende overfor grupper som 
trenger psykoterapeutisk støtte. 
I tillegg er prisen ulik fra gestalttera-
peut til gestaltterapeut. Andre profesjo-
ner (tannleger, psykologer, kiroprakto-
rer) har kjempet lenge for å komme ut 

– hvem ønsker NGF å være?
Et alternativ til - eller en del av det offentlige helsetilbudet

med en samlet prissetting på tjenester 
for å bygge opp sin troverdighet og 
profesjonsidentitet. Når en gestaltte-
rapeut setter prisen til 300.- kr. timen 
og en annen til 950.- kr, sender dette 
uklare signaler om oss som faggruppe 
og profesjon. 
 Det er svært få gestaltterapeuter 
som kan overleve på å jobbe fulltid 
som gestaltterapeut. Hvorfor? Fordi 
noen velger å selge vår fagkunnskap 
til 300 kr. timen - et tall som ser ut til 
å ha oppstått i løse luften. Vi må som 

gruppe regne ut den reelle prisen vi må 
ta ut fra de krav profesjonen stiller til 
utdanning, egenterapi, faglig oppda-
tering, veiledning, samt leie av kon-
torer, elektrisitet, regnskap, lønn etc. 
Prisen skal dekke de reelle kostnader, 
foreløpig uten statstøtte. Alt annet er 
ikke bærekraftig og muliggjør ikke at 
vi gestaltterapeut posisjonerer oss som 
egen profesjon. 

Må tåle kravene
Så fattet i korthet: for at vi som fag-

gruppe skal kunne ta vare på pasien-
trettighetene, sikre kvaliteten på våre 
tjenester, og bli synlige som profesjon 
med hensyn til det viktige arbeidet vi 
allerede gjør, må vi fullt ut erkjenne an-
svaret vi tar på oss som psykoterapeu-
ter og tåle at kravene som blir stilt er 
høye. Etter min mening burde vi være 
livredde for å ha for lave kvalitetskrav 
med de juridiske og medisinske konse-
kvensene dette kan medføre.  
 Et lite perspektiv til slutt: Psykolog-
foreningen brukte 75 år for å komme 
dit de er i dag. Vi i NGF er 20 år gamle, 
og bærer kanskje preg av å være 20 
år? Vi vil fortsette å gjøre det vi synes 
er gøy og selv synes er viktig, men er 
tilbakeholdende når det gjelder å ta 
forpliktelsene det medfører: standardi-
sert journalføring, dokumentasjon av 
metode, behandlingsforløp og resultat, 
forpliktende samhandling med andre 
helseinstanser og ivaretakelse av klien-
trettighetene på linje med helseperso-
nelloven. 
 Er vi for eksempel villige på veien 
mot autorisasjon å oppfylle krav om 
helse- og sosialfaglig bakgrunn. Kan vi 
tilby dette til de som tar gestaltutdan-
ningen ved NGI og ønsker seg autori-
sasjon? 

Ansvar og forpliktelser
Mitt spørsmål blir: Vil vi i NGF arbeide 
for fullt ut å ta del i ansvaret og for-
pliktelsene som følger ved å kalle oss 
helsepersonell, eller autoriserte gestalt-
terapeuter? 
 Jeg tror at det er først når vi gjør 
det, vi også kan få bredere innflytelse i 
behandlingstilbudet. Og bli en synlig, 
anerkjent og - om vi ønsker det - au-
torisert del av det helsetilbudet som 
vi ellers risikerer å forsvinne i eller bli 
uvesentlige i. 
 Jeg håper at dette er med på å skape 
debatt rundt hvem vi ønsker å være 
som gestaltterapeuter, behandlere og 
helsearbeidere i Norge. 
 Lykke til med diskusjonen videre!  

ROLF ASPESTRAND er privatpraktiser-
ende veileder og psykoterapeut, samt 
prosjektleder for kvalitetssikring av 
samtale- og veiledningstilbudet ved 
Helseutvalget. Tidligere har han blant 
annet arbeidet i ti år med kommunikasjon, 
ledelse og personalutvikling innen FN-
systemet og internasjonale organisasjoner. 
Foto: Bodil Fagerheim

Sentralt på NGFs fagdag i fjor sto Rolf Aspestrands foredrag om hvorvidt foreningen 
ønsker autorisasjon for gestaltterapeutene. her er en redigert versjon av foredraget.

AV ROLF ASPESTRAND
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Det var først og fremst for å oppnå en 
status i forhold til norsk helsevesen, 
samt å bli kvitt momsplikten at vi 
sammen med andre psykoterapeuter 
organisert i Norsk Forbund for Psyko-
terapi (NFP) valgte å la oss kategorisere 
som alternative behandlere. Som 
offentlig, registrerte behandlere har vi 
sammen med en rekke andre behand-
lergrupper blitt fritatt fra merverdiav-
giftsplikt, og vi har gått et langt skritt i 
retning av profesjonalisering gjennom 
utviklingen av egen organisering og 
kvalitetssikring. 

Veien videre?
Nå er altså denne første fasen over, og 
det er betimelig å spørre hvor, og på 
hvilken måte går vi videre uten å miste 
verken motet eller integriteten som 
gestaltterapeuter på veien? Aspestrand 
skisserer noen helt nødvendige skritt: 
dokumentasjon på det vi gjør (kartleg-
ging og forskning), utvikle et tverrfag-

lig språk og utvide vår kunnskap om 
det offentlige helsesystemet og skole-
medisinen. 
 Han spør videre, hvem samarbeider 
vi med, og hvem allierer vi oss med? 
Svarene omfatter flere kategorier. Den 
første gjelder vår egen gestaltfaglige 
forankring representert ved NGI og 
NGF. NGF er sentral når det gjelder å 
stille krav til medlemmene, samt delta i 
dialogen med andre utøverforeninger 
nasjonalt og internasjonalt. NGI er en 
hovedaktør i utviklingen av gestaltfag-
lig kunnskap og forskning, for eksem-
pel gjennom utvikling av Mastergrads- 
og Bachelor-studier, og er derfor en 
viktig partner på dette området. 
 Den andre kategorien handler om 
partnere utenfor gestaltinstitusjonene. 
Her må vi utrede og avklare våre 
allianser med autoriserte terapeuter 
(psykologene og psykiaterne), med 
ikke-autoriserte psykoterapeuter 
(NFP), og med øvrige, ikke-psykotera-

Jeg har med stort engasjement 
lest rolf Aspestrands artikkel om 
vår rolle som gestaltterapeuter i 
forhold til norsk helsevesen, der 
han argumenterer for at autori-
sasjon bør være NGFs mål og 
strategi for en felles plattform 
framover. 
 Jeg er enig med Aspestrand i at vi 
som yrkesgruppe kanskje er for redde 
for å stille krav til oss selv, og at det 
bremser vår utvikling mot mer innfly-
telse og ansvar vis a vis helsevesenet, 
hvis vi vil se på oss selv som helsear-
beidere. Istedenfor å se overgangen fra 
alternative behandlere til autoriserte 
terapeuter som en enten eller problem-
stilling, vil jeg heller se på det som en 
integreringsprosess vi allerede har 
begynt på, og som vi ikke kommer 
utenom. 

- Vi har søkt om autorisasjon 
fordi vi ønsker å få en beskyttet 
yrkestittel og bli offentlig god-
kjent helsepersonell, sier Cecilie 
Brewer, leder i Norsk akupunk-
turforening (NAFO).
 Hun mener at noe av det viktigste 
med autorisasjon er å sikre pasientenes 
rettigheter.
 - Dersom akupunktur skal være en 
trygg behandling, må det stilles krav til 
utdanning og kompetanse. I dag er det 
jo mulig for alle og enhver å kalle seg 
akupunktør, siden det ikke er en 
beskyttet tittel, sier Brewer.
 Sist i oktober i fjor sendte NAFO 

søknad om autorisasjon av akupunktø-
rer i henhold til helsepersonelloven. 
Det er ikke første gang.

