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Kjære leser
EAGT-konferansen i Berlin tidligere 
i høst gjorde meg stoltere som gestalt-
terapeut. Det var utrolig inspirerende å 
være en av flere hundre gestaltterapeu-
ter fra hele Europa samlet på ett brett. 
Ja, til og med New Zealand og Kina var 
representert der. Denne opplevelsen ga 
meg visshet om at vi som faggruppe 
har mulighet til å gjøre oss gjeldende i 
samfunnet.

Det rikholdige programmet av 
workshops og foredrag understreket 
mangfoldet og kreativiteten innenfor 
gestaltterapien. En viktig lærdom fra 
konferansen er at gestaltterapi kan bru-
kes på mange forskjellige områder og 
på mange forskjellige måter, uten at vi 
rokker ved grunnpilarene i faget vårt.
 
Hvordan bruker vi så dette mangfol-
det, denne kreativiteten? Kommer den 
samfunnet til gode? 

Peter Schulthess, president i EAGT, 
etterlyste gestaltterapeutenes stemme 
i den offentlige debatten i hele Eu-
ropa. Vi må spørre oss selv: Er vi som 
gestaltterapeuter en viktig ressurs i 
utviklingen av samfunnet? Kan vi som 
faggruppe ha noe å tilføre debatten om 
skole, barne- og ungdomsarbeid. Har 
vi noe å bidra med i omsorgen av syke 
og eldre? Kan vårt menneskesyn ha 
betydning for hvordan vi tar imot og 
behandler innvandrere?

Innenfor yrker på nettopp disse om-
rådene er det mange gestaltterapeuter 
som har sitt daglige virke. Enn om 
erfaringene disse gjør seg kunne brukes 
aktivt til å påvirke utviklingen av sam-
funnet og til å gjøre gestaltterapi kjent 
for folk flest. 

Gestaltterapi er fortsatt relativt lite 
kjent som behandlingsform her i 
landet. Har vi tro på at denne tera-
piformen er nyttig og nødvendig for 
samfunnet, så la oss bruke vårt mang-
fold, vår kreativitet og våre ressurser til 
å få innflytelse. 
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Vi tilbyr

OPPGRADERINGSKURS FOR GESTALTTERAPEUTER
Gir oppgradert vitnemål 120 studiepoeng
Kurset er for deg som var ferdig gestaltterapeut før 2003 og som ikke har avlagt prak
tisk muntlig eksamen, og deg som har avsluttet studium etter 2003, som har avlagt
praktisk muntlig eksamen.

Kurs 1: 1. og 2. november 2010
Kurs 2: 7. og 8. februar 2011
Sted: NGI, Oslo. Kl. 09.00—17.00, begge dager.
Kursleder: Daan van Baalen

TEMADAGER FAGLIG OPPDATERNG FOR GESTALTTERAPEUTER
Teama: Pragnanz og Holisme
Dato: 1. desember 2010
Sted: NGI, Oslo kl. 09.00—17.00
Kursleder: Daan van Baalen

Tema: Eksperimentering i terapirommet
Dato: 1. mars 2011
Sted: NGI, Oslo. Kl. 09.00 17.00
Kursleder: Gro Skottun

WORKSHOP MED RUELLA FRANK I OSLO ”Discovering Our Embodied History”
17. og 18. mars 2011, Håndverkeren Kurs & Konferansesenter

RELASJONSBASERT KONFLIKTARBEID 1 år
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.
Studiet forutsetter ikke kjennskap til gestalt teori og metode
Oppstart: Januar 2011

MASTERSTUDIUM 1 år
Master of Science in Gestalt Psychotherapy.
Samarbeid mellom NGI, Metanoia Institute og Middlesex University i London.
Gir ulike vitenskapelige synspunkter, utvidet syn på gestaltterapi og arbeid med par.
Studiet gir også et 'Certificate in Couple Work'.
Undervisningen foregår i Oslo og i London.
Oppstart: Mai 2011

Les mer på: www.gestalt.no
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Småfolk er små og store dreide 
trefigurer som appellerer til san-
sene og som kan være et nyttig 
verktøy for en gestaltterapeut. 
Gjennom Småfolk blir relasjo-
ner synlige og usynlige bånd og 
følelser kommer til overflaten, 
og det som er blir tydeligere og 
konkretisert.  
Disse trefigurene kan representere barn 
og voksne i et relasjonsnettverk. Kort 
sagt kan alle slags relasjoner og 
nettverk settes opp, familie, kolleger og 
andre. Relasjonsnettverk er det nettver-
ket av personer som står rundt oss og 
som vi har kontakt med. 
Figurene er nøytrale uten farger og 
ansiktsutrykk. Kvinnene og barna har 
smale skuldre og mennene og guttene 
har brede skuldre. Det er også nøytrale 
brikkene som kan representere dyr 
eller andre gjenstander som er kjære for 
klienten. 
 Gestaltterapeut Sigrid Th. Flåt, som 
har utviklet konseptet Småfolk, 
kommer fra Oslo, men bor nå i Mandal. 
Hun har grunnutdanning og to års 
videreutdanning fra Gestaltakademiet i 
Kristiansand, hvor hun nå er tilknyttet 
som terapeut for studentene. Noen 
dager i måneden jobber hun i Oslo. Før 
Sigrid ble gestaltterapeut jobbet hun i 
helsevesenet. Nå har hun egen praksis i 
Mandal hvor hun også driver dyreas-
sistert terapi, det vil si at hun bruker 
dyr, spesielt hest og skilpadder aktivt i 
gestaltterapi. Sigrid har vært fostermor 
siden 1985.

Hvordan oppstod Småfolk?
Dukker i terapi har blitt brukt i lange 
tider. Da Sigrid begynte å utvikle 
Småfolk, brukte hun først plastelina 
når klientene skulle forme relasjonene 
sine. Dette tok imidlertid for lang tid 
og det ble for mye prestasjonskrav. 
Hun kom da på idèen om å lage 

Småfolk i tre, først og fremst til eget 
bruk. Etter hvert ble disse trefigurene 
så populære blant gestaltterapeuter at 
hun nå selger poser med Småfolk til 
terapeuter som er interessert.  
 Det er mange måter en kan bruke 
Småfolk på. De er først og fremst et 
verktøy i gestaltterapi. 
 Sigrid forteller at klientenes nære 
relasjoner og omgivelser virker inn på 
den sosiale, fysiske og psykiske 
situasjonen til hver enkelt. 
 - Vi blir til i møte med andre. Ytre 
sone påvirker indre sone. Ofte er det 
mange usynlige bånd og usynlige 
følelser i ulike relasjoner. Gjennom 
Småfolk kan vi synliggjøre og blottstille 
relasjonene våre, og ved konkretisering 
blir disse mer tydelige. Sterke følelses-
messige bånd blir synlige her. Her kan 
for eksempel savn komme til uttrykk, 
sinne komme til overflaten. Gjennom 
Småfolk skjer det ofte noe fenomenolo-
gisk hos klienten som terapeuten kan ta 
utgangspunkt i. Ved bruk av Småfolk 
gjør klienten det implisitte eksplisitt og 
det er en tydeliggjøring av det som er, 
forteller Sigrid, mens hun illustrerer 
med et eksempel: 

 - En klient skal sette opp et tablå av 
familierelasjonene, hvordan det er for 
ham/henne. Klienten skal plassere seg 
selv og de andre der det føles naturlig, 
og hver og en gjør dette på sin unike 
måte. Ingen måte er rett eller galt. Døde 
kan legges ned, sier hun.

Fenomenologi
Terapeuten ser på hvordan klienten 
plasserer andre i forhold til seg selv. 
Det er det fenomenologiske Sigrid 
ønsker å se etter. Det er ikke nødven-
digvis hvordan klienten setter opp 
dukkene, men hva klienten gjør når 
han/hun setter dem opp.
Hun kan intervenere ved å fortelle det 
hun ser: “Jeg ser at du knytter hendene 
dine og slutter å puste når du setter 
opp din far..... “
 Det fenomenologiske blir da utgangs-
punkt for det videre arbeidet. Dukkene 
er et redskap. Når noe blir tydelig figur, 
slipper Sigrid Småfolk. Hun er bevisst 
på at hun ikke tolker, bare ser og spør 
og støtter prosessen. Noen ganger 
intervenerer Sigrid under selve oppset-
tingen, og andre ganger venter hun, alt 
ut fra hva hun mener er hensiktsmes-
sig.
 - Det er her-og-nå-situasjonen 
som settes opp, først og fremst. Men 
Småfolk kan også brukes til å synlig-
gjøre det som har vært og hvordan 
klienten ønsker at tingene skal bli, 
forteller Sigrid
 Hun legger til at hvordan feltet 
organiserer seg og hvordan hun velger 
å intervenere når hun bruker Småfolk 
kan arte seg forskjellig fra gang til 
gang.
 - Jeg har ingen agenda. Jeg lar 
klienten sitte i ro og jobbe, noen ganger 
intervenerer jeg, andre ganger ikke, 
forklarer Sigrid.Hun er oppmerksom 
på at alle sonene blir synlig gjennom 
det å jobbe med Småfolk.
 - Jeg kan spørre klienten om hvordan 
det er å se på det han/hun har gjort. 
Hva legger han/hun spesielt merke til? 
Når klienten kjenner seg ferdig, 
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AV mONICA WEIBERG JØRGENSEN

     Småfolk
– et verktøy i terapirommet

RELASJONER: Trefigurene kan repre-
sentere alle som er i et relasjonsnettverk 
til klienten. Foto: Bodil Fagerheim

presenteres hver enkelt i oppsettet for 
meg, gjerne hvordan de ser ut og hva 
som er spesielt med dem. Jeg jobber 
fenomenologisk, og slipper Småfolk 
når klienten forteller hva som skjer i 
kroppen (indre sone) og hva slags 
følelser og minner (mellomsone) 
klienten er i kontakt med. Småfolk er et 
verktøy til awareness i alle sonene, 
forteller Sigrid.

Et alternativ
Småfolk kan brukes som et alternativ 
til projeksjonsstolen. Sigrid jobber mye 
med ungdom og i denne jobbinga er 
småfolk svært nyttig. Her setter 
klienten opp vennegjengen, og projek-
sjonene blir veldig synlige. 
 - Der kommer nemlig mange av de 
tankene de har om seg selv fram, det 
de har projisert ut på vennene sine. Det 
som er annerledes enn projeksjonssto-
len, og som har vist seg å være frukt-
bart, er at klienten slipper å spille en 
rolle, sier hun. 
 - Småfolk viser seg også å være nyttig 
til å avklare roller, forteller Sigrid og 
forklarer videre:
 - Det er nyttig når terapeuten spør 
hvilke roller klienten fyller og hvordan 

det er for klienten å fylle alle disse 
rollene. Da kommer ofte introjektene 
fram. Klienten føler ofte på det en bør, 
må og skal, og ofte blir forventningene 
klienten har til seg selv synliggjort. 
Introjektene blir synlige slik at klienten 
selv kan gjøre et valg i forhold til dem.

Når det ikke skjer noe
I enkelte tilfeller har Sigrid opplevd at 
det faktisk ikke skjer noen ting med 
klienten når vedkommende legger ut 
Småfolk som relasjonsnettverket sitt. 
Hun ser på dette som et fenomen i seg 
selv og mener at det i slike tilfeller ofte 
er egotisme som er kontaktformen.
 - Småfolk kan være et svært nyttig 
redskap for å avdekke egotisme, sier 
Sigrid.
  Kontaktformen egotisme blir beskre-
vet forskjellig og diskutert i litteratu-
ren. (Moskaug Norsk Gestalttidsskrift 
nr 1, 2010) Sigrid har sine tanker om 
egotisme inspirert av Ruella Frank om 
at det egotistiske mønster kan oppstå i 
spedbarnstiden, og at det som kjenne-
tegner egotisme er det å være selvfor-
synt. Selv har hun erfaring som 
fostermor og sier følgende om ego-
tisme:

 - Egotisme kan kjennetegnes ved at 
ingen av de som står rundt meg er 
viktige for meg. Jeg dekker mine egne 
behov, sier Sigrid og legger til:
 - Disse menneskene klarer ofte ikke å 
være i en autentisk gi-få-relasjon. De 
har lært å dekke inn alle behovene selv, 
og de regner ikke med at det er noen 
for dem.