Avvist tidligere
Allerede i 1998, i forbindelse med 
høringen til Lov om helsepersonell, ga 
akupunktørene uttrykk for at de burde 
autoriseres. Dette ble avvist fordi 
departementet ønsket å avvente 
Aarebakkeutvalgets innstilling. I 2002 
ble søknaden avvist med begrunnelse i 
at Helsepersonelloven skulle virke et 
par år før noen nye grupper fikk autori-
sasjon. 
 Akupunktur har i dag ingen formell 
plass i det offentlige helsevesenet i 
Norge. Samtidig er det stadig flere 
norske sykehus og smerteklinikker som 

har akupunktur som tilleggsbehand-
ling, ifølge NAFO.
 I søknaden om autorisasjon legges 
det til grunn at man må ha minimum 
240 studiepoeng, minst 120 i akupunk-
tur og minst 90 studiepoeng i anatomi, 
fysiologi og sykdomslære. 
 Brewer mener at det vil være lønn-
somt for samfunnet og gi akupunktø-
rene med en slik utdanning autorisa-
sjon. 
 - Forskning viser at akupunktur har 
en klar forebyggende effekt og at 
akupunktur på kronikere er kostnads-
besparende, sier Brewer og legger til:
 - Samtidig trenger vi mer dokumenta-
sjon på akupunkturens virkemekanis-
me, hvor effektivt den er og på hvilke 
områder behandlingen fungerer best. 

Quo vadis, NGF?
Kommentar til Rolf Aspestrand: 
hvem ønsker NGF å være?

– Vil sikre pasientenes rettigheter

Hundre prosent
gestaltterapeut 

I ti år Tone Bentzen hatt egen 
praksis som gestaltterapeut. 
etter hvert har hun fått tro på at 
det går an å leve av det. Klien-
tene har imidlertid ikke kommet 
av seg selv... 
 På fagdagen i forbindelse med NGIs 
20-årsjubileum i november i fjor, hadde 
Tone workshop med temaet: “Skal jeg 
fortsette som gestaltterapeut, eller finne 
meg en ordentlig jobb?”
 På fagdagen i forbindelse med NGIs 
20-årsjubileum i november i fjor, hadde 
Tone workshop med temaet: “Skal jeg 
fortsette som gestaltterapeut, eller finne 
meg en ordentlig jobb?”

Tør ikke satse
Bakgrunnen for workshopen er at 
mange gestaltterapeuter ikke tør satse 
100 prosent på terapeutyrket, men 
driver med gestaltterapi på si og har en 
annen jobb som hovedinntekstskilde.
 - Siden jeg har drevet med dette i 
snart 10 år, og ikke hatt annen fast jobb 
ved siden av, så ville det kanskje være 
interessant for andre å høre hvordan jeg 
organiserte det, sier Tone og legger til at 
hun etter hvert har fått tro på at det går 
an å leve av å være gestaltterapeut. 

 - Jeg har for øvrig en liten krise to 
ganger i året; etter sommerferien og 
etter jul. Det har sammenheng med at 
mange avslutter terapiforløpet da. Når 
jeg ser i bakspeilet, ser jeg jo at dette 
gjentar seg år etter år, og at det så langt 
har gått bra. Boka fylles raskt opp, sier 
hun.
  Å være uavhengig av andre og kunne 
organisere dagene sine er ting hun 
setter stor pris på.

Fordeler og ulemper
- Jeg vil selv bestemme når og hvor 
lenge, jeg skal ha ferie! Det jeg IKKE 
liker så godt er at jeg må tegne ekstra 
sykeforsikring og pensjonsforsikring, at 
det ikke kommer feriepenger og at det 
ikke er halv skatt i desember. Er jeg syk 
en dag, tjener jeg rett og slett ingenting. 
 - Hvordan får du klienter?
 - Husk at jeg har holdt på i et begren-
set marked (Moss) i 10 år. Jeg har 
skrevet artikler i lokalpressen, tatt imot 
invitasjon til Kiwanis og Rotary og 
holdt foredrag om gestalt. Jeg har 
annonsert på avisens helseside èn gang 
i måneden de siste 5 årene,  vært 
intervjuet i lokalradioen og jeg sender 
ut brosjyrer og visittkort så fort jeg får 
anledning, forteller Tone. 
 Hun har også kontaktet alle fysiotera-
peuter og leger i området, og lagt igjen 

peutiske, alternative behandlere 
(SABORG). I tillegg har vi et internasjo-
nalt samfunn det er viktig å være i 
dialog med både innen gestaltmiljøet 
(EAGT, AAGT mfl), og i forhold til det 
arbeidet EAP gjør i Europa for autorisa-
sjon av psykoterapeuter generelt. 

Solid grunnlag
Med hensyn til betydningen av å 
anvende et språk som gjør det mulig å 
bli forstått for andre disipliner, vil jeg 
peke på intervjuet med Frank Staemm-
ler og på Espen Braathens artikkel 
”Helt gresk”, i siste nummer av Norsk 
gestalttidsskrift i 2009. Staemmler 
understreker her betydningen av å 
knytte vårt fag opp til humanistiske og 
filosofiske røtter med referanse til 
fenomenologien og eksistensialismen, 
og Braathen omsetter dette i praksis 
gjennom å plassere vårt viktigste 
redskap, awareness, i vitenskapsteore-
tisk sammenheng. Han knytter fenome-
nologien til intersubjektivitet, sammen-
ligner kontaktsyklusen med den 
hermeneutiske sirkel og awareness-
begrepet med Aristoteles sitt begrep 
”phroenesis” (opplevelsesnær klok-
skap/kjenne det gode og det rette). 
Han trekker også fram begrepet 
”mindfullness” som benyttes i psykolo-
gisk terminologi, og relaterer det til 
vårt ”aware respons”.  Jeg nevner dette 
for å si at vår gestaltteori bygger på et 
solid filosofisk og vitenskapsteoretisk 
grunnlag i tillegg til den empirien vi 
selv besitter, og at det gjelder å bruke 
det for det det er verdt. For eksempel 
vil jeg foreslå at Braathens artikkel blir 
forsøkt trykket i Psykologisk tidsskrift.
 
Videre
For å komme videre i dette arbeidet må 
vi styrke vår innsats vesentlig både i 
NGF, NFP og SABORG. Her har vi en 
stor utfordring, men forhåpentligvis 
kan herværende debatt inspirere til 
større engasjement og innsats på 
organisasjonsnivå blant flere.

ELISABETh 
EIE driver egen 
praksis som 
gestaltterapeut 
og veileder. 
Foto: privat

SATSER På GESTALT: 
Tone Bentzen delte 
sine erfaringer fra 
livet som gestalttera-
peut på heltid med 
andre gestaltterapeu-
ter på et av minisemi-
narene som ble holdt 
på NGFs 20-årsjubi-
leum.

AV ELISABETh EIE

AV BODIL FAGERhEIm

AV SIw STENBRENDEN

un
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På fagdagen i forbindelse med NGFs 
20-årsjubileum holdt Elin et minisemi-
nar om veiledning.
 I over 20 år har 59-åringen veiledet 
forskjellige faggrupper. Som utdannet 
sykepleier startet hun å veilede andre 
sykepleiere på slutten av 80-tallet. 
Siden slutten av 90-tallet, er det gestalt 
som har vært hennes metode for 
arbeidet. Hun har erfaring fra mange 
forskjellige områder og har deltatt og 
ledet veiledningsprosjekter både i 
Østfold fylke og Halden by, hvor hun 
nå har egen praksis. De fleste av de 
hun veileder er helsepersonell, men har 
nå også grupper fra Nav.  
 Som veileder treffer hun mange som 
mener at det å være profesjonell er det 
samme som å ikke ta med følelsene i 
jobben. 
 - De vil ikke blande det de ser på som 
privat og personlig med det profesjo-
nelle, sier Elin og fortsetter:

Hjerte og hjerne
- For å være profesjonell må man ha 
varmt hjerte og kaldt hode. Legger man 
lokk på følelsene, får man ikke gitt mye 

av seg selv. Man må våge å være 
menneske, å ta med seg både hjerte og 
hjerne i jobben, selv om det kan være 
skummelt, sier Elin.
 Hun forteller at i veiledning er det 
mye jobbing med sympati og empati og 
at mange ofte blander dette sammen. I 
slike tilfeller er det hodet som blir 
glemt, og bare det varme hjertet som 
får komme fram.
 - Holder man ikke hodet kaldt, blir 
man fort tappet for krefter, mener Elin. 