Egotistiske trekk 
Sigrid forteller at småbarn som ikke 
har fått dekket sine behov som sped-
barn, ofte utvikler egotistiske trekk 
ganske tidlig. 
 - Når et barn gir beskjed om at det er 
sultent gjennom å gråte, men likevel 
ikke får dekket behovet for mat, slutter 
barnet å gråte. Det slutter å gi beskjed 
om sine behov og forsøker å dekke 
behovene ved egen hjelp. Dette blir en 
livskompetanse som de tar med seg. De 
blir mer og mer selvforsynt og til slutt 
trenger de ingenting av andre, hverken 
råd eller veiledning. De trenger egen-
tlig ikke at det er noen der og blir ofte 
ensomme mennesker selv om de kan 
være sosiale. Det er sårt, sier Sigrid.
 Anne-Marie Øen, gestaltterapeut 
med egen praksis og lærer ved Gestalt-

NYTTIG VERKTØY: Sigrid Th. Flåt har utviklet konseptet Småfolk, håndlagde trefigurer som kan brukes på mange forskjellige måter i 
terapirommet. Foto: monica Weiberg Jørgensen
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akademiet bruker også Småfolk som 
terapeutisk redskap i sitt arbeide. Hun 
har også opplevd at egotisme dukker 
opp i arbeidet med Småfolk. Hun sier 
følgende om egotisme:
 - Egotisme er når ingenting går inn 
og ingenting går ut.
 Hun opplever at når egotisme blir 
figur, så tar ikke klienten ut noe i feltet, 
og plasserer Småfolk gjerne på rekke 
og rad uten evne til å sette de opp i et 
relasjonsnettverk. Hun forteller videre 
at da blir det figur i seg selv, og hun tar 
tak i det. 
 Anne Marie forteller også at hun har 
fått tilbakemeldinger om at klienter går 
inn i en rolle når de bruker projeksjons-
stolen. Det blir fokus på rollen og det 
å bli ”den andre”, noe som kan være 
ødeleggende for prosessen.  
 - Da blir klienten mindre oppmerk-
som på følelsene og det blir lite auten-
tisk. Det blir ny figur. Ved bruken av 
Småfolk kan klienten projisere uten å 
gå i en annen rolle selv. Vedkommende 
får også en oversikt over nettverket sitt 
ved å sette opp Småfolk i relasjon til 
hverandre i en her-og-nå-situasjon.
 
Nyttig i parterapi
Selv om Sigrid har utviklet konseptet 
Småfolk, opplever hun at hver enkelt 
terapeut utvikler sin egen måte å jobbe 
på, og hvert enkelt arbeid er så indivi-
duelt som et fingeravtrykk.
 Både Sigrid og Anne-Marie opplever 
at Småfolk er nyttig i parterapi.
 - Ofte setter mannen og kvinnen opp 
hver sin virkelighet. Gjennom å bruke 
trefigurene blir dette ofte veldig synlig, 
og blir et godt utgangspunkt for den 
videre jobbingen, sier de og tilføyer:  
 - Ubrukte muligheter og løsninger 
kan komme til syne ved å bruke Små-
folk som verktøy.
 Småfolk er å få kjøpt i poser med 45 
figurer i hver, ti av hvert slag (kvinne, 
mann, gutt, jente) i tillegg til fem nøy-
trale brikker. 
 De kan bestilles på e-post: sigrid.
th.flaat@broadpark.no

Støtte for frivillige
feltarbeidere søkes
Brev fra human Rights and Social Responsibility komité.

Siden 2004 har Human rights 
and Social responsibility komité 
(Hr&Sr) eksistert som en del av 
EAGT. Komiteens hensikt er og 
utforske grensen mellom gestalt-
terapi og den sosialpolitiske 
situasjonen, spesielt med tanke 
på å fremme menneskerettighe-
ter.
Komiteen samarbeider med Peace 
Brigade International (PBI) og utforsker 
muligheten for et samarbeid for å 
fremme ikke-vold og ivareta menneske-
rettigheter.

”PBI er en frivillig internasjonal 
organisasjon på grasrotnivå som 
fremmer ikke-vold og ivaretar mennes-
kerettigheter. Peace Brigades Internatio-
nal (PBI) er en organisasjon som 
arbeider for å sikre enkeltpersoner og 
organisasjoner grunnleggende mennes-
kerettigheter. Etter henvendelse fra 
lokale organisasjoner som jobber for å 
fremme menneskerettigheter sender 
PBI grupper av frivillige inn i områder 
med konflikt og politisk undertryk-
kelse”. (Les mer www.peacebrigades.org 
eller http://www.peacebrigades.org/
country-groups/pbi-norway/)

HR&SR komiteen ønsker å støtte 
arbeidet til PBI på flere områder. Både 
ved å ivareta de emosjonelle aspektene 
ved forberedelsene de frivillige gjør før 
et oppdrag,  i arbeidet ute i felten og vi 
ønsker å støtte i en eventuell debrifin-
gen, både i form av individuell- og i 
gruppecoaching.

PBI har etterspurt en liste med gestalt-
terapeuter som kan bistå i tilfeller da de 
frivillige trenger profesjonell støtte i, 
eller etter, arbeidet ute i felten. Støttet 
vil bli gitt av en gestaltterapeut fra den 
frivilliges eget land. Per i dag er det to 
frivillige fra Norge.
Hvis du er interessert i å bidra og 
arbeide med de frivillige i PBI, send en 

søknad til HR&SR komiteen eagtof-
fice@planet.nl. 

Forutsetningene er:
- At du er registrert som individuelt 
medlem i EAGT eller er medlem av en 
akkreditert NOGT (dvs alle praktise-
rende medlemmer NGF)
- At du er villig til å arbeide på frivillig 
basis (refusjon av faste utgifter) innen 
en ramme på maks 20 timer av en time 
varighet. 
- At du er villig til å være i kontakt 
med HR&SR-komiteen for utveksling 
av erfaringer
- At du kan vise til erfaringer fra arbeid 
med traumatiserte mennesker, stress og 
utbrenthet som et resultat av å ha levd 
og arbeidet i et utrygt miljø over lenger 
tid.
- At du kan vise til erfaringer i arbeid 
for (internasjonale) frivillige organisa-
sjoner og kulturforskjeller.

Hvis du er interessert i et registrerings-
skjema eller trenger mer informasjon, 
kontakt Ida Wadel på ida.wadel@tele2.
no.

Brevet er redigert og oversatt av Ida 
Wadel på vegne av:

With kind regards,                                                                       
 

On behalf of the HR&SR Committee
Guus Klaren, chair
With kind regards,   
     

 
Jelena Zeleskov Djoric
Chair of NOGTs 

EAGTs komité for menneskerettigheter og samfunnsansvar ønsker 
gestaltterapeuter til samarbeid med Peace Brigades International.

Kjære organisasjonskomite 
EAGT 2010, Jeg ønsker å takke 
dere for en utmerket konferanse.

Jeg har vært på EAGT-konferanse i 
Praha og Aten, og i løpet av disse 
konferansene har det vokst fram i meg 
en følelse av tilhørighet, å være del av 
noe som er større enn meg, en følelse 
av vi. Jeg har blitt berørt og kjent på 
stolthet når jeg har hørt og sett andre 
gestaltterapeuter. I meg var det en 
forventning til at jeg igjen skulle bli 
berørt og stolt. 
 På denne konferansen var det mye 
snakk om viktigheten av å utvikle oss 
fra jeg til vi, og denne gangen kjente jeg 
ikke så mye på følelsen av vi. Jeg var 
forvirret, jeg var ”lost in transforma-
tion”.

Da jeg kom hjem kjente jeg mitt 
ansvar vokse frem. Hva er min del i 

dette? Hvilket ansvar er jeg villig til å 
ta? Hvordan kan jeg være med å 
påvirke ”vi” i vår organisasjon, 
nasjonalt og internasjonalt?

Jeg har beveget meg fra å kose meg 
med følelser som varme, stolthet, bli 
berørt, til forvirring, og videre til 
ansvar. Tittelen ”Lost in transforma-
tion” er utmerket. Jeg var ”lost”, og jeg 
tenker det er nødvendig å kjenne på 
den følelsen for at jeg sammen med vi, 
kan finne retningen i transformasjonen.

Tusen takk for at dere er så modige at 
dere bruker en tittel som bringer fram 
ubehagelige følelser, følelser som har 
sin nødvendige plass for at vi sammen 
skal finne vår retning. Som en jeg 
kjenner sier: Ah, du er forvirret. Så fint!

I en verden som stadig er i endring 
trenger vi å opprettholde og utvikle i 

oss evnen til å gå i møte med og 
tilpasse oss for at vi sammen skal 
kunne finne retningen videre.

Frank-M. Staemmlers åpningstale 
”Toward a Psychology of Joint Situa-
tions: From the Cult of Aggression to a 
Culture of Compassion”, er teorien 
som polariserer og skaper debatt. Vi, 
deltagerne på konferansen; er praksis 
for hvordan vi håndterer endringene i 
de omgivelsene vi befinner oss i.

Tusen takk!

Med vennlig hilsen

Liv Åse Espeland, nestleder NGF

ILDSJELENE:  Her er en del av de som gjorde EAGT-konferansen i Berlin 2010 mulig. De sørget for en velorganisert og interessant 
konferanse med et rikt og variert program. Bildet er fra avslutningen søndag 12. september. Foto: Arthur Dombrovsky

- Takk for at dere er modige 
For meg er hele EAGT-konferansen en stor workshop som varer i 4 dager. Og jeg vil 
gi mine betraktninger i form av et takkebrev til organisasjonskomiteen.

u
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BErLIN: - En av EAGTs oppgaver 
er å skape kontakt mellom 
gestaltterapeuter, organisasjons-
messig og individuelt. Derfor er 
en konferanse som dette, hvor 
hundrevis av gestaltterapeuter 
fra hele Europa kan møtes og 
utveksle er faring, svært viktig, 
sier Peter Schulthess, president i 
European Association for Gestalt 
Therapy (EAGT). 
Konferanselokalene på hotell Estrel i 
Berlin syder av folk. Kjente skikkelser 
som Frank Steammler, Margherita 
Spagnuolo Lobb, Serge Ginger og 
Gonzaque Masquelier er blant de 630 
gestaltterapeutene fra 23 forskjellige 
land som har samlet seg til EAGTs 10. 
konferanse i organisasjonens 25-årige 
historie. 

Rikholdig program
Programmet er overveldende. Foruten 
åpningen i plenum, hvor 
blant annet Frank Steam-
mler foredrar (les PDF 
av foredraget her: http://
www.frank-staemmler.de/), 
og avslutningen, er det 
stort sett workshops og 
foredrag i mindre grup-
per som er tilbudet. Hele 
150 forskjellig presenta-
sjoner av 120 forskjellige 
presentatører står oppført 
i programmet. Her er alt 
fra traumebehandling, 
parterapi og drager og de-
moner til dans og gestalt. 
Det er bare å velge. Forvir-
ringen er imidlertid stor 
når alle som ikke har vært 
smarte nok til å melde seg 
på på forhånd, skal finne 
ut hvilke workshops eller foredrag som 
passer for dem.
 Konferansens hovedtittel, eller tema 

om man vil, ”Lost in transformation”, 
kunne nok provosere og vekke ubehag, 
men samtidig stimulere til debatt om 
hva gestalt er i dag, og hvor vi vil gå 
videre. 
 Peter Schulthess, som ble valgt som 
president i EAGT i 2008, sier at målet 
for organisasjonen er å samle euro-
peiske gestaltterapeuter, utdanningsin-
stitusjoner og nasjonale foreninger for å 
promovere gestaltterapi i Europa. I til-
legg er det et mål å utveksle kunnskap 
og erfaringer, utvikle en høy faglig 
standard for gestaltterapi og inspirere 
flere til forske på gestalt. 

- Vil skape kontakt
- Vi vil arrangere konferanser hvor ge-
staltterapeuter kan møtes, skape kon-
takt og gi og få støtte. Det er viktig for 
oss å skape kontakt mellom og støtte 
nasjonale gestaltorganisasjoner, men 
også få kontakt med gestaltterapeuter 
i land der det ennå ikke er nasjonale 
foreninger, sier Schulthess.
 Han legger til at gestaltterapi er 
mer og mindre kjent i de fleste land i 

Europa, men at det 
varierer mye hvor 
godt utbredt det er 
og hvilken status 
gestaltterapi har i de 
forskjellige land. 
 - I enkelte 
land som Italia og 
Østerrike er gestalt-
terapi akseptert og 
autorisert av myndig-
hetene som en retning 
innen psykoterapien. 
I Sveits, hvor jeg 
kommer fra, er gestalt 
godt akseptert, men 
er ikke en autorisert 
behandlingsform, sier 
presidenten.
 Ifølge Schult-
hess er det store 

forskjeller på kravene de forskjellige 
landene stiller til autorisasjon, samtidig 
som det også finnes andre nasjonale 

reguleringer som påvirker spørsmålet 
om offentlig godkjenning av gestaltte-
rapi som behandlingsform.
 - Et mål for EAGT er nettopp å støtte 
arbeidet for at gestalt skal bli en aksep-
tert del av retningene innen psykotera-
pien i hele Europa, understreker han. 

Ulike retninger
Ifølge Schulthess er det ikke bare utbre-
delsen og aksepten av gestalt som er 
forskjellig mellom landene, det er også 
forskjellige retninger innen gestalttera-
pien. 
 - Disse forskjellene retningene gjør 
seg gjeldende mellom landene, men 
også innen forskjellige land, forteller 
Schultess og viser til Tsjekkia, hvor det 
er to forskjellige gestaltskoler. Den ene 
er for øvrig mye influert av Daan van 
Baalen. 
 - Konferanser som dette gir god 
anledning til å diskutere hva kjernen 
i gestalt er, utveksle erfaringer og 
finne ut hvilken vei vi ønsker utviklin-
gen skal gå. Gestaltterapi er ikke det 
samme i dag som for 50-60 år siden. 
Den har utviklet måter å behandle 
mange forskjellige problemer på, sier 
Schulthess og henviser til boken ”Panic 
Attacks and Postmodernity, Gestalt 
Therapy Between Clinical and Social 
Perspective”, av Margherita Spagnuolo 
Lobb, Gianni Francesetti og Giovanni 
Salonia
 - Dette er bare et lite eksempel på at 
gestaltmetodene kan brukes på mange 
forskjellige områder, legger han til.
 Hans overordnede mål er at gestalt-
terapi skal bli en akseptert del av de 
andre retningene innen psykoterapi. 
Som et viktig bidrag til dette er det 
utviklet et diagnosesystem tilpasset 
gestalt. I tillegg til den nytten gestalt-
terapeuter har av det i sitt arbeid, kan 
dette systemet også være gunstig for å 
nærme seg andre retninger innen psy-
koterapien og helsevesenet for øvrig. 
Men enda viktigere er spørsmålet om 
å dokumentere at gestaltterapi faktisk 
fungerer som terapiform. 

– Vil skape kontakt og støtte
EAGT-konferansen i Berlin, 
9.-12. september 2010

Må dokumentere resultater
- Jeg ønsker at gestaltterapeuter i mye 
større grad skal delta i forskning og do-
kumentere at vårt konsept fungerer og 
høste kunnskap av dette. Det ville være 
en god anledning til å lære av vår egen 
praksis og samtidig gi et godt grunnlag 
for videre utvikling av gestaltfaget, sier 
han og fortsetter: 
 - Dessverre er det altfor lite forskning 
på gestaltpraksis i Europa. Her har vi 
mye å lære av USA og Canada. Vi tren-
ger ikke bare forske mer, kanskje må 
vi også finne nye metoder å forske på, 
metoder som virkelig kan dokumentere 
at gestaltmetodene fungerer. 
 Ved siden av at forskning gir kunn-
skap om egen praksis, gir den også 
publisitet, noe som Schulthess anser 
som svært viktig for å bli anerkjent.

 - For å kunne bli en anerkjent retning 
innen psykoterapien, må vi bli mer 
kjent. Her spiller forskning en stor 
rolle, sier han, men oppfordrer samti-
dig til å spille på flere hester.  

Aktiv i samfunnsdebatter
- Vi kan med fordel være mer aktive 
for å vise hvor gestaltterapien står i 
samfunnsdebatten. Ved for eksempel 
store katastrofer ser vi ofte at kognitive 
terapeuter rykker ut og forklarer, kom-
menterer og analyserer hva som skjer  
- og hva som bør gjøres, hvilke tiltak 
som bør tas. Her er vi helt tause. Jeg 
ønsker at gestaltterapeuter i mye større 
grad uttaler seg offentlig og deltar i 
den offentlige debatten. Dette kan være 
en viktig del av vårt arbeid med å få 
gestaltterapi anerkjent som en retning 

innen psykoterapien, sier EAGT-presi-
denten. 
 På konferansens siste dag, søndag 
formiddag, har Peter Schulthess et 
avslutningsforedrag hvor han oppsum-
merer gestaltterapiens utvikling og 
hvordan den har forandret seg i takt 
med samfunnsutviklingen. Han synlig-
gjør hvordan filosofi, politikk og sosial 
utvikling har påvirket gestaltterapien 
til det den er i dag, på godt og vondt. 
Han advarer mot å gå vill i transforma-
sjonen og miste identiteten.
 - Dersom vi skal kunne ivareta vår 
identitet, må vi hele tiden være på 
vakt mot krefter som vil dehumanisere 
samfunnet, samtidig som vi må verne 
om kjernekonseptet i gestaltterapien, 
de grunnleggende verdiene i faget vårt, 
sier han. 

PLENUm: Frank Staemmler (innfeldt) holdt foredrag i plenum til et lydhørt publikum. Foto: Arthur Dombrovsky

AV BODIL FARGERhEIm

PRESIDENT: Peter Schulthess 
er president i EAGT. Foto: Bodil 
Fagerheim 
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Det store bildet: PAUSE: I pausene mellom workshopene og foredragene ble de servert forfrisk-
ninger for konferansedeltakerne. Foto: Bodil Fagerheim

Øverst t. h: FESTEN: fra venstre: Glenn Rolfsen, Daan van Balen og Gro Skottun av en prat 
med og Sissel Aspvik. Foto Per harald hansen

Nederst t. h: IVRIGE TILHØRERE: Oppmerksomme deltagere Eirin Heide og Eva Larsen fra 
Tromsø. Foto Per harald hansen  Pusten

- gaven fra livet

Gertrud Kutscher leder fintfølen-
de og rolig workshopen på 
lørdag morgen. 
Jeg lander litt og lytter oppmerksomt 
på det hun formidler. Her er det en som 
lever det hun snakker om, tenker jeg. 
Jeg blir nysgjerrig. Godt, endelig. Det 
har vært mange inntrykk og hodet er 
fullt. Kroppen glemmes litt.  
 Kutscher er utdannet gestaltterapeut 
og pusteterapeut fra Middendorf 
Institut for Breathexperience (MIBE) i 
Berlin. Hun har arbeidet i feltet i 15 år. 
Hun arbeider nå på et  behandlingssen-
ter for mishandlede kvinner, som hun 
har vært med på å grunnlegge. 

Naturlig pust
Gertrud  Kutscher snakker om at vi nå 
skal oppdage og utforske prinsippene 
for den naturlige pusten i vår kropp. 
Det skjer når vi er til stede og lar pusten 
komme og gå av seg selv. Alle 
har pust, gaven fra livet. Den 
naturlige pusten er individuell.  
Pusten er like forskjellig som vi 
er mennesker, er hennes på-
stand. Hun kaller det somatisk intelli-
gens som påvirker mange områder: det 
psykiske, fysikken, bevegelsene, helsen, 
følelsene, sansene og intuisjonen. Også 
den åndelige og mentale sfæren 
påvirkes. 
 Pust er prosess. Vi skal øke awareness 
på bevegelsen til pusten gjennom hele 
kroppen, disse to timene. Det er basis 
for erfaringene. Pusten påvirker hele 
oss. Den påvirker vår indre verden, 
men også kontakten med det ytre miljø 
og relasjonen til andre. I terapi er det 
viktig å være sensitiv for hva som tåles 
og hvor en begynner. Hennes erfaring 
er at pust og anerkjennelsen av den 
individuelle pusten er helbredende for 
de fleste. Klientene får også bedre 
kontakt med andre med økt awareness 
på pust. 
 Vi føres gjennom mange øvelser så vi 

skal få egne erfaringer. Denne gangen 
fikk vi ikke tid til så mange øvelser i 
relasjon til de andre. Det kom spørsmål 
fra salen hvordan det kunne ha utviklet 
seg. Hun smiler stille og sier at det ofte 
utvikler seg i store bevegelser eller stille 
dans. Noen utforsker å ta på hverandre.  
Det viktige er å være oppmerksom på 
sin egen pust i møte med den andre og 
følge flyten og det som skjer.

Kjenne sin engen pust 
En av de første øvelsene er å kjenne 
etter sin egen pust akkurat nå, vi sitter. 
Vi skal sitte litt ut fra stolryggen og 
med beina godt i golvet. Og ta på oss 
selv. Kjenne etter bevegelsen. Vi legger 
den venstre hånden innerst og begyn-
ner å kjenne etter hvordan det føles: på 
magen, på sidene, på nyrene, i brystet. 
Så skal alle reise seg og stå på gulvet 
med plass rundt seg. Puste med 
ryggsøylen. Vi skal følge våre egne 
bevegelser og ikke bry oss om de andre 
nettopp nå. Vi skal bøye oss framover 

og følge pusten og se hva 
som skjer.   Etter 
hver økt sier noen noe om 
hva som skjedde med dem. 
Vi skal ut på gulvet igjen. 

Legge venstre hånd på magen og la 
høyre bevege seg etter pusten, ut og 
inn, åpne og lukke. Hun viser ved å 
bruke bena, glir litt og tramper litt, 
bruker stemmen litt. En av øvelsene er 
også stemmebruk. Dette er en felles 
øvelse. 
 Vi skal bruke lydene Aaaa og Oooo.  
Det klinger fint og minner meg om 
filmen ”Så som i Himmelen”. Alle 
sangerne i koret som synger med sin 
egen stemme på slutten.
 Dette er sammen med mange gestalt-
terapeuter fra hele Europa i Berlin. 
Både vonde og gode følelser. Stive 
nakker og tørre halser. Kontakt med de 
andre rundt i ringen. En mild gave fra 
livet. 
 Mer informasjon om kurs: 
Gertrud Kutscher tel: 0304623719, 
gk@atemkraft.de

AV TORUNN LID

Drager og demoner i Berlin
”Å mate mine demoner” er 
tittelen på en bok og en praksis 
utarbeidet av Tsultrim Allione. 

Da jeg så at Barbara Staemmler 
tilbød et verksted på EAGT-konfe-
ransen om nettopp dette, stilte jeg 
spent opp sammen med over 50 
andre.
Barbara er utdannet både som gestalt-
terapeut og lege med spesialisering i 
psykiatri. Hun har privat praksis som 
gestaltterapeut, -veileder og -lærer. 
Hun har trent med Allione i over fem 
år. 

Hindrer deg i god flyt
- Demoner er det som hindrer deg i å 
være i god flyt i livet, begynner hun og 
fortsetter med en innføring i praksisen. 
Metoden er en moderne versjon av en 
gammel tibetansk buddhistisk praksis 
som blir kalt ”Chöd”, utviklet av den 
kvinnelige buddhistiske læreren 
Machig Labdrön. På mange måter 
følger den mange av prinsip-
pene i gestaltterapi.

Praksisen består av fem 
stadier:
1. Anerkjenne demonen: Hva vil du  
 jobbe med?
2. Personifisere demonen og spør hva  
 den ønsker og trenger.

3. Bli demonen og ta del i dialogen.
4. Mat demonen og møt din allierte.
5. Hvil i tilstedeværelse.

Åpner mot de åndelige
På mange måter virker praksisen som 
en variant av den tomme stol. Jeg synes 
den var spennende fordi jeg fikk 
kontakt med en demon jeg kjenner 

godt og kunne gjenkjenne 
på konferansen. 
    I tillegg synes jeg det er 
spennende med tilnærmin-
ger som åpner opp mot det 

åndelige felt uten å gå på akkord med 
grunnprinsipper i gestaltterapi.

AV GUNAKETU KJØNSTAD

LEDER WORKShOP: - Demoner er 
det som hindrer deg i å være i god flyt i 
livet, sier Barbara Staemmler, som holdt 
en  workshop i Berlin.
Foto: Gunaketu Kjønstad

WORKSHOP 
Gertrud Kutscher

WORKSHOP 
Barbara Staemmler

Bilder fra 

AEGT-konferan
sen

EAGT-KONFERANSEN I BERLIN
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Prins Hindik
Det var en gang en prins som ble rammet av galskap og trodde at han 
var en hane ved navn Hindik, som betyr kalkun. Han satt naken under 
bordet, og pikket og hakket på brødsmuler og bein som en ekte 
Hindik. Legene var fortvilet fordi de ikke kunne hjelpe ham og 
kongen var helt knust, helt til en vismann kom og sa: ”Jeg skal 
påta meg å helbrede ham”. Så kledde han seg naken, satte seg 
under bordet sammen med prinsen og begynte å pikke og 
hakke på smuler og bein. Prinsen spurte han: ”Hvem er du, 
og hva gjør du her?” og han svarte med å spørre: ”Og hva 
gjør du her?” Prinsen sa: ”Jeg er en Hindik”  og vismannen 
sa: ”Jeg er også en Hindik”. Dermed satt de sammen en 
stund til de ble vant med hverandre.
 Så gjorde vismannen et tegn, og det ble kastet skjorter 
til dem. Hindik-vismannen sa til prinsen: ”Du tror at en 
Hindik ikke kan ha på seg skjorte? Det er mulig å ha på 
seg skjorte og fortsatt være en Hindik”. Så kledde begge 
på seg skjorte.
 Etter en stund gjorde han et tegn og bukser ble kastet 
til dem, og på samme måte sa han til ham: “Du tror at 
med bukser på, er det umulig å være en Hindik?” De tok 
på seg bukser, og gjorde det samme med resten av 
klærne.
Så ga han et tegn igjen og de kom med ordentlig mat fra 
bordet, og han sa: ”Du tror at hvis en spiser god mat så 
slutter en å være en Hindik? Det er mulig å spise og 
fortsatt være en Hindik” og så spiste de.
 Deretter sa han: “Du tror at en Hindik må være under 
bordet. Det er mulig å være en Hindik og sitte ved 
bordet”.
På denne måten holdt han på, helt til han hadde helbre-
det ham fullstendig. Og meningen er åpenbar for de som 
forstår den.

Rabbi Nakhman av Breslau, ”The Prince that fell into 
Madness”, The Book of the Imaginations of the Jews, Ed 
Pinkhas Sadeh, Schoken Pub., Tel Aviv, 1983, s 367 (fritt oversatt)

Brid Keenan er gestaltterapeut og jobber i 
Irland med barn og ungdommer som har 
opplevd væpnet konflikt. 
Jeg deltok på workshopen hennes som hun kalte: 
“The Laughter of Our children – Gestalt Psychothe-
rapy practice in the transition from armed conflict in 
Ireland”. Jeg ble dypt rørt over denne kvinnen og 
hennes arbeid. Hun startet med å sitere en av Irlands 
frihetskjempere, Bobby Sands: ”Our revenge will be 
the laughter of our children” og påpekte at Irland har 
hatt væpnet konflikt i 12 generasjoner.