Vekst og utvikling
Veiledning er for henne et samarbeids-
prosjekt mellom veileder og veiland. 
Målet er å få de som veiledes til å vokse 
og utvikle seg som fagpersoner, og å 
forebygge sykdom.
 - Alle trenger vi et sted hvor vi kan 
dele og få hjelp til å se oss selv og de vi 
jobber med, men skal vi ha nytte av 
veiledningen må vi også jobbe mye 
selv, sier Elin.
 Hun forteller at hun ofte blir møtt av 
veilander som ikke er så villig til å 
gjøre denne jobben, men vil bli matet.
 - Noen er beordret til å gå i veiled-
ning og er slett ikke forberedt på at det 
kan være krevende. Mange er sårbare 

og redde for ikke å være gode nok. De 
må trygges til å samarbeide. 
 Elin understreker at for å kunne gi 
støtte og veiledning til andre, må hun 
passe på å få veiledning selv, av 
kolleger og av egen gestaltveileder.

- Tar vare på meg selv
Den største utfordringen Elin har som 
veileder er i grupper hvor en eller flere 
av fagfolkene er syke.
 Når jeg møter syke folk i en gruppe 
som skader andre – tar jeg først og 
fremst vare på meg selv. Gjør jeg ikke 
det, kan jeg heller ikke hjelpe andre.
 - Da er jeg veldig bevisst på hva som 
skjer med meg og hva jeg deler - og så 
holder jeg fast. Slipper jeg i slike 
situasjoner, blir det som regel kaos. 
Dette er noe av det vanskeligste jeg 
holder på med, sier hun.
 Hun legger til at selv om utfordrin-
gene som veileder er store, jobber hun 
med det hun har mest lyst til, uten å bli 
kvalt av byråkratiet i det offentlige 
systemet. 
 - Det er deilig å slippe papirarbeidet 
som stadig blir mer av i det offentlige. 
Nå kan jeg bruke tiden på det jeg vil 
jobbe med, å veilede, avslutter Elin.

Varmt hjerte og kaldt hode

mindfulness og gestaltterapi
At mindfulness- og awareness-
øvelse har mye til felles synes å 
være riktig, men er det så likt 
som noen vil ha det til?
Workshopen som gestaltterapeut 
Gunaketu Kjønstad og instruktør i 
mindfulness, Even Halland holdt på 
20-årsjubileet, kastet for meg lys over 
en viss ulikhet.
 Så hva ligger i dette mindfulness-

begrepet?
 - Oppmerksomhetstrening, for-
talte Even Halland, og la til at målet i 
mindfulness-treningen er å kultivere en 
væren som gjør at vi kan styre opp-
merksomheten vår mot aksept, åpenhet 
og en ikke-dømmende holdning av 
kjærlighet til det som oppstår i øyeblik-
ket.

Dokumentert virkning
Forskningsresultater har vist at opp-

merksomhetstrening har virkning både 
i behandling av kroniske lidelser og 
tilbakevendende depresjon. Dette har 
gjort det mulig for mindfulness å få 
innpass i det offentlige helsevesenet. 
I workshopens plenumsdebatt ble det 
fokusert på at vi gestaltterapeuter kan 
nyttiggjøre oss dette, siden mindful-
ness og awareness praktisk talt er det 
samme.
 Ut i fra den lille smakebiten jeg fikk 
av mindfulness på workshopen, og det 

brosjyrer og hengt opp info på vente-
værelser og på butikker. 

Munn-til-munn-metoden
- Jeg har skaffet meg et godt omdømme 
hos legene i distriktet, men først og 
fremst får jeg klienter gjennom klienter 
(munn-til-munn-metoden). Siden jeg 
også påtar meg konfliktbehandlings-
oppdrag og kurs i kommunikasjon, 
henter jeg også noen klienter der, sier 
hun.
 
- Våg å gi slipp
På spørsmål om hvordan foreningen 
vår kan inspirere oss til å satse på 
terapeutyrket, svarer hun:
 - Kanskje det hadde vært en idé å 
danne et forum for deling av erfaring 
og frustrasjon? Til syvende og sist 
handler det om å våge å gi slipp på noe 
fast og trygt, til fordel for noe veldig 
spennende og uforutsigbart.
 - Har du noen råd/tips til oss andre for å 
lykkes som gestaltterapeut med egen del- 
eller heltidspraksis?
 - Lag en god hjemmeside, og en god 
brosjyre og visittkort. Tenk gjennom 
farger og logo, før du trykker opp. 
Hvis du lager de selv, sørg for at det er 
gode kopier (ikke skeive og blasse). Les 
korrektur!  Sørg for at det er hyggelig 
og rent på kontoret ditt, så folk har lyst 
til å komme tilbake. Tenn et duftlys, og 
by på te/kaffe/vann.
Ikke PRØV å starte for deg selv; å 
prøve er å tøve… GJØR det, -  eller la 
det være. Vær seriøs i det du driver 
med; betal skatt! Ta betalt for no show. 
Hold deg innenfor avtalte rammer hva 
gjelder tid og penger.
 Det kan være intenst ubehagelig å 
drive selvstendig som gestaltterapeut, 
men det er IKKE farlig…, sier Tone.

jeg kan lese på mindful.no, ser jeg at 
det er mange likhetstrekk. Likevel sitter 
jeg igjen med et behov for få klargjort 
de små nyansene som skiller oss.
 La meg prøve å synliggjøre en 
nyanse her. Mindfulness-øvelsen som 
Even Halland ledet oss gjennom på 
workshopen, var akkurat som i en 
hvilken som helst awarenessøvelse. 
Forskjellen viser seg når han legger til 
at vi skal se på det med kjærlighet og 
åpenhet.
 Det er ingen feil i å styre noe i en 
retning og legge vekt på noen verdier i 
oppmerksomhetstrening i seg selv, men 
det kan stå i veien for terapien vi utfø-
rer som gestaltterapeuter om vi ikke er 

oppmerksomme på det.

Forandringens paradoks
 Mindfulness har sitt utspring i 
hjelp til selvhjelp for mennesker med 
kroniske lidelser og er ikke terapi. Som 
gestaltterapeut er målet å se det som 
er og ikke forandre det. Er du ukjær-
lig eller lite åpen, er det hva vi ønsker 
oppmerksomheten på. Det er ikke før 
vi er oppmerksomme på og aksepterer 
at vi ser ukjærlig på noe, at forandring 
kan skje. Klienten selv velger i hvilken 
retning. 
 Slik jeg ser det er ikke mindfulness 
og awareness så like som noen vil ha 
det til. De har forskjellige funksjoner 

som ikke kan erstatte hverandre. Det 
kan være en fin balanse mellom å være 
åpen for andre retninger og kompro-
misse på eget fundament om vi ikke er 
oppmerksomme på de små nyansefor-
skjellene som finnes. Samarbeid mel-
lom profesjonene er viktig og nyttig, vi 
må bare kalle en spade for en spade og 
en rake for en rake, slik at vi til enhver 
tid vet hvilke redskap vi bruker. 
Med dette oppfordrer jeg til en nyan-
sert utforsking og debatt om mindful-
ness/awareness som vi kan nyttiggjøre 
oss for å synliggjøre arbeidet vi gjør 
som gestaltterapeuter og utvide ned-
slagsfeltet vårt som terapeuter.