Keenan brukte begrepet ”transgenerational trauma”, 
eller traumer som går over generasjoner, for å 
beskrive hvordan traumene til foreldre kan føres vi-
dere til barna når de ikke blir 
bearbeidet. Hun fortalte 
hvordan barn simpelthen 
”overtar” foreldrenes 
kroppslige måte å reagere 
på stress på, og at dette blir 
ekstra tydelig i familier som 
fortier at trau- met har skjedd.
 Transgen- erational trauma 
kan utvikle seg fra symptomer i første generasjon, til 
syndromer i andre generasjon og livsvilkår i tredje 
generasjon. 

Ikke bare på individnivå
Hun beskrev at traume blant annet ”disconnect you 
from the place you are safe” og hvordan dette kan 
føre til en dyp følelse av å være avkuttet fra verden 
og alene. Dette er en av grunnene til at helbredelse 
av trauma ikke kan fullendes av individet alene, men 
inkluderer rehabilitering, lindring og reparasjon av 
nettverk av overlevende på familienivå, på sam-
funnsnivå, på nasjonalt nivå, ja til og med på inter-
nasjonalt nivå.  
 Et bilde hun gav oss var av ei lita jente på 9 år som 
går rundt i huset hver kveld før hun legger seg og 
skrur av alle lysene, sjekker at alle dørene er låst og 
ber en bønn for familien for natten. Moren til denne 
jenta følte seg helt ute av stand til og hadde gitt opp 
å skape trygghet for seg selv og familien og datteren 
hadde overtatt denne rollen. Sakte, men sikkert beg-
ynte hun selv å ta over disse oppgavene og datteren 
kunne sove trygt. Brid Keenan har utdannet seg i 
Somatic Experiencing ved Trauma Institute. 

 

AV NINA WADEL

Når traumer 
går i arv

Klienten som læremester

Hvilke erfaringer kan vi terapeu-
ter høste ved å gjøre klienten til 
læremester? 
 På workshopen med Arye Bursztyn 
og Yaacov Kaiser fra Israel, jobbet de 
kroppsorientert med fokus på at 
klienten er mester på sin egen kropp. 
Metoden de brukte var intervensjoner 

og eksperimenter med pust, stemme 
og bevegelse. 
 I dette arbeidet tilbyr terapeuten seg 
å være klientens læregutt som er villig 
til å oppleve hvordan det er å være 
han. Dette foregår ved at klienten 
instruerer terapeuten hvordan han 
skal puste og bevege seg.
 Mennesker som opplever vanske-
lige livssituasjoner, traumer, lidelser 
føler seg ofte ensomme i dette fordi 

andre mennesker ikke forstår hvordan 
de har det. Ved at terapeuten møter 
klienten gjennom kropp og pust, kan 
klienten oppleve å bli forstått på et 
dypere plan og på den måten støttes i 
å bygge opp awareness og muligheter 
for endring.
 For meg ble det viktigste at når 
klienten får være ”mesteren” blir det 
lett å huske at han er ”rett”, for det er 
så fort gjort å ville forandre klienten.

AV EVA LARSEN

Trygve Johansen, Tromsø:
1. Dette er første gang jeg er på EAGT-konferan-
se.
2. Det er spennende å være her. Artig å oppleve 
en så stor forsamling av gestaltterapeuter, og 
med så mange innfallsvinkler til gestalt. Det er 
nesten overveldende.
3. Det er mange kreative måter å jobbe med 
gestalt på, f. eks. med sverd og musikk. Jeg har 
fått mange nye ideer og samtidig fått bekreftet 

det fenomenologiske og det relasjonelle som grunnpilarene i 
gestalt. Godt å få oppleve dette på nytt og bekreftet hvor viktig 
dette er og hvilken terapeutisk funksjon det har. 

Lill Hallbäck, Oslo:
1. Dette er min tredje EAGT-konferanse.
2. Det fantastisk, strålende å være her. Jeg er så 
fornøyd. Konferansen er godt organisert og de 
workshopene jeg har vært på, har vært kjempe-
bra.
3. For meg har det vært spesielt fint å høre 
Frank Staemmler live. Han bekrefter mye av 
det vi snakker om, han er presis, aktuell og ser 
det hele i et større perspektiv. Jeg vil også 

nevne workshopen med Linda Osborne - A Passion for life. Den 
var et fantastisk energiløft. 

Jon Eivind Amundsen, Oppegård:
1. Det er første gang jeg er på EAGT-konferan-
se.
2. Mitt første møte med konferansen var 
hektisk og kaotisk. Hadde ikke meldt meg på  
workshopene på forhånd, og det var en 
utfordring å finne ut hva jeg skulle på.
Det er spennende å være her, se hvordan det er 
lagt opp. Workshopene har vært ujevne, noen 
veldig bra og noen ikke fullt så engasjerende.

3. Det som har vært spesielt for meg har vært samtalen med 
deltakere fra andre land. Er inspirert av deres perspektiver på 
gestalt og hvordan de jobber og hva de legger vekt på i sin praksis. 
Fint å være sammen med den store norske gruppen, mange kjente. 
Også er det interessant å se kjente personer fra gestaltverden i 
levende live og se hvordan de jobber. 

Åshild Nyrerød, Åsgårdstrand
1. Dette er min andre EAGT-konferanse.
2. Det er godt å oppleve at vi er store, en del av 
en stor helhet. Men det er også skremmende å 
være lille med i den store helheten. Overvel-
dende. Det er vanskelig å begrense seg, må 
være veldig bevisst på hva jeg velger, og hvor 
mye jeg rekker. Det er givende å være tilstede, 
det gir en god følelse å være her.
3. Her har jeg fått bekreftet at jeg kan en del, at 

jeg har mye viktig erfaring og at jeg er kommet et stykke på vei 
som gestaltterapeut. Men jeg vil også ha mer. Har ikke fått direkte 
noen aha-opplevelser, men liker tankene og retningen til Frank 
Staemmler.
Foto: Bodil Fargerheim

Fire i 

Berlin

Har du vært på EAGT-konferanse
tidligere?

Hvordan er det å være på denne
konferansen?

Er det noe du har opplevd her som 
har vært spesielt for deg?

1
2
3

WORKSHOP 
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margherita 
Spagnuolo Lobb/ 
Joseph melnick
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I denne kronikken ønsker jeg å 
sette fokus på gestaltterapien 
som en relasjonell terapiform, og 
at vi som terapeuter i større grad 
kan fokusere på, og arbeide med, 
de relasjoner klienten beveger 
seg mellom.

Klienten kommer til meg fordi han 
ønsker å bedre relasjonen til kona. 
Ekteskapet har hanglet et par år og 
kona har det siste året gått i gestaltte-
rapi. Etter at hun begynte i terapien har 
situasjonen hjemme blitt enda mer 
uholdbar. Han er glad henne, og han er 
blitt mer og mer frustrert! Alt han sier 
og gjør hjemme opplever han at blir 
brukt mot ham, og han opplever det 
som å bevege seg i et minefelt. Han 
forstår ikke hva som skjer! 

Han opplever at hans kone, etter at 
hun begynte i terapi, er blitt mer og mer 
selvsentrert. Det er hele tiden snakk om 
hva hun har behov 
for, hva som er riktig 
og feil for henne, og 
det er også et krav fra 
henne om at han får 
se til å komme seg i 
terapi han også!
 Så hva gjør jeg som 
gestaltterapeut? 
Situasjonen over har 
jeg opplevd flere 
ganger, så det er 
dessverre ikke et 
enkeltstående 
eksempel.

Skal jeg fokusere 
terapien på hva hans 
behov er, hva som er 
rett og feil for ham i 
møte med sin kone? Hypotetisk tror jeg 
dette kun vil føre til enda mer krangling 
og utilfredshet i et allerede presset 
ekteskap. Når begge, med støtte fra 

hver sin terapeut ensidig blir opptatt av 
”hva er mitt behov” tror jeg dette etter 
hvert fører til én ting; skilsmisse! 

Hva blir da mitt faglige ansvar overfor 
evt. barn? Ser jeg det etiske dilemmaet i 
hva jeg driver med som terapeut?
 Slik jeg forstår gestaltteorien er det 
viktig å finne ut hva klienten har behov 
for i situasjonen, men ut fra den 
eksistensialistiske tanken om at ingen-
ting er perfekt, kan klienten ikke heller 
forvente at alle hans/hennes behov til 
en hver tid skal kunne bli dekket. Det å 

bli klar over behov, og erkjenne 
behovene gir grunnlag for å 
kunne velge, og fortsatt ut fra 
eksistensialistisk tenkning, er 
valgene jeg gjør mitt eget ansvar. 
Kan jeg få behovet mitt dekket i 
denne situasjonen (relasjonen), 
eller kan jeg ikke? Hva velger jeg 
så? Velger jeg relasjonen (partne-
ren), eller velger jeg å få behovet 
mitt dekket?

Jeg opplever at vi i gestaltmil-
jøet i alt for stor grad, og alt for 
lenge, har vært opptatt av 
individets behov! Resultatet av 
dette blir at vi gestaltikere fort 
kan oppleves som egoistiske. Det 
er meg og behovet mitt først!
 Det blir i gestaltmiljøet, både i 

Norge og utenfor, ofte henvist til at vi i 
gestaltteorien har en anarkistisk 
tradisjon. Det er helt på det rene at 
filosofen Paul Goodman var anarkist, 

og at han sto for en anarkistisk tanke 
som gikk ut på at individet skulle gi til 
fellesskapet etter evne, og så hente fra 
fellesskapet etter behov (Hunter, 1970; 
Stoehr, 1994). Ideologisk sett skulle 
dette overflødiggjøre et kostbart og 
tungrodd statsapparat, eller byråkrati, 
som skulle fortelle individene hvordan 
de skulle oppføre seg.  Dette er en form 
for anarki som støtter gestaltteoriens 
tanke om gjensidig påvirkning og at vi 
”gjør det sammen”. Vi har alle et ansvar 
for at fellesskapet skal fungere, ansvar 
for hva vi bringer til og ansvar for hva 
vi henter fra fellesskapet, likeledes som 
vi har ansvar for det vi ikke bringer til 
møtet og det vi ikke tar tilbake. På 
denne måten gis fellesskapet en ”higher 
purpose” enn den enkeltes individuelle 
behov (Hunter, 1970).

Gestaltterapien er en relasjonell 
terapiform med utgangspunkt i at vi 
gjør ting sammen. Jeg blir til i møte med 
deg. Dette betyr også at det er relasjo-
nen som er i fokus, hva er relasjonens 
behov? Hva blir vi invitert til? Hvilke 
krav har relasjonen til individet?
Kanskje det er på tide at vi i større grad 
fokuserer på relasjonen enn det enkelte 
individ?

Litteratur: Hunter, R. (1970). The Enemies 
of Anarchy: A Gestalt Approach to Change. 
New York: The Viking Press.
Stoehr, T. (1994) Here, Now, Next: Paul 
Goodman and the Origins of Gestalt 
Therapy. San Francisco: JosseyBass.

Her er en liten smakebit av 
forskjellige tilnærminger av 
parterapi på EAGT-konferansen i 
Berlin. 
 ”The Italian Centre for Psycho-Eco-
Relational Training ”(CIFORMAPER) 
har utviklet et kart som de bruker når 
de navigerer par ute på det stomfulle 
hav. Kartet er utviklet med fem 
prinsipper som kan brukes som en 
retningslinje når du jobber med par. 
Oppskriften virket strukturert, men 
det var litt språkutfordringer på 
foredraget og litt vanskelig å få tak i 
essensen på modellen. 

Fire faser
Margherita Spagnuolo Lobb fra Istituto 
di Gestalt i Italia presenterte en modell 
for å kunne øke intimiteten hos par. 
Hun deler timen inn i fire faser som 
hun følger paret igjennom:
1. Hva ønsker paret å bruke tiden til  
 hos terapeuten. Skape felles agenda.
2. Paret si skal tre ting de gjør bra   
sammen. Hensikten er å skape   
 grunnlag for  åpenhet. 
3. Paret skal si til hverandre hva de vil  
 like at den ene gjør for den andre.  
 Det skal være spesifisert med   
 handling.
4. Paret skal dele hva de 
liker ved   
hverandre.
 Lobb var opptatt av 
historien parene kom inn 
med. Hun var opptatt av 
hvilket filter du har med 
fra barndommen og 
hvilken innvirkning dette 
hadde på deg i parforhold i dag. Da 
hun jobbet med et par i plenum, var 
det mye vekt på den ene parten i paret. 
Det var lite snakk om paret som helhet 
eller dynamikken mellom partene 
– mer på kommunikasjonsfilteret paret 
hadde seg i mellom. 
 Joseph Melnick med Cape Cod-mo-

dellen. I denne modellen bruker 
terapeuten god tid på å bygge tillit med 
paret gjennom småprat. Det gis også 
klare retningslinjer for hva som skal 
skje i terapitimen. Grunnlaget for 
modellen er at terapeuten skal bygge 
awareness for hva som er godt utviklet 

hos paret. Filosofien er at 
positive tilbakemeldinger vil 
fremme flere positive tilbake-
meldinger paret i mellom og 
danne tillit i relasjonen. Terapeu-
ten kommer så med sine 
tilbakemeldinger for hva som er 
godt utviklet, for deretter å 
fortelle  hva han tror er ”prisen” 

paret må betale for den godt utviklede 
siden – motpolen. 
 Den største forskjellen på de tre 
modellene er at de to første har en 
klarere agenda for paret enn den siste. 
De to første de har en modell som de 
følger og kommer med mange påstan-
der om hvordan paret gjør det 

sammen. I CIFORMAPER modellen 
bruker de en struktur som de følger fra 
1 – 5, de demonstrerte ikke modellen, 
så det er litt vanskelig å vite hvor 
fleksibel de er i praksis. 

Ser paret som helhet
Cape Cod-modellen opplevde jeg helt 
lik Zinker sin modell for par. De ser 
paret som en helhet og baserer sine 
observasjoner på det fenomenologiske. 
Det har vært utrolig spennende å 
oppleve andre modeller og se hvordan 
andre jobber med par. Dette har gitt 
meg en større valgmulighet i terapi-
rommet. Det er ingen fasit – og jeg er 
fortsatt i opplæring. 
 The Italian Centre for Psycho-Eco-Rela-
tional Training ”(CIFORMAPER), se: 
http://www.ciformaper.it/
Margherita Spagnuolo Lobb fra Istituto di 
Gestalt i Italia, se: http://www.gestalt.it/
Joseph Melnick med Cape Cod modellen, se: 
http://www.gisc.org/about/cape/

AV SIRI ANDERSEN

Ulike modeller for parterapi

PAR:  Det er flere måter å drive parterapi på også innenfor det gestaltterapeutiske området. 
På konferansen i Berlin ble flere av disse modellene demonstrert. Foto: Bodil Fagerheim

AV KNUT mOSKAUG 

Fokus på
relasjonen

Knut Moskaug er 
lærer ved NGI. Han har 
også egen praksis i Oslo 
for individuell terapi, par 
og grupper. Han arbeider 
også som coach, er faglig 
veileder og arrangerer 
eksterne kurs.
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WORKSHOP 
CIFORmAPER,
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relasjon: Gestaltterapien er en relasjonell terapiform med utgangspunkt i at vi gjør 
ting sammen. Kanskje det er på tide at vi i større grad fokuserer på relasjonen enn det 
enkelte individ? Foto: Shutterstock
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- Det er som om det ikke plass til 
begge to her!, sier jeg der jeg 
sitter på en stor ball på kontoret 
til gestaltterapeut Lill Hallbäck. 
Føttene mine er spent som to 
buer mot gulvet, båret av stortå-
spissene, nesten som en balle-
rina. 
 
Vi har jobbet en times tid med mitt 
forhold til en kollega, Lill som veileder 
og jeg som veiland.
 Lill Hallbäck er utdannet terapeut og 
veileder ved Norsk gestaltinstitutt. 
Hun har mastergrad i gestaltpsykote-
rapi fra universitetet i Derby, og i 2008 
var hun ferdig med en to-årig etterut-
danning ved Ruella Franks Center for 
Somatic Studies i New York. 
 Bakgrunnen for dette intervjuet er 
nettopp Lills arbeid med Ruella Franks 
metoder for utforskning av sammen-
hengen mellom psykologisk erfaring 
og fysiske uttrykk. 
 Frank integrerer innsikter fra 
kroppsorienterte disipliner som yoga 
og dans og fra nyere forskning innen 
utviklingspsykologi i sitt gestalttera-
peutiske virke. 

Utforsket en relasjon
I løpet av den siste timen har jeg 
vekslet mellom å bevege meg og å sitte 
stille, og Lill har speilet meg, satt ord 
på det hun har sett og hørt og delt av 
sine egne fysiske fornemmelser. 
Sammen har vi utforsket en relasjon, 
eller nærmere bestemt hvordan jeg 
fysisk opplever det når jeg forestiller 
meg et møte med min kollega. 
 - Det er min store fascinasjon å få 
være med og samtidig ikke vite hva 
som vil utfolde seg i denne prosessen, 
sier Lill. Hun snakker langsomt og 
tydelig. Hun stopper ofte opp, tar en 
pause før hun fortsetter. Jeg får inn-
trykk av at hun smaker på ordene før 
hun uttaler dem:

Jobbe uten agenda
- Før du skulle komme tenkte jeg mye 
og kjente en stigende inspirasjon fram 
mot vårt møte. Jeg fikk jo høre litt om 
hva som interesserte deg, dette med 
kropp og det å kjenne, sanse. Og så 
hadde jeg en idé til hvordan vi kunne 
gjøre det sammen, at vi kunne jobbe 
litt, uten noen agenda, og se hva som 
skjedde mellom oss. På den måten 
kunne dette få en form som jeg er 
komfortabel med, og jeg kunne slippe å 
være bekymret for om du skulle stille 
spørsmål som jeg ikke kunne svare på. 
Hun ler og slår ut med hendene:
 - Jeg legger alt på bordet her, legger 
hun til. 
 Rommet er lyst og romslig. Et bord 
med te og kaffe står midt imot døren 
med en stol på hver side. I vinduskar-
mene bak står grønne planter i like 
potter, dekket av florlette gardiner som 
slipper lyset inn. Langs den ene veggen 

står stoler på rekke, med syrliggrønne 
puffer under. I bokhylla på motsatt side 
legger jeg merke til et velbrukt eksem-
plar av boken ”Sensing, feeling and 
action” av Bonnie Bainbridge Cohen, 
en av Ruella Franks inspiratorer. 

- Kroppen får god plass
- Når du fokuserer så mye på kroppen, 
spør hva jeg kjenner, deler hva du ser, 
speiler meg og holder meg i sansefor-
nemmelsene, er det som om kroppen 
min får så god plass. 
 Jeg er overrasket over hvor mye 
bevegelse henger sammen med en 
følelse av å være i min egen kraft , sier 
jeg.
 - I arbeidet gjorde du mye og du 
delte av hva du kjente i kroppen. Men 
du delte også tanker, påpeker hun og 
fortsetter:
 - Jeg så hva du gjorde og hørte hva 
du sa, og jeg var veldig interessert i å 

AV mARIT FAGERhEIm WIIK

Bevegelsens betydning 
– en utforskning av sammenhengen mellom
psykologisk erfaring og fysiske uttrykk

følge det som skjedde. Da du satt og sa 
”jeg huler meg selv”, så tok det noen 
øyeblikk og så rettet du deg opp. Det 
skjedde noe annet. 
 Det virker som at når awareness om 
hva du kjenner øker og du uttrykker 
det, så skifter det, figur/grunn blir 
annerledes.
 - For meg var det som om kroppen 
fortalte en historie. Helheten blir et 
narrativ, en fortelling som jeg kan ta 
med meg hjem. Gir det mening for 
deg? spør jeg.
 - Det er en vakker måte å beskrive 
det på, og det stemmer for meg, for jeg 
blir berørt når du sier det. Det er et 
slags narrativ, sekvens for sekvens uten 
agenda. Det er vakkert å få være med 
og observere, sier Lill og legger til at 
for henne er gestaltterapi å jobbe med 
helheten. Kroppen er jo også helheten. 

”...our body moves as our mind 
moves”
Lill går bort til bokhylla og henter ut 
Bainbridge Cohens ”Sensing, Feeling 
and Action”.  Hun viser meg en side 
full av gule markeringer i teksten, og så 

leser hun:
 - ”The mind is like the wind and the 
body is like the sand. If you want to 
know how the wind is blowing, look at 
the sand. So our body moves as our 
mind moves,” Det er gestaltterapi i et 
nøtteskall, smiler hun.

Gjennom hendene
Lill Hallbäck utdannet seg til Monte-
sorri-pedagog og jobbet i mange år 
som førskolelærer i en Montesorri-
barnehage før hun ble gestaltterapeut. 
Maria Montesorri mente at all læring 
skjer gjennom hendene. Den taktile 
sansen er derfor helt sentral i Monte-
sorri-pedagogikken. 
 Hun tar boksen med te fra bordet og 
setter den på en puff. Så setter hun seg 
ned på kne foran puffen. Konsentrert 
plukker hun en tepose fra boksen med 
tommelen og pekefingeren. Vender den 
for å se skriften før hun legger den ned 
på puffen. 
 Hun tar en ny pose, vender på den 
og legger den ned. Hun gjentar 
handlingen en gang til. Hver gang hun 
legger fra seg teposen, vrir hun på 

hodet og ser på en tenkt elev hun har 
ved siden av seg.

Bevegelse i samspill
- I arbeidet med barna handlet det om 
å observere bevegelse i samspill. I 
leksjonene demonstrerte vi først 
handlingen, og så gjentok barnet det vi 
hadde gjort. Det var alltid interessant å 
se hva barna hadde registrert. Ut fra de 
bevegelsene vi gjorde, skapte vi 
erfaring. 
 Lill jobber som veileder for studen-
tene ved NGI. Jeg ble kjent med henne 
da jeg gikk i veiledningsgruppe hos 
henne i tredje klasse på terapeututdan-
ningen. Jeg deler med Lill at når vi 
jobbet i gruppa, tenkte jeg ofte ”hva er 
det hun vil? Hvorfor terper hun så på 
denne detaljen? Kan vi ikke komme oss 
videre nå?” Det var ikke før jeg fikk en 
aha-opplevelse i et arbeid hun gjorde 
med meg, at jeg skjønte hvor mye 
informasjon som kan ligge i en  liten 
detalj.
 - Jeg vet at det ofte er stor utålmodig-
het i rommet med meg, smiler hun. 
Hun forteller at hennes store læremes-
ter som terapeut er Daan van Baalen. 
Hun har gått i terapi hos han siden 
1992. 

- Kjenner igjen utålmodigheten
- Han er helt rå på å holde fast. Det han 
legger merke til, holder han i. Jeg kan 
kjenne igjen utålmodigheten fra de 
tidlige årene som klient. Jeg kunne bli 
rasende på han. Han kunne spørre om 
jeg hadde lagt merke til at jeg beveget 
det ene øyelokket, men det var jo ikke 
det jeg var kommet for å snakke om! 
Men så etter hvert aksepterte jeg i 
større grad det han holdt meg fast ved. 
Og jeg erfarte at det alltid kom noe 
uventet og lærerikt ut av det. 
 Lill henter nok en bok som hun viser 
meg: ”The meaning of movement.” Av 
Judith Kestenberg. Hele ansiktet 
hennes stråler når hun sier:
 - Den tittelen er så flott! 

FOKUS PÅ KROPP:  Lill Hallbäck (t.v.) holder Marit Fagerheim Wiik i sansefornemmel-
sene. - Det er som om kroppen min får god plass. Jeg er overrasket over hvor mye bevegelse 
henger sammen med en følelse av å være i min egen kraft, sier Marit. Foto: Bodil Fagerheim.

LEGGER UT TEPOSER: Som Montesorri-
pedagog har Lill Hallbäckl lært at all læring 
skjer gjennom hendene. – Vi demonstrerte 
først handlingen, og så gjentok barnet det 
vi hadde gjort. Ut fra de bevegelsene vi 
gjorde, skapte vi erfaring, sier Lill. Foto: Bodil 
Fagerheim.
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NGF er en forening i utvikling, og 
vi er allerede kommet langt i 
forhold til etiske retningslinjer 
og krav til faglig oppdatering. 
Momsfritaket viser oss at det nytter å 
stå på for saker vi finner viktige, og de 
siste par årene har flere i gestaltmiljøet 
begynt å se på muligheten for å bli 
autorisert og/eller få refusjon. 

Hva betyr det å få autorisasjon?
På Statens autorisasjonskontor for 
helsepersonell sier de følgende om 
autorisasjon:
* Autorisasjonsordningen har hjemmel 
i Helsepersonelloven. Helsepersonell 
plikter å sette seg inn i de lover og 
regler som regulerer yrkesutøvelsen. 
Det stilles krav om faglig og etisk høy 
standard hos den som er autorisert.
* Autorisasjon skal ivareta pasienters 
sikkerhet ved å sikre at helsepersonell 
har de nødvendige kvalifikasjoner for 
yrket.
* Yrkestitlene til de 29 yrkesgrupper 
som omfattes av autorisasjonsordnin-
gen er beskyttet. Dette innebærer at 
personer uten autorisasjon ikke har 
adgang til å bruke samme tittel eller 
tittel som ligner eller kan gi inntrykk 
av at vedkommende har autorisasjon.
Les mer under Helsepersonelloven § 
74.  

Og hva betyr refusjon?
Vi er i en prosess for å finne ut hva 
dette eksakt ville bety for oss. På 
helsedirektoratets sider står det blant 
annet: 
 ”For å effektivisere og øke tilgjenge-
ligheten på tjenestene, er det etablert et 
system hvor behandler kan inngå 
avtale om direkte oppgjør med Helseø-
konomiforvaltningen (HELFO). 
Refusjon utbetales da direkte til 
behandler. Behandler kan ikke kreve av 
pasienten den delen av honoraret som 
dekkes av folketrygden”. 

 Som jeg har forstått dette har enhver 
kommune plikt til å tilby tjenester hos 
blant andre leger, fysioterapeuter og 
psykologer for alle folketrygdens 
medlemmer. I loven om folketrygd står 
det: ”stønad er å gi hel eller delvis 
kompensasjon for medlemmers 
nødvendige utgifter til helsetjenester 
ved sykdom, skade, lyte, familieplan-
legging, svangerskap, fødsel og 
svangerskapsavbrudd”. 
 Det er helsedirektoratet som har 
forvaltningsansvaret for refusjonsord-
ningene ”Refusjonen utbetales både til 
behandlere og tjenesteytere som yter 
helsetjenester på vegne av det offent-
lige, og til enkeltpersoner som har rett 
til hel eller delvis refusjon av utgifter til 
helsetjenester”.  