VEILEDEREN: - For å kunne hjelpe andre, på jeg først ta vare på meg selv, sier gestalt-
terapeut og veileder Elin Brekke. Foto: BODIL FAGERhEIm

AV hEGE hEImDAL KARSRuD

AV BODIL FAGERhEIm

- Veiledning handler først og fremst om å hjelpe folk til å se seg selv og ta vare på 
seg selv, sier gestaltterapeut og -veileder Elin Brekke. 

n
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En morsom og stilig fest som hadde 
alt; hyggelige gjester, deilig mat, knall 
underholdning og fullt dansegulv. 
Dere som ikke var der gikk virkelig 
glipp av noe!
 Jeg vet ikke om du kjenner følelsen, 
men når man har hatt fullt program 
hele lørdagen, fra tidlig morgen til tidlig 
kveld, og man i tillegg er sliten etter en 
lang uke, og så skal man ut på fest på 
kvelden…  Festen, som rundt påmeldingsfris-
ten for noen måneder siden virket svært 
forlokkende, frister ikke like mye lengre – sofaen 
hjemme er så myk og god, klærne man hadde 
planlagt å ha på ser traurige ut, og egentlig kjenner man 
kanskje ikke noen av de andre gjestene noe særlig heller? Tenk om jeg 
ikke finner noen å prate med! 
 En kraftanstrengelse senere, med mye intern overtalelse, ankommer jeg 
Caféteatret. Med frisk leppestift og selskapssmilet på – for en bygning vi er i, 
for en sal! Virkelig vakkert. Å, der er noen fra veiledningsgruppa mi! Hei, hallo, 
så koselig å se deg! Så fint det er her, og så mange vi er! 
 En klem her og et hei der. Moro å kjenne til så mange. Det slår meg hvor trygt 
det kjennes å være her. Som å føle seg hjemme. Folk er blide og alle har pyntet seg. 
Så pene vi er! Sikkert landets peneste terapeuter. 

Oj, nå skal vi visst til bords. Skål, siste 
slurk av velkomstglasset styrtes ned. Om 
å gjøre å finne noen koselige mennesker 
å sitte sammen med nå. Litt uggent 
faktisk, at alle plassene ser ut til å fylles på 
et blunk. En smule uoppmerksomhet fra 
min side, og nå risikerer jeg kanskje å måtte 
sitte innerst i kroken på en reserve-benk..
  Men, se der – et vennlig tak i armen og min 
kjære gamle klassekamerat fører meg opp 
trappa. I farta ser jeg ryggene på noen av de 
aller hyggeligste blant oss. De blir visst også 
med opp. Så heldig! Å, se, et eget bord er dekket 
her – og vips, svisj – så har jeg fått rektor til bords 
og flere andre kjente rundt. Dette var stas! Vin og latter og god, god mat. Kan man 
ha det bedre? Taler fra de som har stått i bresjen. Veltalende, morsomme damer.  
For en feiring!
  Dans og moro etter maten, prat og småflørt og en livsforlengende gapskratt da 
rektor ble parodiert av tidligere leder i styret. Herregud, jeg hadde glemt hvor god 
han er! 
  Fra seriøse fagfolk på dagen til utemmede danseløver på kvelden. Så gøy å se 
kontrastene og mangfoldet. Disse folka trives jeg med – så ulike! Men faget vårt 
forener oss. Blant annet i foreningen. Gratulerer til alle og takk for de første tjue! 
Jeg er med for alltid! 

- Utfordringa er å se at de inn-
satte er mer enn det de soner for, 
sier Marit Sivertsen som bruker 
gestaltmetoden i Tromsø feng-
sel.
Marit er 55 år og ansatt i Tromsø 
fengsel. I 2007 var hun ferdig utdannet 
gestaltterapeut i 2007. Hun er høy og 
slank og bokstavlig talt en fargeklatt 
med fargerike klær, makeup og 
personlighet. Hun deler raust av seg 
selv, smiler mye og flirer høyt når vi 
snakker sammen. 
 - Hvordan anvende gestalt i møte med 
innsatte og kolleger?
 - Gestalten er integrert i meg. Jeg har 
awareness på hvordan jeg er sammen 
med andre, hvordan jeg påvirker dem 
og hvordan de påvirker meg. Jeg er 
tryggere sammen med både kolleger og 
innsatte nå enn tidligere. En grunnset-
ning som har festet seg hos meg er: 
”det er ikke så viktig hvilken metode 
man bruker, men relasjonen”, sier 
Marit. 

Bruker ikke faguttrykk
Hun bruker sjelden faguttrykk, men 
graderer det hun sier sånn at det gir 
mening for den andre. 
 - Dette bidrar til et mer likeverdig 
møte mellom meg og den innsatte, 
forklarer hun og legger til:
 - Gestalt har vært en grunnstamme i 
min personlige og faglige utvikling 
som jeg er enormt takknemlig for. Til 
alle som skal jobbe med mennesker: 
start med deg selv! Fortid er erfaring, 
sier hun, med stor overbevisning.
 Jeg treffer Marit på en kafé i Tromsø. 
Da jeg ringte og spurte om å få inter-
vjue henne, svarte hun at hun måtte 
sjekke med lederen sin først. Hun fikk 
ja der, så ba hun meg om å maile 
spørsmålene til henne sånn at hun 
kunne komme forberedt. Da jeg var 
ferdig med intervjuet ba hun meg maile 
det jeg hadde skrevet til henne, sånn at 

hun kunne godkjenne det. 
 Marit er raus og entusiastisk. Hun 
prater på innpust og utpust og jeg 
opplever at det hun sier kommer fra 
hjertet. Jeg både ser og hører ei knall 
engasjert dame. 

Mer enn kriminell
Marit ser ikke på de innsatte som kun 
kriminelle. De er mer enn det. Når hun 
er i dialog med en innsatt og han sier: 
”jeg er kriminell,” så sier Marit: ”jeg ser 
ikke bare en kriminell.” “HÆÆÆ”, sier 
den andre da. 
 - Du er mer enn det du har gjort. 

Fokus blir ikke skyld og skam. De 
trenger ikke forsvare seg til meg. Jeg 
ønsker ikke å påføre dem noe mer. Det 
bor mer i dem enn det de har gjort, sier 
hun og ser alvorlig på meg.
 Tilbakemelding fra en innsatt: ”Du 
har vært en døråpner for meg.”
 Når Marit har hatt én samtale med de 
innsatte, så ønsker de selv flere.

Familiekonstellasjon for pårørende
Marit holder på med sertifiseringsut-
dannelsen i familiekonstellasjon. Hun 
blir uteksaminert i mai i år.
 Hennes hjertebarn er de innsatte og 

– De er mer enn kriminelle
sier fengselsansatte marit om de innsatte

ENGASJERT: Gestaltterapeut Marit Sivertsen er ansatt i Tromsø fengsel. Hun forteller 
at hun elsker jobben sin og at utfordringa er å se de innsatte som mer enn det de er dømt 
for. – Fokuset  blir ikke skyld og skam. Det bor mer i dem enn det de har gjort, sier hun. 
Foto: Annabell Stefanussen

AV ANNABELL STEFANuSSEN AV SIw STENBRENDEN

u

FIKK BLOMSTER: Gunaketu Kjønstad, 
Ida Wadel og Live Åse Espeland fra styret 
i NGF, mottok blomster og rosende ord for 
arrangementet av fagdagen. Foto: SIW 
STENBRENDEN

Med hæla 
i taket!
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– Jeg produserer lykke

Ord flommer rundt oss alle hver 
eneste dag.  Mengder av ord som stort 
sett er puttet sammen til en setning for 
å formidle et budskap. 
 Ordene kommer fra alle mulige 
steder - aviser, radio, TV, reklamekam-
panjer, telefonen, SMS, e-post og selv-
følgelig de vi faktisk møter og prater 
med.  Alle disse ordene får forskjellig 
betydning ut i fra hvordan de er satt 
sammen og i hvilken kontekst de for-
midles. Ordene kan påvirke stemnings-
leiet vårt og vi kan bli glade, triste, 
sinte osv. Innimellom er det også noen 
ord som fester seg hos deg og du bærer 
dem med i tankene i lengre eller 
kortere tid. Her om dagen var det en 
venn som formidlet to slike ord som 
satte i gang en tankerekke og inspira-
sjon hos meg. 
 