Hva betyr egentlig identitet, og er 
det viktig for oss? 
Identitet i denne konteksten tenker jeg 
handler om at både vi og andre 
oppfatter oss som noe relativt konstant 
- at det er tydelig at MNGFerne vet hva 
de har å forholde seg til av regler og 
normer og at de som oppsøker eller 
henviser til en Gestaltterapeut MNGF 
kan stole på dette. 

Har vi en identitet?
Gestaltterapeuter MNGF har allerede 
en identitet i det at vi har samlet oss 
om en felles etikk, at vi har vedtekter vi 
plikter å følge og har samlet oss under 
en felles tittel, MNGF. Vi er også en del 
av den alternative registerordningen.
 Verdigrunnlaget vi arbeider ut fra, er 
en del av vår identitet. Vi ønsker at 
NGF skal være en faglig sterk forening, 
det betyr at vi hele tiden ønsker at våre 
medlemmer skal oppdatere seg faglig, 
og vi setter krav til det. Jeg ser at 
gestaltterapi nå er noe ”alle” vet hva er, 
og vi oppleves mer seriøse i det vi 
driver med, enn for noen år tilbake. 
 En del av MNGFernes identitet er 
også knyttet til European Association 
for Gestalt Therapy (EAGT) og Norsk 
Forbund for Psykoterapi (NFP) hvor vi 

er medlem. 
 Den faglige identiteten vi tilegner oss 
under utdannelsen er også en del av 
vår identitet, jeg går ikke inn på det 
her.

Hva har blitt sagt i debatten av 
medlemmer i NGF, så langt? 
Både på fagdagen i november 2009 og i 
forrige nummer av Gestaltterapeuten 
(GT) har det vært debatt rundt disse 
spørsmålene. 
 Rolf Aspestrand stiller først og fremst 
spørsmålet til alle NGFs medlemmer 
om vi vil være en del av helsevesenet 
eller ved siden av. Samtidig påpeker 
han at vi faktisk allerede ivaretar folks 
helse og dermed er en del av helsetil-
budet, selv om dette ikke er ”synlig”. 
Han deler videre sine tanker både 
omkring kvalitetskravene vi har og det 
at vi trenger enda mer fokus på 
dokumentasjon og rammer for tera-
pien. Han peker også på at vi trenger 
mer forskning på at gestaltterapi virker 
hvis vi ønsker oss inn i det etablerte 
helsevesenet.
 ”Istedenfor å se overgangen fra 
alternative behandlere til autoriserte 
terapeuter som en enten-eller-proble-
matikk, vil jeg se på det som en integre-
ringsprosess vi allerede har begynt på, 
og som vi ikke kommer utenom” 
skriver Elisabeth Eie i forrige GT. Hun 
skriver videre at vi trenger å utvide vår 
kunnskap om det offentlige helsevese-
net og skolemedisinen. Hun påpeker 
også at vi trenger å avklare våre 
allianser med partnerne utenfor 
gestaltinstitusjonene.

Tidligere NGF-leder, Glenn Rolf-
sen, er klar i sin tale: 
For å kunne arbeide frem en sak som 
denne, må mange engasjere seg. Og 
spørsmålet er ikke om du kan bidra, 
men hva du kan bidra med!

AV IDA WADEL

Autorisasjon, refusjon 
og identitet 

Hva gjør vi i styret for ”saken”? 
Først og fremst er styrets oppgave å 
lage rom i gestaltmiljøet for at disse vik-
tige spørsmålene kan diskuteres bredt. 
Dette gjør vi ved å ha fokus på disku-
sjon i medlemsbladet og være åpne for 
alle stemmer som ønsker å tilføre noe. 
Styret har også satt av to nye fagdager i 
mars i forbindelse med årsmøte for, 
blant annet, å diskutere dette. 
 NGF er medlem av NFP, og underteg-
nede sitter som styrerepresentant 
sammen med Liv Aagaard som er vara. 
NFPs medlemsorganisasjoner er enige 
om å finne ut om autorisasjon og/eller 
refusjon-spørsmålet kan være et 
satsningsområde fremover også i NFP. 
Sammen utforsker vi nå veien videre. 
 Styret ønsker å utrede muligheten for 
å gi støtte til forskningsprosjekter, som 
videre kan bli en del av dokumentasjo-
nen om effekten av gestaltterapi.
 Styret, i samarbeid med faglig etisk 
råd (FER), er i en kontinuerlig prosess 
med å se på hvordan vi kan utvikle oss. 
Både de etiske retningslinjene, klage-
ordningen og vedtektene er under 
konstant revisjon – vi er i bevegelse.

Vi ses på fagdagene 12. og 13. mars 
2011.
Referanser og nyttige lenker:
Autorisasjonskontoret: http://www.
safh.no/
Helsepersonelloven: http://www.
lovdata.no/all/nl-19990702-064.html
Helsedirektoratet: http://www.
helsedirektoratet.no/refusjonsordnin-
ger/

Jeg kom til mitt første årsmøte i NGF for å motta mitt veilederdiplom – og 
jeg fikk mye mer enn diplomet… Etter møtet følte jeg meg beriket. Jeg har 
praktisert som gestaltterapeut siden 2001 og hatt kontakter i miljøet i 
Tromsø og har ikke følt meG ensom som fagperson. Dette er en annen form 
for tilhørighet. 

Jeg ble møtt med interesse og varme av leder Ida og nestleder Liv Åse da jeg 
kom, og jeg fikk tilgang til informasjon både skriftlig og muntlig. Selve 
årsmøtet ble ledet av erfarne Dorothy Ann Bøler. Hun ledet på en måte som 
ga meg trygghet for at møtet skulle bli gjennomført på en god måte. Nå i 
ettertid kjenner jeg på varme og takknemlighet for at hun, og andre, i sin tid 
tok ansvar for å etablere og drive frem en organisasjon for oss som er 
praktiserende terapeuter og de som etter hvert blir gestaltterapeuter. Jeg er 
takknemlig for at vi har et organ som ivaretar faglig utvikling, oppretthol-
der de etiske prinsippene og bidrar aktivt til å styrke fagets posisjon i 
samfunnet.

Da årsmøtet gikk til valg på styre, foretok jeg mine valg av personer i 
visshet om at de tre styremedlemmene og de to vara’ene er de beste og mest 
kompetente til å ivareta våre felles interesser. At de er i stand til å ta i mot 
alle utfordringene som kommer i løpet av året.

Jeg har tillit og respekt og er takknemlig for at dere gir av deres fritid og 
arbeidstid i styret – til nytte for alle oss som er mer eller mindre passive 
medlemmer. Jeg oppfordrer alle til å delta, så aktivt som mulig. Det gir meg 
opplevelsen av å tilhøre en større helhet med greiner utover hele Norge og 
inn i Europa (EAGT).

    Eva Borkehagen,
    i samarbeid med Aida Badiane, Tromsø

Til styret i NGF

FRA ÅRSMØTET 2010:  En del av styret i NGF under årsmøtet tidligere i år: Fra ven-
stre: styremedlem Bjørg Hagevang, nestleder Liv Åse Espeland og leder Ida Wadel.Foto: 
Bodil Fagerheim 

Fotografier til Gestaltterapeuten
Kjære alle som bidrar med foto til magasinet vårt: det er viktig at bildene er 
i så god oppløsning som mulig. Derfor er det fint om du stiller inn kameraet 
ditt på beste oppløsning. Dersom billedfilen blir tung, send heller bildene et 
og et på mail eller ta kontakt med redaktør.

HVEM VIL VI VÆRE:  Ønsker vi som 
gestaltterapeuter å være en del av det 
offentlige helsetilbudet, eller vil vi fortsette 
å være et alternativ til det. Debatten fort-
setter. Foto: Bodil Fagerheim
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Bud Feder sender et lunt smil 
foran seg der han tusler rundt i 
bermudashorts og justerer 
stolene. Jeg er på en konferanse 
i Manchester hvor jeg sitter og 
forbereder meg til en workshop 
med ham. Året er 2008. Så 
kommer deltagerne og han 
begynner å hilse på dem – varmt 
og uunnselig.

Jeg skjønte ikke betydningen av hans 
væremåte før halvannet år senere, da 
jeg leste materialet han hadde sendt ut 
i forkant av workshopen han skulle 
lede i Oslo i mars i år: ”Ønsket vekst 
gjennom psykoterapi kan bare skje hvis 
visse forutsetninger er til stede, 
deriblant å skape et miljø av relativ 
trygghet”, skriver han der. 

Hvordan bli bedre...
På vei til workshopen i Oslo har jeg 
med meg spørsmålet om hvordan jeg 
kan bruke gestalt mer effektivt i 
studiegrupper eller i organisasjonsut-

vikling når jeg igjen skal møte gestal-
verdenens kanskje fremste ekspert på 
grupper.
 Bud Feder er akkreditert psykolog 
fra Columbia Universitet i 1961 og 
begynte sin gestaltterapiutdanning ved 
The New York Institute for Gestalt 
Therapy i 1971, hovedsakelig med 
Laura Perls som lærer. I 1981 ble han en 
av lærerstaben ve samme institutt og 
har senere undervist i gestaltterapi i 
Amerika, Storbritannia, Østerrike, 
Tyskland, Canada, og nå Norge. Han 
har ledet grupper siden han var 12 år? 
og er en av gestaltverdens spesialister 
på grupper. Han har blant annet gitt ut 
boken ”Beyond the Hot Seat – Gestalt 
Approaches to Group” som kom i en 
revidert utgave i 2008. Han er også 2. 
generasjons gestaltterapeut. Det var 
nok til at NGF inviterte ham til å holde 
en workshop for våre medlemmer. Her 
vil jeg fortelle om noe av det vi gjorde 
og snakket om for de som ikke var til 
stede.
 Bud var bekymret for om en gruppe 
på 25 deltagere skulle være for stor til å 
skape den ønskede intimitet. Som et 
eksperiment startet han derfor innmel-
dingsrunden på forhånd gjennom 
e-post. Etter litt nøling var det en 
overraskende varm respons fra de 
fleste deltagerne. 

Trygghet og fare
– Det er viktig å oppnå den riktige 
balansen av trygghet og fare slik at 
deltagerne både tør jobbe og er moti-
vert til å jobbe, påpeker Bud.
 Vi begynte med en runde med å 
fortelle om oss selv.
 - Etter hvert som jeg har jobbet med 
grupper har jeg innsett at folk trenger 
litt tid til uformelt samvær før de er 
rede til å jobbe. Derfor inviterer jeg de 
som vil, til å komme et kvarter tidligere 
for å småprate litt sammen. Noen 
ganger er jeg med, andre ganger ikke, 
forteller Bud.
 Så introduserer han hvilke elementer 
han ser etter når det gjelder gruppete-

rapi: traumer eller kriser av forskjellig 
grad, hvordan deltagerne tilpasser seg 
kreativt, fikserte gestalter, brudd i 
kontaktsyklusen, tilstedeværelse, 
åpenhet for forandring og åpenhet for 
å risikere, repetisjon av nye mønster. 
Bud er en praktiker heller enn en 
teoretiker så han deler oss raskt inn i 
tre grupper hvor vi kan eksperimentere 
med gruppeterapi. Han jobber fenome-
nologisk, påpeker adferd her og der og 
spør forsiktig ”would you care to say 
more about that?” Jeg opplever dette 
som en varm invitasjon av noen som 
virkelig bryr seg.
Stor forskjell på gruppene
Gruppene er veldig forskjellig og det 
påvirker Buds stil. I min gruppe 
engasjerer vi høylydt med hverandre 

AV GUNAKETU KJØNSTAD

Gruppearbeid 
med en mester 

og han gjør nesten ingen ting:
 - Jeg gjør så lite som mulig og som 
mye som det er behov for. Det var 
Laura Perls’s motto forklarer Bud.
 På slutten av første dag gir han oss 
alle et ark med fem spørsmål. Dette 
skal hjelpe oss til å reflektere over det 
vi har gjort. Vi fyller inn svarene i løpet 
av fem minutter og gir det til Bud.
 - Jeg ser på dette i løpet av kvelden 
og så får dere dem tilbake i morgen. 
Kanskje kommenterer jeg og da er det 
opp til deg om du vil ta notis av mine 
kommentarer. Jeg gir en slik logg til de 
aller fleste grupper jeg leder, spesielt 

når vi har kort tid, forklarer han.
Inviterer til å lede gruppe
Neste dag inviterer han 
dem som vil, til selv å 
lede en gruppe med ham 
som veileder og støtte. 
Det blir stille. Jeg merker 
spenningen. Det ville 
vært nyttig og samtidig 
har jeg lyst til simpelt-
hen å være deltager og 
fortsette utfordringene 
fra i går. Det er bare en 
av oss som tar utfordrin-
gen. Det er tydeligvis ikke så lett som 

det ser ut til. Sånn er det ofte å se en 
mester jobbe: Det ser så selvfølgelig lett 

ut at enhver kunne gjort det.
 Timene raser av sted og snart 
er vi på vei hjem igjen. Dagen 
etter får vi en siste hilsen fra 
Bud: 
 - On the way to the airport this 
morning, the cab driver asked 
me how I liked Oslo. I told him 
that if I get re-incarnated I 
would like to come back as an 
Oslo native. I found the city 
and the people so simpatico.

SIGNERER:  Her skriver Bud Feder en 
personlig hilsen i boken han har gitt ut.  
Foto: Gunaketu Kjønstad.