Min venn og jeg hadde en samtale 
rundt jobb og mening. Han har i en 
årrekke valgt å jobbe redusert for å ha 
mest mulig tid hjemme med barna. Det 
er han som er familiens hovedmann 
når det gjelder innkjøp, bringe og hente 
barn fra trening, familieaktiviteter etc. 
Han fortalte at han akkurat nå gjorde 
det som opplevdes mest meningsfylt 
for ham. ”Min hovedjobb om dagen er 
å produsere lykke.  Når familien går på 
skinner, barna får med seg alle aktivite-
tene og vi har mer tid igjen til kos og 
glede så produserer jeg masse lykke. Å 
produsere lykke det er meningsfylt 
det.” Ansiktet han strålte når han 
fortalte og jeg var ikke i tvil om at han 
virkelig hadde funnet en god vei. 
 

Jeg ble sittende igjen med to ord jeg 
kjente smakte herlig – “produsere 
lykke”. Det er vel det jeg gjør som 
terapeut … eller?
 
Når jeg beskriver hva jeg driver med, 
så er det å støtte mennesker med 
mange ulike problemstillinger som 
depresjon, spiseforstyrrelse, livs kriser, 
brudd, angst etc. Datteren min beskri-
ver jobben min ennå bedre ”mamma 
trøster mennesker som er triste, sinte 
og sånn”. Ikke et bejaende ord om 
lykke eller glede i de beskrivelsene.  
Dette fikk meg til å fundere videre. 
Som terapeut bruker jeg rett som det er 
affirmasjon som intervensjon. Jeg vet jo 
at hvis man repeterer et budskap så 
forsterkes det inntil det oppleves som 
sant.  
 
Å hva er det jeg driver med? Jeg 
affirmerer at hos meg er det depresjon, 
angst, nedstemthet, spiseproblematikk, 
sinne og ymse problemer som gjelder. 
Selv om vi inne i terapi rommet så 
absolutt jobber mot et lykkerige friere 
liv så er det ofte det triste som er 
utgangspunktet. Noen ganger kommer 
klientene sågar og nærmest unnskylder 
at de ikke har noe trist å ta tak i for de 
har det ganske bra. De blir overrasket 
når jeg foreslår å feire og virkelig se på 
det gode de får til. For det er jo herlig at 
de har det bra. Det er jo det vi jobber 
mot, så det er viktig å lære av det når 
de får de til. Stunder som dette har ofte 
medført en samtale om hva terapi er og 
om det er lov å ha det gøy og gledesfylt 
i terapirommet. Mitt selvfølgelige svar 
har vært et rungende ja, mens jeg har 
sendt de gamle mytene om hva terapi 
er en oppgitt tanke.
 
Nå innser jeg at jeg må ta min del av 
ansvaret for å opprettholde denne 
myten. Jeg må beklageligvis innrømme 
at jeg har vært med å spre budskapet 
om at terapi bare er kjellerarbeid. Nå er 
det slutt på det. Fra i dag skal jeg si at 
min jobb er å produserer lykke. For en 
herlig jobbeskrivelse, jeg gleder meg til 
å gå på jobben og produsere litt mer…

deres pårørende. I fjor begynte fore-
spørslene å komme: “Mamma vil 
snakke med deg. Kjæresten min vil 
snakke med deg.” Det kunne ikke 
Marit uten videre gjøre. Hva nå? tenkte 
hun. 
 Gjennom sertifiseringsutdannelsen 
skal Marit skrive en oppgave der hun 
benytter familiekonstellasjon som 
metode. Marit gikk til sin leder og ba 
om tillatelse. Han sa: ”jeg vet ikke mye 
om metoden, men sett i gang.”  Han sa 
en gang til meg: ”Marit du blir så god 
som organisasjonen tillater”.
- Flott leder, nytenkende og åpen, sier 
Marit. Nå kunne hun starte gruppe for 
pårørende. 

Gestaltgruppe for innsatte
Hun har også kjørt gestaltgruppe for 
innsatte sammen med innleid gestalt-
terapeut. 
 - Der fokuserte vi på egenskapene de 
innsatte har. For eksempel hvordan kan 
du som har vært god på å deale stoff 
bruke denne egenskapen lovlig? De 
kunne svare: ”Jeg har kunnskap om 
markedet, jeg må være kvalitetsbevisst, 
ha forretningsteft, og økonomisk sans.” 
De ble svært overrasket når de oppda-
get at de hadde kvaliteter og egenska-
per som de kan bruke lovlig, forteller 
Marit. 
 - Min utfordring er å legge bort det 
de soner for (voldtekt, drap osv) og 
møte dem med nysgjerrighet. ”Hva 
mer bor i dem?”, legger hun til.
 - Hva erfarer du når du møter dem på 
denne måten?
 - Jeg erfarer at gestalt virker og at 
konstellasjon virker. Flere bevis trenger 
jeg ikke. Jeg opplever å ha en solid 
verktøykasse med meg på jobb.

Bedre med broer enn murer
Marit sier det er bedre å bygge broer 
enn å bygge murer. Mellom pårørende 
og innsatte og mellom forskjellige 
fagområder. Hun mener vi alle kan 
lære av hverandre. 
 Hun sier det er forskjell på å jobbe 
med de som er pålagt noe, kontra de 
pårørende og de innsatte som ønsker 
noe, for eksempel støtte. Med støtte 
mener hun, akseptere virkeligheten 
som den er. 
 - Det er tungt å sitte i fengsel og det 
er tungt å være pårørende til en innsatt. 
En pårørende sa en gang til meg: ”Kan 
dere skrive bok om dette?” Sier Marit, 
ser på meg og fortsetter:
 - Annabell, jeg elsker det jeg gjør! 
 Jeg er ikke i tvil, jeg gjenkjenner ei 
lidenskapelig dame når jeg ser ei. 

Etter fire år i Faglig etisk råd (FER) 
kaster 69-åringen nå inn håndkledet, 
men hun holder fortsatt koken i 
arbeidslivet. I tillegg til å være privat-
praktiserende terapeut, jobber hun 
også i Kreftforeningen i en 80-prosent 
stilling som spesialrådgiver.  
 
- Spennende arbeid
- Det har vært spennende å sitte i FER, 
mange interessante diskusjoner med 
mange forskjellige meninger. Vi har 
diskutert klagesaksbehandling mye - 
særlig hvordan vi skal ivareta både 
klientene og terapeutene. For mange 
terapeuter kommer det å bli innklaget 
til FER som et sjokk, sier Dorothy Ann 
og legger til:  
 - Vi er opptatt av å støtte våre 
medlemmer, men også opptatt av at 
medlemmene er klar over hvilke etiske 
prinsipper de er pliktige til å følge som 
medlem av NGF.  
 Hittil har FER i snitt hatt to klagesa-
ker i året. Ingen av sakene er blitt anket 
videre til NGFs egen ankeinstans. 
 Dorothy Ann presiserer at FER 

vurderer klager faglig med utgangs-
punkt i NGFs vedtekter og etiske 
prinsipper. Krav om økonomisk 
kompensasjon anses som sak mellom 
partene der FER verken har kompe-
tanse eller mandat til å fatte beslutning. 
 I tillegg til at FER skal være til støtte 
for medlemmene, er det ifølge Dorothy 
Ann utrolig viktig at klientene har 
mulighet til å klage på terapien de får:  
 - Dette er viktig for å kunne ivareta 
den faglige kvaliteten til gestaltterapi i 
Norge. Vedtektsfestet retningslinjer for 
behandling av klager har som mål å 
beskytte et sårbart publikum og 
samtidig støtteog ivareta sårbare 
terapeuter best mulig. 

Langvarig saksgang
Et problem med saksbehandlingen i 
FER har vært at hver enkelt sak har 
kunnet tatt veldig lang tid og at mange 
mennesker har vært involvert. Dette 
problemet er nå forsøkt løst gjennom 
vedtektsendringer. 
 - Hensikten er å få en smidigere 
saksgang med kortere saksbehandlings-
tid og færre involverte. At styret i NGF 
har kjent til innholdet i alle klagesa-

kene, har vært for blottende, sier 
Dorothy Ann. 

Ulike oppfatninger
 De sakene som klages inn, handler 
først og fremst om ulike oppfatninger 
av hva som har skjedd i terapirommet. 
Klienten føler seg misforstått, avvist, 
tråkket eller har opplevd terapeuten 
som for personlig. 
 - Det er det viktig at terapeuten 
klargjør premissenen for terapien, 
inkludert at klienten har rett til å klage 
på terapien, sier Dorothy Ann.
 Hun vedkjenner at FER kunne vært 
flinkere som rådgivere for medlem-
mene, samtidig som medlemmene i 
større grad kunne søkt råd hos FER. 
 - Vi kunne med fordel hatt bedre 
utveksling av råd og erfaringer om 
etiske dilemmaer med medlemmene. 
FER kan skape grunn for viktige etiske 
diskusjoner med og blant medlemmene. 
På den måten kan også medlemmene 
oppleve at FER er til for dem, og faktisk 
kan få råd før det blir en klagesak, sier 
Dorothy Ann og bifaller et forslag om 
en egen etikkspalte i Gestaltterapeuten. 

TAKKER AV: Doro-
thy Ann Bøhler har 
sittet i Faglig etisk 
utvalg i fire år. Nå 
takker hun av. Foto: 
Bodil Fagerheim
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AV BODIL FAGERhEIm

– FER skal forebygge klager 
- Faglig etisk råd skal sikre kvalitet, være en støtte for medlemmene og forebygge 
klagesaker. Medlemmene på sin side må vite hva som forventes av dem, både av 
rettigheter og plikter, sier Dorothy Ann Bøhler.  
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 Når en sak ikke kan løses gjennom 
dialog mellom partene, vil klageorga-
net avgjøre saken på grunnlag av 
partenes skriftlige framstillinger av 
saken. Etter dialogmøter som ikke fører 
til løsning, bes begge partene om å 
redegjøre skriftlig for hvordan de nå 
ser saken. Om det holdes separate 
møter med hver av partene, bes 
påklagede om å sende sitt tilsvar til 
klagen etter møtet, og møtet med 
klager holdes når klager har lest 
tilsvaret. Om 
det kommer 
fram ny infor-
masjon etter 
møtet med 
klager, bes 
klager gi en ny 
skriftlig fram-
stilling av 
hvordan klager 
nå ser saken. 
Fig. 3.
 Dersom en av 
partene anker 
avgjørelsene, 
oppretter styret 
et ankepanel på 
tre personer 
som gjennom-

går saken på 
nytt. Det har 
så sjelden 
forekommet 
slike anker, 
at vi ikke ser 
behov for 
noe perma-
nent ankepa-
nel. Fig. 4.
    Det kan 
forekomme 
klager mot 
medlemmer 
av FER eller 
av styret, 
eller med-
lemmer av 
klageutval-
get kan være 
inhabile. Da 

gjøres det unntak fra den vanlige 
prosedyren for å ivareta klagebehand-
lingens nøytralitet. Behandling av 
klagesaker er krevende, og styret vil 
fastsette godtgjørelser for slikt arbeid. 
Styret vil også fastsette satser for 
dekning av utgifter partene må ha for å 
delta i dialogmøter. 
 Retningslinjene for behandling av 
klager overensstemmer med reglene til 

den Europeiske gestaltterapeutforenin-
gen (EAGT) ved å ivareta de samme 
hensyn. Forskjellen ligger i at EAGTs 
regler spesifiserer separate permanente 
utvalg, mens NGF ønsker å bevare 
klagebehandlingen som en del av FERs 
virksomhet og vil opprette klageorgan 
ved behov. Vi mener NGF har for få 
aktive medlemmer til å bemanne så 
mange permanente separate utvalg 
som EAGT spesifiserer. Vi mener også 
at det er viktig at FERs medlemmer er 
involvert i behandling av klager, for 
klagesakene synliggjør de etiske 
dilemmaene som FER skal gi råd om.  

FER har først og fremst gitt etiske råd 
til styret i NGF. FER vil gjerne oppfor-
dre medlemmene av NGF til å ta 
kontakt dersom de er i tvil om hva som 
er etisk forsvarlig praksis. Slik kan 
enkelte klagesaker forebygges. Også 
klienter kan rådføre seg med FER for å 
finne ut om det er grunnlag for å klage 
inn en terapeut.

Nye retningslinjer for 
behandling av klager

Som gestaltterapeut tilsluttet 
Norsk Gestaltterapeut Forening 
(NGF) er du forpliktet til å kjenne 
til og overholde NGFs etiske 
prinsipper og en rekke lover om 
bl.a. taushetsplikt, personvern 
med mer. Klienter som mener 
terapeuten har brutt reglene, kan 
sende klage til NGF. 
 Som gestaltterapeut tilsluttet Norsk 
Gestaltterapeut Forening (NGF) er du 
forpliktet til å kjenne til og overholde 
NGFs etiske prinsipper og en rekke 
lover om bl.a. taushetsplikt, personvern 
med mer. Klienter som mener terapeu-
ten har brutt reglene, kan sende klage 
til NGF. 
 Etter hvert som FERs fokus på 
klagesaker har økt, har også behovet 
for forbedringer i klagesaksgangen blitt 
tydelig.  Gjennom en langvarig og 
møysommelig prosess har nye ret-
ningslinjer for behandling av klager 
blitt formulert og endelig vedtatt på 
årsmøtet nå i mars. 
 I 2008 tok Faglig etisk råd (FER) 
initiativ til å endre retningslinjene for 
behandling av klager. Både styret, FER 
og et meglerutvalg var involvert i 
klagesaker. Dette førte til langdryg 
saksbehandling og at en rekke personer 
fikk kjennskap til personvernsensitiv 
informasjon. Både klager og påklagede 
opplevde at det var en stor belastning 
at det gikk så langsomt å få sakene 
avgjort.
 Fra 2010 skal klagesaker behandles 
av et klageutvalg bestående av FER-
medlemmer. Klageutvalget skal gjøre 
jobben styret og meglerutvalget gjorde, 
og behandle saker ferdig. Kun der det 
anbefales organisatoriske forføyninger 
som eksklusjon går saken videre til 
styret. I alle andre saker vil styret kun 
få en anonymisert rapport om hvordan 
saken er behandlet. På denne måten 
kan saker behandles raskere, og 

personsensitiv informasjon vil bare bli 
kjent for de tre medlemmene av 
klageutvalget. Kun de mest alvorlige 
sakene vil også bli kjent for styret. 
Fig. 1.
 Vi ønsker å videreføre intensjonene 
med å ha et meglerutvalg ved at 
klageutvalget inviterer partene til et 
dialogmøte mellom klager og påkla-
gede. Bak ligger en konfliktrådstanke-
gang om at det 
beste er om en 
klage kan ende 
i en form for 
forsoning eller 
minnelig 
løsning 
mellom 
partene. 
Dersom en av 
partene ikke 
vil møtes, vil 
klageutvalget 
arrangere 
separate møter 
med hver av 
partene før 
saken avgjøres 
av klageutval-
get. Dersom 
dialogen ikke 

fører til noen 
løsning selv etter 
to dialogmøter, 
vil klageutvalget 
avgjøre saken. 
Fig. 2.
I klageutvalget 
vil det være en 
arbeidsdeling 
mellom en leder 
som har ansvar 
for å adminis-
trere saksgangen, 
et medlem som 
vil være klagers 
kontaktperson 
og det tredje 
medlemmet som 
vil være påklage-
des kontaktper-
son. Bak dette 

ligger en intensjon om at både klager 
og påklagede trenger å ivaretas i en 
klagesak, og det er en fordel om samme 
person holder kontakten gjennom hele 
klagesaksbehandlingen. I dialogmøter 
eller separate møter med partene vil 
kontaktpersonen være en støtte for sin 
part, mens lederen ivaretar den 
nøytrale meglerposisjonen. Forkortelser

NGF – Norsk Gestaltterapeut 
Forening 
EAGT – Den europeiske gestaltfore-
ningen som NGF er medlem av

NGI – Norsk Gestaltinstitutt 

NFP – Norsk forbund for Psykoterapi
EAP – European Association for 
Psychotherapy
Saborg - er en sammenslutning av 
alternative behandlerorganisasjoner 
som jobber for å utvikle området 
alternativ behandling. Dette gjøres 
først og fremst ved å fokusere på 
organisasjonsutvikling, standardise-
ring, faglig utvikling og utdanning. 
SABORG jobber i samarbeid med 
helsemyndighetene

VED hENNING hERRESTAD, FER

FRA åRSmØTET

Fig. 1.