SAMMENSVEISET:  Det er mulig gruppen Bud Feder hadde workshop med ikke var fullt så sammensveiset som bildet gir inntrykk av. 
Fra workshopen i Oslo tidligere i år.  Foto: Gunaketu Kjønstad

Jeg gjør så lite 
som mulig og 
så mye som det 
er behov for
Bud Feder 
om å lede grupper

WORKShOP
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Egil Espolin Johnsen
arbeider til daglig i Ego 
Network i Stavanger 
sammen med partneren 
Ove Ramstrøm. De har 
spesialisert seg på å utvi-
kle kommunikasjonsferdig-
heter i næringslivet. 
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Mennesker ønsker å være nyt-
tige og produktive, bli sett og 
hørt og verdsatt. Lederes og 
medarbeideres kommunikasjons-
ferdigheter har stor påvirkning 
på bedrifters indre liv og resulta-
ter. 

Det er utrolig mange flinke folk rundt 
omkring i bedrifts-
Norge. Folk kan mye, 
de vil mye og de er 
opptatt av å gjøre 
jobben sin så godt de 
kan. Det finnes mange 
eksempler på bedrif-
ter som klarer både å 
produsere gode 
økonomiske resultater 
og som har høy trivsel 
og motivasjon hos de 
ansatte. 
 Andre steder har 
ledere og medarbei-
dere det over tid 
slitsomt og tungt i 
hverdagen. I Norge i 
dag får sykelønnsord-
ningen og sykefravæ-
ret stor oppmerksom-
het. Det er mye som tyder på at ansatte 
som har det sosialt vanskelig og 
mistrives på jobben har økt sykefravær. 
Og det er like mye som tyder at folk 
som opplever arbeidet meningsfullt og 
blir sett, hørt og verdsatt uteblir 
sjeldnere. 

Verken livet eller arbeidslivet kan 
eller skal være fritt for belastninger 
eller vonde erfaringer. Mangel på 

ferdigheter i og oppmerksomhet på 
kommunikasjon skaper utallige 
unødige åpne gestalter. Et eksempel på 
nettopp dette er en historie fra en 
arbeidsplass. Arbeidsgiver hadde 
gjennomført en arbeidsmiljøundersø-
kelse, skriftlig og anonymisert. Resulta-
tet viste at folk følte seg slitne, overar-
beidet og stresset. Bedriftens løsning 
var gratis helsestudio. Da vi gikk i 
dialog med de ansatte fikk vi vite hva 

de egentlig tenkte: ”Å, nei! Nå 
blir jeg pålagt enda mer fra 
bedriften. Problemet er jo at 
jeg slites mellom jobb og 
familie, med en opplevelse av 
ikke å strekke til noen av 
stedene. Jeg ønsker meg ikke 
en aktivitet til, men det hadde 
vært fint om min leder hadde 
forstått at jeg er sliten.” Sett, 
hørt, forstått, respektert…
 Det er ennå langt 
mellom de lederne som er 
trent til å møte emosjonelle 
reaksjoner. I terapirommet er 
vi samtalepartnere, vi lytter 
oppmerksomt, vi ser opp-
merksomt, vi tar inn og er 
oppmerksomme på hvordan 
vi blir påvirket. Vi intervene-

rer og gjør eksperimenter sammen med 
klientene våre, og daglig ser vi vekst og 
utvikling. Klientene får hjelp til å finne 
alternative måter å mestre livene sine 
på. 

Ledere og medarbeidere i bedriftene 
er ikke – og skal ikke være – terapeuter. 
De skal gjøre sitt arbeid. Og det er 
nettopp her, på jobben, vi skal møte 
dem og bidra! På en annen arbeids-

plass var vi til stede ved en samtale 
mellom en leder og en nyansatt 
medarbeider. Lederen hadde ikke 
snakket noe særlig med den nye 
medarbeideren, og prøvetiden var i 
ferd med å løpe ut. All kommunikasjon 
med lederen hadde vært kort og 
handlet om praktiske arbeidsoppgaver. 
Medarbeideren var begynt å tenke at 
han ikke gjorde jobben sin godt nok. 
Kanskje han burde si opp selv og finne 
seg noe annet å gjøre? Da vi spurte 
lederen om hva han egentlig mente om 
medarbeideren, viste det seg at han var 
meget fornøyd og svært imponert over 
prestasjonene. Så hvorfor ikke si det, 
da? 
 For noen år siden deltok jeg på en 
workshop i regi av NGI med Joseph og 
Sandra Zinker. Workshop’en hadde 
tittelen ”Creating a Society”. Jeg husker 
påstanden ”Healthy societies create 
healthy people”. Snakk om å snu det 
på hodet – og om å sette organisasjons-
utvikling i et annet perspektiv! 

Jeg våger påstanden at det er lønnsomt 
å investere i ”bedriftens friskhet” – 
både for den enkelte virksomhet og for 
samfunnet rundt. Mange ledere kan 
øke sin effektivitet ved å redusere eget 
tempo og utvikle ferdigheter i kommu-
nikasjon, gjerne sammen med sine 
medarbeidere. Skap arenaer hvor 
ledere og medarbeidere kommuniserer 
godt, og hvor begge parter blir sett, 
hørt, forstått og verdsatt. 
Gestaltterapeuter har gode forutsetnin-
ger for å kunne bidra til dette, bare vi 
snakker bedriftsspråket godt nok til å 
”close salget”. 
 Keep up creating healthy societies.
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Lønnsom kommunikasjon Som representant for Faglig 
etisk råd har jeg nedenfor be-
skrevet et tenkt tilfelle fra terapi-
rommet hvor terapeuten kom-
mer i en situasjon som lett 
kunne endt i en konflikt mellom 
klient og terapeut. 
Jeg gjør meg klar, tar en sjekk i speilet, 
retter på puten i stolen vis à vis min. 
Klokken er 11 og neste klient skal inn. 
Dette er hennes tredje time hos meg. 
Jeg har i flere minutter sett for meg 
klienten, kjent hva som kommer opp, 
tenkt på hva vi har hatt sammen så 
langt. Jeg forbereder meg.
 Ti minutter senere. Ingen klient. Jeg 
er bekymret. I flere minutter har jeg 
vurdert om jeg skal sende sms, ringe 
eller bare vente. Kan det ha skjedd 
henne noe? Har jeg notert 
meg feil dag? Feil tid? Kan 
klienten ha tatt feil? Glemt 
meg? Har jeg gjort noe 
galt? Kanskje hun har 
sluttet uten å si fra? Det var 
jo så viktig for henne at jeg 
var tilgjengelig for henne, 
og at hun fikk to timer 
denne uken.
 Jeg ringer. En overrasket 
stemme tar telefonen og 
bekrefter at nei, hun har 
notert samme tid neste uke. 
Ok. Hvem som hadde 
notert feil uke er vanskelig 
å si og lite å gjøre noe med. 
Jeg har notert feil før og 
legger det på den ”kon-
toen”. Jeg har heldigvis 
ledig samme tid neste uke. 
Jeg bestemmer meg for å 
sjekke ekstra nøye hver gang jeg 
avtaler timer heretter.
 En måned senere. Jeg forbereder 
meg som jeg pleier, men merker at jeg 
også er forberedt på at hun ikke 
kommer til avtalt tid. Hun kommer 
ofte noen minutter for sent til timen. 

Andre ganger har hun sendt melding 
rett før og avbestilt. Sagt hun har vært 
syk. I tillegg kommer episoden forrige 
måned, hvor hun uteble helt. Jeg er 
klar. Venter. Klokken er 11 og ingen 
klient er kommet. Fem minutter går. Ti 
minutter. Fortsatt, dukker ingen klient 
opp. Jeg kjenner jeg er irritert. Hva er 
det nå da? Skal jeg ringe? I dag kjenner 
jeg motvilje mot det. Kjenner jeg blir 
trassig og irritert. Venter. 
 20 minutter ut i timen banker det på 
døren og klienten kommer inn. ”Jeg ble 
visst litt sen jeg…” Hun smiler og 
setter seg ned. Inni meg foregår det 
mye. Jeg er glad for at hun kom, men er 
også irritert for at hun tar så lett på 
dette med å komme for sent. Skal jeg 
holde fast i gleden og møte henne 
derfra, eller skal jeg gå til irritasjonen i 
meg og dele den med henne? Jeg 
tenker på at dette er en ny vri på dette 

med å ikke holde avtalene våre. Jeg 
kjenner meg avvist og får en følelse av 
å være liten. Jeg blir trassig igjen. Dette 
finner jeg meg ikke i! Jeg kjenner behov 
for å rydde opp og tar dette opp med 
henne. 
 Hun blir overrasket over å høre 

hvordan jeg reagerer på det som har 
skjedd, og hun begynner å forklare. Jeg 
sier at jeg ikke er så interessert i at vi 
skal forklare og forstå. Jeg vil at vi skal 
finne ut om hun egentlig vil være her 
og hvis det er slik at hun vil det, så vil 
jeg vi skal finne frem til en måte å være 
sammen på som er bra for oss begge. 
Denne måten er ikke bra for meg, i 
hvert fall. Timen blir full av prosess og 
utforskning rundt blant annet respekt 
for egen og andres tid og avtaler. Jeg vil 
holde min del av avtalen om et samar-
beid og når vi har en slik avtale, ønsker 
jeg at hun holder sin.
 For meg ble hendelsen en klargjø-
ring rundt egne behov for tydelighet og 
rammer for arbeid med klienter – sær-
lig i relasjon til denne klienten. Jeg 
tenker det var viktig og riktig av meg å 
ta opp dette med klargjøring av om 
klienten virkelig ville gå i terapi hos 
meg og også avklaring med hensyn til 
tid og avbestillinger. Slik kunne vi 
begge ivareta relasjonen på best mulig 
måte, men også etablere tydelige 
rammer for møtene våre. I etterkant 
finner jeg også støtte i de etiske prinsip-
pene:
 ”Punkt 4. Forholdet til klienten
Gestaltterapeuten behandler klien-
ten med respekt og omtanke. Dette 
gjelder blant annet i forhold til 
klientens livssyn, ivaretakelse av 
vedkommendes integritet og 
selvbestemmelsesrett.
Gestaltterapeuten lager en klar 
avtale med sin klient (sted og 
klokkeslett, timepris, avbestilling, 
ferier). …
… Gestaltterapeuten er personlig 
ansvarlig for å følge opp sin del av 
avtalen (kontrakten) han/hun har 
inngått med klienten(e).”

FER gjør oppmerksom på at denne 
historien er oppdiktet i den hensikt å 
belyse hverdagssituasjoner i en terapeu-
tisk praksis og bruk av etiske prinsipper 
for praktiserende gestaltterapeuter 
MNGF. 

AV ADA E. hAUGERUD LOFSTAD

Dette er en av flere 
artikler som har til 
hensikt å belyse NGFs 
etiske prinsipper, 
samt å bidra til å øke 
interessen for og 
forståelsen av  disse. 

NGFs ETISKE 
PRINSIPPER– Lag klare avtaler
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Styret i NGF: Fra venstre Bjørg Hagevang Grethe Rygge, Gunaketu Kjønstad , Ida 
Wadel (leder), Liv Åse Espeland (nestleder), Siri Merete Andersen (vara), og Liv Aagaard 
(vara).  Foto: navn fotograf

Hvem er hvem 
i NGF?

Profesjonell faglig oppdatering
Vi minner om at alle praktise-
rende gestaltterapeuter MNGF 
skal ha 23 timer PFO (à 60 minut-
ter) i løpet av 2010. Minimum 6 
timer skal være gestaltterapeu-
tisk veiledning. 
 PFO samles fra følgende kategorier: 

a) Profesjonell, NGF- og EAGT sertifi 
 sert veiledning på egen gestaltprak 
 sis. Veiledningen må kunne doku 
 menteres (bekreftelse fra veileder) på  
 etterspørsel fra NGF. 
b)Videregående eller tilleggsutdan 
 nelse i gestaltterapi. Videregående  
 eller tilleggsutdannelse fra gestaltut 
 danningsinstitusjoner i inn- og   
 utland. Workshops/ kurs/ fagdag i  
 gestaltterapi holdt av gestaltterapeut. 
c) Gestalt kollegaveiledning med andre  
 medlemmer av NGF. Med kollega 

 veiledning mener vi at deltakerne  
 veileder hverandre på rundgang på  
 egen gestaltpraksis. Navn på   
 deltakerne oppgis på PFO skjema. 
d)Psykoterapikonferanse/-symposi 
 um- deltagelse Her er det åpent for  
 alle konferanser i psykoterapi. 
e) Profesjonell aktivitet psykoterapi 
 sammenheng når du sitter som   
 representant for gestaltterapi. Bli  
 valgt i styre, arbeidsgrupper eller  
 komité, og møtedeltagelse(NGF,  
 EAGT, NGI, NFP, Saborg, EAP mv.) 
f) Mottatt veiledning på, eller framleg 
 ging av, forskning på gestaltterapi. 