Fig.2

Fig. 3

Fig. 4
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- For et år det har vært!
Jeg smiler enda når jeg tenker på alle 
dere dansende gestaltterapeuter jeg 
traff på jubileumsfesten i november. Er 
full av takknemmelighet for alle dere 
som holdt engasjerende og aktuelle 
foredrag og workshops på fagdagen, 
eller hjalp til på andre måter. Det var 
en suksess fra enda til annen. Dette kan 
vi gjøre igjen!
 Årets viktigste happening, Årsmøtet, 
gikk av stabelen for noen uker siden. 
For oss som i styret betyr det forbere-
delser i lange tider i forveien – hva har 
vi gjort i året som er gått, og hva skal vi 
gjøre i 2010? Hvordan er økonomien og 
hva trenger vi å ha med på neste års 
budsjett? Jeg skal gjengi noen av det jeg 
tenker er morsomst og viktigst.

Det morsomste jeg har vært med på i 
2009 er selvfølgelig fagdag og jubile-
umsfest. Det vanskeligste har vært 
klagesakene, og det viktigste har vært å 
utvikle ny klagesaksgang sammen med 
Faglig etisk råd (FER), samt videreutvi-
kle Profesjonell faglig oppdatering 
(PFO). 
 Hvis du har lyst å lese om andre ting 
styret gjør, les styrets Årsberetning på 
våre websider.
 Jeg er veldig glad for at vi har fått en 
ny redaktør fra dette nummeret av 

GestaltTerapeuten, Bodil Fagerheim. 
Jeg er også glad for å presentere 
Annichen Sandborg som foreningens 
nye medlemskoordinator. Hun er i 
gang fra 1. april.

Høsten 2010 skal NGF for første gang 
arrangere workshop i Stavanger og 
Tromsø i tillegg til Oslo. Jeg håper det 
er mange medlemmer som vil delta, på 
den måten kan det bli en årlig tradi-
sjon. Medlemspris er bare kr. 1500,-  for 
to dager fullpakket med læring.
 Styret snuser også så vidt på om vi 
kan, i samarbeid med NGI, arrangere 
konferansen EAGT 2013 (European 
Association of Gestalt Therapy). En 
arbeidsgruppe er i gang med å sjekke 
om det er mulig både i forhold til 
kostnader og interesse.

Joint membership EAGT – styret 
ønsker videre å utrede muligheten for 
at NGF medlemmer automatisk også 
blir individuelt medlem i EAGT. I dag 
må den enkelte melde seg inn selv og 
NGF er medlem som forening.
 I løpet av 2009 har debatten om 
MNGFere ønsker å være et alternativ 
til eller en del av det offentlige helsetil-
budet kommet i gang for fullt, først 
med gode gjennomtenkte tanker på 
fagdagen og siden i mindre fora. Styret 
ønsker og forsette dialogen med dere 
medlemmer om hvor veien skal gå 
videre.

Vi skal selvfølgelig også videreutvikle 
PFO-ordningen, engasjere oss i NFP og 
Saborg, besøke avgangstudentene ved 
NGI og drive markedsføring. Og så 
skal vi, ikke minst, ta tak i alle de store 
og små oppgavene som dukker opp 
gjennom et langt år.
 Til neste gang….

                        Ida Wadel, 
                         Leder NGF

Viktige datoer
Oslo 20 april: Temakveld NFP - Su-
pervision/veiledning innen de ulike 
psykoterapiretningene. 
 Berlin 9- 12 September: “Lost in 
Transformation” EAGT konferanse. 
www.gestalt2010.eu     25 gestalttera-
peuter fra Norge er allerede påmeldt – 
kommer du?
 Tromsø 9-10 oktober: “Workshop 
med temaet eksistensiell og hemmende 
angst” med Ellen Steen-Hansen og 
Kristin Austheim.
 Stavanger 30-31 oktober: 
“Workshop med temaet eksistensiell og 
hemmende angst” med Ellen Steen-
Hansen og Kristin Austheim.
 Oslo 20-21 november - “Workshop 
med temaet eksistensiell og hemmende 
angst” med Ellen Steen-Hansen og 
Kristin Austheim.
 For mer informasjon se www.ngfo.no

Kontingenten
Faktura for innbetaling av kontingent 
2010 ble sendt ut i mars på e-post, 
med betalingsfrist på 14 dager. hvis 
du ikke har mottatt faktura må du 
selv ta kontakt med oss på:
styret@ngfo.no.

Praktiserende medlemmer 
kr. 1700,- 

manglende innbetaling betyr at du 
ikke er forsikret. Videre vil du bli 
slettet fra alternativ registeret i 
Brønnøysund, og må videre belaste 
mva på terapitjenester. Etter to 
purringer vil du automatisk bli slettet 
som medlem. For mer info, se www.
ngfo.no

Ikke-praktiserende medlemmer  
kr. 1000,-

Studentmedlemskap kr. 550,-

Pensjonistmedlemskap kr. 550,-

Nye krav til faglig oppdatering
AV LIV åSE ESPELAND 

etter ett år med PFO som prøve-
ordning har styret i NGF jobbet 
med å bearbeide og tilpasse 
kravene. På årsmøtet la styret 
fram to forslag til avstemming. 
Forslag 1 var å fortsette PFO som 
nå. Forslag 2 var endrede og mer.
 PFO er ikke lenger en prøveordning. 
Dette er krav som er fastsatt i vedtek-
tene.
 Frist for innlevering er årlig 31. 
januar. Konsekvens for praktiserende 
medlemmer som ikke har levert og 
oppfylt  PFO innen frist er følgende:
• får ikke forsikringsbevis
• blir strøket fra listen over praktiser 
 ende gestaltterapeuter
• blir automatisk registrert som   
 ikke-praktiserende medlem.
 Alle praktiserende gestaltterapeuter 
MNGF skal i løpet av året ha 23 timer 

PFO, à 60 min. Av disse skal 6 timer 
være gestaltterapeutisk veiledning etter 
punkt a) (se under). De resterende 17 
timer kan hentes fra alle kategorier.
 PFO samles fra følgende kategorier:

a) Profesjonell, NGF- og EAGT-
sertifisert veiledning på egen 
gestaltpraksis. 
Veiledningen må kunne dokumenteres 
(bekreftelse fra veileder) på etterspørsel 
fra NGF. 

b) Videregående eller tilleggsutdan-
nelse i gestaltterapi.
Videregående eller tilleggsutdannelse 
fra gestaltutdanningsinstitusjoner i 
inn- og utland. Workshops/kurs/
fagdag i gestaltterapi holdt av gestalt-
terapeut.

c) Gestalt kollegaveiledning med 
andre medlemmer av NGF
Med kollegaveiledning mener vi at 

deltakerne veileder hverandre på 
rundgang på egen gestaltpraksis. Navn 
på deltakerne oppgis på PFO skjema.

d) Psykoterapi konferanse/sympo-
sium- deltagelse 
Her er det åpent for alle konferanser i 
psykoterapi.

e) Profesjonell aktivitet med psyko-
terapi når du sitter som representant 
for gestaltterapi: 
Bli valgt inn i styre, arbeidsgrupper 
eller komité, og møtedeltagelse (NGF, 
EAGT, NGI, NFP, Saborg, EAP mv.)

f) Mottatt veiledning på, eller 
framlegging av forskning på gestalt-
terapi.

Du finner mer informasjon om PFO på 
www.ngfo.no. Har du spørsmål, 
innspill eller utfordringer, ta kontakt 
med styret på pfo@ngfo.no.