Du kan lese mer om de godkjente 
kategoriene på medlemssidene på 
www.ngfo.no. Der finner du også 
skjema for innmelding om din PFO. 
Frist for innlevering av skjema er 
31.1.2011.

  i medlemmer har valgt inn 
noen fantastiske representan-
ter til de forskjellige vervene i 
NGF. Faglig Etisk Råd (FER) er 
en fryd å samarbeide med. De 
tar tak i alle styrets forespørs-
ler, kommer med egne initiativ 
og gjør at vi vokser og blir 
bedre som organisasjon. 
Veiledersertifiseringsutvalget 
jobber redelig og selvstendig, 
jeg stoler helt og fullt på 
arbeidet de gjør. Redaktøren 
for Gestalterapeuten gjør en 
formidabel jobb med å 
engasjere nye skribenter, jobbe 
med tekster og ha bøttevis 
med ideer til fremtidige 
utgaver. Valgkomiteen er i 
disse dager godt i gang med å 
finne nye kandidater til de 
vervene som blir ledige ved 
årsmøtet i mars.

Et entusiastisk styre tar tak i 
små og store oppgaver, tørre 
eller saftige, og sammen jobber 
vi oss gjennom og fremover. 
Det sier mye at begge varare-
presentantene stiller på nesten 
alle styremøtene og villig tar 
på seg oppgaver. På de siste 
styremøtene har spørsmålene 
omkring NGFs identitet og 
visjon blitt diskutert livlig, 
spørsmål som naturlig nok 
dukker opp når vi ser nær-
mere på hvilken posisjon vi 
har i dag og hva vi ønsker oss 
fremover.  

Selv har jeg deltatt på både 
styremøte og årsmøte i 
European Association for 
Gestalt Therapy (EAGT) 
denne høsten. NGF er medlem 
i EAGT og har dermed plass i 
styret og stemmerett ved 
årsmøtet. I tillegg har 23 
NGFere individuelt medlem-
skap og stemmerett. I Norge er 

vi nå godt over 400 medlem-
mer og når vi ser det i lys av 
hvor mange som faktisk bor i 
dette landet, er vi en av de 
største foreningene i Europa. 

At 50 norske gestaltterapeu-
ter valgte å tilbringe noen 
dager på konferansen i Berlin 
gleder meg stort. Både under 
og etter konferansen har de 
norske deltakerne fortalt om 
spennende workshops, gode 
samtaler, spennende møter og 
faglig påfyll. Av totalt 630 
deltakere utgjorde vi faktisk 8 
prosent, og ved neste konfe-
ranse ser jeg frem til at flere 
NGF medlemmer holder 
workshops og foredrag. 

NGF og NGI ønsket 
sammen å være vertskap for 
den neste EAGT konferansen, 
men etter avstemning blant 
deltakerne i Berlin var det 
klart at de fleste ønsket 
Polen… så vi ses i Krakow i 
september 2013.

God gestalthøst!
  

Ida Wadel, 
Leder NGF
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Aktivitetskalender 2010 og 2011
13. november 2010: NFP arrangerer utvidet 
fagdag ”Empowerment, Mestring og Resilience”. 
Høyskolen i Oslo.

20.-21. november 2010: NGF arrangerer 
”Workshop med temaet eksistensiell og hem-
mende angst”. Oslo, Håndtverkeren konferanse-
senter

27.-28. november 2010: NGF arrangerer 
”Workshop med temaet eksistensiell og hem-
mende angst”. Oslo, Håndtverkeren konferanse-
senter

11. mars 2011: Årsmøte NGF, Oslo, Håndtverke-
ren konferansesenter

12.-13. mars 2011: NGFs minikonferanse. Oslo, 
Håndtverkeren konferansesenter

10.-12. november 2011: NFP arrangerer Psykote-
rapikonferanse

Følg med våre nettsider www.ngfo.no, vi legger 
ut mer informasjon.

Det er med stor glede at 
vi kan melde at gestaltte-
rapeut Siri Andersen har 
overtatt som leder for 
Norsk Forening for 
Psykoterapi, NFP, etter 
kunst- og uttrykkstera-
peut Melinda Meyer. 
 I NFP jobbes det i disse 
dager med å forberede 
den utvidete fagdagen 
lørdag 13. november 2010, 
med temaet ”Empower-
ment, Mestring og 
Resilience”.  NFPs 
tema- og konferanseko-
mité jobber også med å 
forberede den neste 
konferansen, som vil bli 
10.-13. november 2011.
 Vi jobber også hardt for 

å få de nye websidene 
opp å gå i løpet av høsten 
samt opparbeide gode 
rutiner for oppdatering. 
www.psyko-terapi.no.
Den politiske komiteen 
har startet arbeidet med å 
orientere seg rundt 
spørsmålene om autorisa-
sjon og refusjonsordnin-
ger. 
 Er du interessert i å 
delta og bidra i komitéar-
beidet kan du kontakte 
leder for NFP Siri Ander-
sen eller undertegnede.

Ida Wadel
leder NGF og styrerepresen-
tant NFP

Ny leder i NFP

Har du lyst å stille ut i 
korridoren i NGIs lokaler?

Se info om NGIs nettsider under 
Aktueltarkivet > Kreaguppa, eller ta 
kontakt med oss i Kreagruppa.

Inge: 40 46 67 51, Gunn: 92 06 18 00 
eller Ingunn: 91 53 60 01

LEDER:  Siri Andersen er 
valgt til ny leder for Norsk 
Forening for Psykoterapi. 
Foto: 

Studenter under utdanning i 
gestaltterapi ved EAGT-godkjent 
utdanningsinstitusjon kan søke 
medlemskap i NGF. 

Studentmedlemmer betaler en 
redusert kontingent. I 2010 er 
kontingenten kr.550,- 
Som studentmedlem får du: 
•	 mulighet	til	å	kalle	deg	student	
 medlem NGF 

•	 subsidierte	priser	på	workshop		
 (samme pris som andre medlem 
 mer)
•	 medlemsmagasinet	Gestalttera	
 peuten 2 ganger pr. år 
•	 eget	medlemsnummer	og	tilgang	
 til medlemsinformasjon på www. 
 ngfo.no 
•	 talerett	på	årsmøtet	(ikke	stemme	
 rett)
Som studentmedlem er du ikke 

underlagt våre krav om profesjonell 
faglig oppdatering og etiske ret-
ningslinjer selv om du har begynt å 
praktisere. 

Dette er fordi du som student er 
forsikret av utdanningsinstitusjonen 
og må følge dennes krav. Derfor kan 
du heller ikke stå på NGFs liste over 
praktiserende terapeuter eller bruke 
tittelen MNGF.

Studenter kan også være medlem 

Her følger en oversikt over 
hvem som innehar tillitsverv 
eller er ansatt i NGF

Medlemskoordinator (20% stilling)
Annichen Sandborg

Styret
Leder: Ida Wadel
Nestleder: Liv Åse Espeland
Økonomiansvarlig: Bjørg Hagavang
Kurs- og fagansvarlig: Grethe Rygge
Web- og kommunikasjonsansvarlig: 
Gunaketu Kjønstad
Vara: Siri Andersen og Liv Aagaard

Faglig Etisk Råd (FER)
Leder: Henning Herrestad
Sekretær: Ada E. H. Lofstad
Medlemmer: Birgitte Brager Melbye, 
Helene Fellmann og Hege Hunding

Redaktør Gestaltterapeuten
Bodil Fagerheim

Veiledersertifiseringsutvalget (VSU)
Elin Brekke
Elisabeth Eie
Ina Herrestad

Valgkomiteen
Margrethe Svendsen
Glenn Rolfsen
Torunn Fatland

Du finner telefonnumre og 
e-postadresser på www.ngfo.no

 – Jeg er en heldig NGF-leder! 

V
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Empowerment,
Mestring og Resilience

Norsk Psykoterapi Forbund inviterer

alle sine medlemmer til utvidet fagdag

lørdag 13. november.

Dagen vil bestå av

miniforedrag og workshops. 

Sted: Høyskolen i Oslo
Tid: Fra kl. 9.00
Pris: kr. 1000,- 

Mer informasjon og program for dagen
 finner du på www.ngfo.no

Dagen vil telle som 8 timer PFO

 i henhold til kategori d).

Liker du å skrive, er du faglig engasjert, ønsker du å 
være med i debatten og prege utviklingen av gastalt-
faget?
 Redaksjonen i Norsk Gestalttidsskrift ønsker bidrag 
fra deg. Vi gir deg veiledning i skriveprosessen.
 Send din tekst til gro@gestalt.no
Vi gleder oss til å høre fra deg!

     
    Hilsen redaksjonen i 
    Norsk Gestalttidsskrift 

P A R U T V I K L I N G

Nina og Sigmund Sontum
Ny adr.: Storgaten 13, Tønsberg

Mobil: 93 28 88 87 - www.parutvikling.no

Vi har flyttet vår parterapi 
til Tønsberg

Verv i NGF
Ønsker du å være en del av styret, faglig etisk råd 
(FER), valgkomiteen  eller sitte i veiledersertifiserings-
utvalget (VSU)?

Ved årsmøte, fredag 11. mars 2011 vil det igjen være ledig 
verv. Ta kontakt med valgkomiteen ved Margareth 
Svendsen, Torunn Fatland eller Glenn Rolfsen.

Kontaktinformasjon finner du på 
www.ngfo.no eller send en mail til 
styret@ngfo.no

Pris: 3500,00 kr. Påmelding skjer ved innbetaling av 600,00 
kr. til kontonr. 1602.52.25108. Beløpet refunderes ikke. 
Resten av kursavgiften forfaller én uke før kursstart.

Oppfølgingskurs vil bli gjennomført 26. – 27. mars 2011. 
Kursene er godkjent som ”faglig oppdatering” hos NGF.

I det første leveåret kommuniserer barn og deres nærmeste 
omsorgspersoner med kropp og mimikk. Dette nonverbale 
samspillet legger fundamentet for relasjonell atferd og 
er synlig i våre møter med andre her og nå. Med vekt på 
kroppens fenomenologi, og innenfor et gestaltterapeutisk 
rammeverk, vil den enkelte få mulighet til å gjenkjenne 
mønstrene i dette samspillet, og øve på å gjøre intervensjo-
ner med utgangspunkt i kropp.

I løpet av kurset vil vi ved hjelp av øvelser og egenprosess 
utforske disse mønstrene; mønstre som er del av nåtidige 
opplevelser og som påvirker vårt dagligliv i samspill med 
andre.

Kurset ledes av Hans Petter Frydenberg (98 81 90 49) og 
Marianne Lind (91 60 84 34). For mer informasjon: 
post@iprosess.as Kurset holdes i lokalene til iprosess.as.

 Relasjon – Bevegelse – Utvikling
 Helgekurs med fokus på kropp og samspill
 Dato: 29. – 30. januar 2011. Tid: lørdag kl. 10.00 – 18.00, søndag kl. 10.00 – 17.00 

Dronningens gate 17, 0154 Oslo
tlf.: 22 33 34 45, post@iprosess.as

Veiledning
i gruppe eller individuelt

Trenger du en veileder? Kjenner du flere

som ønsker å danne en gruppe?

Jeg er godkjent gestaltveileder fra NGI
og har særinteresse for gestaltterapeuter

som arbeider innen psykisk helsevern,
et felt jeg kjenner godt.

Nye klienter og studenter

er også velkomne.

Har kontor på Majorstua, Oslo.

Kontakt: Trine Bache
www.kreativtarbeid.no

Noen stikkord for dagen vil være:

•	Kreative	prosesser	 •	Fra	ideer	til	praksis
•	Diskusjoner	 •	Autorisasjon	/refusjon
•	Miniworkshops	 •	 Identitet
•	Foredrag	 •	Lek
•	Hvem	vil	vi	være?	 •	Tygging

Minikonferanse for medlemmer NGF
12. og 13. mars 2011
Vi gjentar suksessen fra fagdagen i fjor, og har denne gangen 
satt av hele to dager til gode diskusjoner og faglig påfyll.
Sted: Håndverkeren konferansesenter kl. 9.30 – 17.00. Pris: kr. 1500,- 

Du melder deg på 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. For mer informasjon 
se: www.ngfo.no.

Påmeldingsfrist: 1. februar 2011

Velkommen!                                                                                   
Styret i NGF

GRUPPETERAPI I ASSISI/ITALIA 
4.-11. JUNI 2011

Kombiner én ukes gruppeterapi med å bo i klosteret St.
Anthonys Guest House.
 Pris pr. person: Kr. 12 500,- inkluderer bl.a. 30 timer terapi 
med to gruppeledere. Eget rom med bad. Frokost, 3-retters 
velkomst- og avslutningsmiddager, én lunsj i naturen. Guidet 
tur, og foredrag om Frans av Assisi. 12 deltagere. 
 For mer informasjon kontakt Hans Petter Frydenberg  
www.iprosess.as, eller Ole Martin Holte www.samtale-terapi.no

Vil du skrive i Norsk 
Gestalttidskrift?



Felles brosjyre til bruk 
for gestaltterapeuter
På tide å fylle opp med brosjyrer, eller har du 
nylig startet opp og trenger en brosjyre å gi dine 
samarbeidspartnere,	kunder	og	klienter?

NGFs brosjyre er en suksess blant medlemmene våre, 
og gir oss et felles ansikt utad. Vi har igjen brosjyrer på 
lager, med samme pris som tidligere.
50 stk   kr. 350,-
100 stk kr. 450,-
150 stk kr. 500,-

Bestillingen gjør du ved å gå inn på www.ngfo.no, logg 
deg inn på medlemssidene og fyll ut bestillingsskjema 
eller send en e-post til styret@ngfo.no og be om å få et 
bestillingsskjema tilsendt.

  Du har også mulighet til å kjøpe dem  
	 	 direkte	på	NGFs	kurs	og	workshop.
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