DET NYE STYRET: Her er det nye styret i NGF 2010 som ble valgt på årsmøtet 12. mars.  Fra venstre: Grethe Rygge (ny), Bjørg 
Hagevang (fortsetter, var ikke på valg), Ida Wadel (gjenvalgt), Gunaketu Kjønstad (fortsetter, var ikke på valg), Liv Åse Espeland 
(gjenvalgt) Siri Merete Andersen (ny, vara), og Liv Aagaard (ny, vara). Foto: BODIL FAGERhEIm
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åRSmØTET: Med godt frammøte og god stemning avholdt NGF sitt årsmøte fredag 
12. mars. På bildet ser vi i forgrunnen fra venstre: Dorothy Ann Bøhler, avtroppende 
medlem av FER, Margareth Svendsen, medlem av valgkomiteen og Grethe Rygge som 
ble valgt inn i styret.  Foto: BODIL FAGERhEIm
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Sinn og Sang 
 

Kom og opplev hva sang, pust og bevegelser 
kan gjøre for din helse og livsglede.

 
En unik workshop basert på 

sangmetodikk og gestaltterapi. 
Ledes av Line B. Idsøe (gestaltterapeut) 

og Gabrielle Sørensen(sangpedagog)
 

Sted: Unity, Møllergata 23, 0179 Oslo
Tid: 8. og 9. mai kl. 10.00-15.00

Pris: 1800,-
40% rabatt for studenter og trygdede.

For mer info og påmelding:
linewf@yahoo.com

mob: 452 85 283 eller
www.finnflyt.vpweb.no
Påmeldingsfrist 26. april.
Begrenset antall plasser.

BLI DEG SELV

SAMMEN MED ANDRE

KURS I SELVUTVIKLING PÅ KRETA 12-19-SEPT 2010

HVORDAN OPPLEVER DU DEG SELV?

PÅ KURSET MALER VI FOR Å OPPDAGE HVA SOM KOMMER

TIL UTTRYKK I ØYEBLIKKET. DET VI MALER DANNER GRUNNLAG

 FOR EGEN REFLEKSJON OG SAMTALE I GRUPPEN.

NÅR DU AKSEPTERE DEG SELV SLIK DU ER KAN ENDRING SKJE.

DU TRENGER INGEN MALERKUNNSKAPER.

Nora Abelson Sahlén

Gestaltterapeut MNGF

Informasjon om kurset: www.blidegselv.no

 Behandling av seksuelle traumer og dynamikken som utspiller seg 
mellom offer og overgriper - Fra Avmakt til Kraft

3 dagers kurs: 15 - 17. Oktober - 2010 Oslo,  14. okt  gruppeveiledning                                  

Kroppsorientert Traumebehandling i løsningen av tilknytningsproblematikk,
Disorganisert Tilknytning - Traume og Relasjoner

Få en forståelse av Forløsers, inkompetent Beskytters, og Overgripers rolle i personens historie hva angår hvordan 
traumer blir overført. 

Lære å reparere overtrådte grenser for å gjenvinne følelsen av personlig trygghet.

Vekke en følelse av å leve i kroppen, ved at klienter med sterk autonom aktivering, noe som medfører dissosiasjon - blir 
regulert og utladet.

Skape en sunn og naturlig virkende empati og unngå misbruk av denne når den trigger / frembringer disintegrasjon.

Hjelpe klienter med å fullende en fight / flight respons på en måte, som fører til en varig styrking og tilførsel av nye krefter.

Avhjelpe ambivalens i relasjoner, som har vart lenge etter at hendelsen som forårsaket denne fant sted
Differensiere sammenstillingen av offer / overgriper - løse opp i skadelige interaksjon og muliggjøre et sunt og naturlig selv.

Med: Dr. Diane Poole Heller PhD, kollega av Dr.Peter Levine, Ph.D. som grunnla Somatic Experiencing - en metode for kroppsorientert 
behandling av traumer. Dr. Peter Levine har skrevet boken:  Waking The Tiger, Healing The Trauma

Kurset godkjennes som 24 timers fritt spesial kurs og vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening

Kontakt: Erika Beata Thorkildsen, Gestalterapeut  Les mer: under tilknytning på www.se-terapi.no Mob tlf : 979 58 797

 

 

Videreutdannelse i
Kroppsorienter Traumebehandling 

av Sjokk og Traumer, Somatic Experiencing i Norge
I 2011 starter vi opp et nytt kull med Utdannelse i Behandling av Sjokk og Traumer. Metoden er utviklet av Dr. 
Peter Levine Ph.D. med doktorgrad i psykologi, samt medisinsk og biologisk fysikk. Somatic Experiencing ®.      
SE er en kroppsbasert behandlingsmetode som tar sikte på å regulere det autonome nervesystemet ANS.             
Peter Levine understreker viktigheten av kroppsbevissthet i behandling av traumer. SE søker på en nennsom måte
uten risiko for retraumatisering - å organisere /fullføre orienterings- kamp-, flukt- og frysreaksjoner,
fight/flight/freeze, som ligger bakenfor de observerte og opplevde symptomer på traumatisk stress.

SE er en behandlingsmetode som praktiseres av psykologer, psykoterapeuter, psykiatere, psykomotoriske 
fysioterapeuter samt andre kroppsterapeuter over hele verden. Traumeforståelsen og behandlingen viser seg etter 
hvert å bli en meget viktig komponent i all psykologisk behandling. SE-metoden integreres og kombineres fint 
sammen med de behandlingsmodaliteter man kan fra før av. I tillegg læres man, som terapeut, opp i hvordan man 
skal regulere sitt eget nervesystem, være mest mulig tilstede og oppmerksom, samt unngå å bli utbrent.

Utdannelsen godkjennes som fritt spesialkurs og vedlikeholdsaktivitet tilsvarende kravene til Norsk Psykologforening.

Mer info : www.traumeheling.no        Kontakt pr E-mail : post@traumeheling.no        Kull II starter februar/Mars 2011

Kontakt: Erika Beata Thorkildsen,Gestaltterapeut Mob tel : 979 58 797 Barbro Andersen, Mob tel : 401 03 464, Traumeheling Norge DA

 

KONTORLOKALER  i OSLO.
2 stk kontorlokaler til leie. Sentalt beliggende på Frogner. 
Nyoppusset og fullt møblerte, samt minikjøkken. Felles 
ventesone og toalett.
Meget sjarmerende og stille beliggenhet.
For mer informasjon og bilder www.blidegselv.no



THE RELATIONAL GESTALT INSTITUTE OF NORWAY 
 

har gleden av å invitere deg til workshop - 3 dagers samling i Oslo 
Rich Hycner Ph. D. San Diego, California 

 
 

” THE THERAPIST AS RELATIONAL ARTIST” 
 

 

Invitasjonen sendes til deg som: 
----- arbeider med relasjoner 
----- er opptatt av relasjoner 
----- er nysgjerrig på hvordan jeg påvirker andre, og hvordan 

andre påvirker meg. 
----- er interessert i å lære mer om feltet mellom meg og den andre. 
 

Bli kjent med Rich Hycner Ph.D. og hans metode the Relational 
Approach. Rich Hycner, psykoterapeut og psykolog, har praksis i 
San Diego, California, er forfatter av flere bøker og kommer til Oslo 
for å dele sine erfaringer ag kunnskap med oss. 
 

Du får: 
----- faglig påfyll 
----- teori 
----- demonstrasjon 
----- refleksjon 
----- diskusjon 
----- nytt verktøy til arbeidet ditt og i privatlivet ditt 
----- diplom for deltagelse 
 

Sted    :  Slottparken Thon Hotell i Oslo 
Dager    : 27. aug. 2010 kl. 17:00 – 21:00   
     28. aug. 2010 kl. 10:00 – 18:00  
     29. aug. 2010 kl. 10:00 – 17:00 
Pris    : NOK 3.500,- 
Påmelding : Cecilie Gaarder 0047 952 20 500 
Info    : Relational.gestalt@gmail.com 
 

          
Inkognito Terrasse 2,  0256 Oslo   Phone 0047 952 20500 
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