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Intervju med Helga Tveit om
åndelighet og gestaltterapi

- det handler om awareness

Er kroppens språk et fremmed språk?
Bli inspirert til å jobbe mer med kropp 
i terapirommet!

Fornøyd klient vil ha helseministeren i tale;
Les brevet hun sendte Sylvia Brustad!
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For noen år siden...
jobbet jeg som journalist i en lokalavis. Da 
intervjuet jeg alle fra ordføreren og råd-
mannen i bygda, til SFO-assistenten som 
var bekymret for barnas skolevei og blom-
sterhandleren som utvidet butikken. Jeg 
skrev om kommunestyremøter, veiutbyg-
ginger, loppemarkeder og lokale skirenn. 
Av og til traff jeg mennesker som virkelig 
ønsket å dele og å møte, som regel var 
jobben ren plankekjøring og rutine.

Sånn er det ikke å intervjue gestaltister og å 
skrive om gestalt. Det er prosess, prosess, 
prosess. De som sier ja til å stille opp i in-
tervju, eller som ønsker å bidra med faglige 
artikler, våger å eksponere seg selv.

Gestalt er, slik jeg ser det, læren om 
meg selv. Derfor blir det så viktig for 
alle som sier ja til kontakt med oss i 
Gestaltterapeuten, at de får tid, støtte 
og valgmuligheter. 
Av og til opplever vi som skriver i dette 
magasinet at tekster går opptil åtte-ti 
ganger frem og tilbake, korrekturer erstat-
ter andre korrekturer og telefoner taes i 
sene kveldstimer – alt for at de som stiller 
opp her skal føle seg sett og hørt og kor-
rekt gjengitt. 

Derfor er det, åpenbart nok, krevende også 
for oss som skribenter. En sak er ikke skre-
vet ferdig på en ettermiddag, et bilde er 
ikke nødvendigvis det eneste rette. Alt kan 
alltid bli bedre, ingenting stopper nå og 
ingenting er ferdig. Vi er i utvikling, de vi 
skriver om og temaene deres er i utvikling, 
gestalt er i utvikling. Gestalt ER utvikling. 
Og derfor gir det også så mye energi og 
positive utfordringer å jobbe i Gestalttera-
peuten – her er jeg og vi i bevegelse og i 
kontakt.

Denne utgaven inneholder en inspirerende 
og velskrevet fagartikkel om kropp, av 
Grethe Rønning. Hun skrev sist om krop-
pen som utgangspunkt i terapi, denne gan-
gen får vi, i følge henne selv, mer praktiske 
beskrivelser av kroppsarbeid i gestaltterapi. 

En av våre nye skribenter, Margoth Kalstad 
(journalist og 2. klassestudent ved Norsk 
Gestaltinstitutt) har møtt gestaltterapeut 
Helga Tveit for å snakke om åndelighet og 
terapi.

Endelig skriver vi om et tema som 
mange møter i terapirommet, men som 
vi som studenter i grunnutdanningen 
kun berører så vidt. Slik jeg husker det.  
En gruppe gestaltterapeuter, og noen med 
annen bakgrunn, har startet en bedriftshel-
setjeneste på Romerike. Den går så det 

suser, og vi møter daglig leder Elsie Kind-
berg i serien ”Gestalt i praksis”.  

En annen gjeng gestaltterapeuter reiste 
på konferanse til Athen i høst, 
og vi får et stemningsfullt innblikk i aktiv-
iteter, temaer og festligheter, som de var en 
del av der.

Ellers kan du lese om nyheter fra Norsk 
Gestaltterapeut Forening, et brev til hel-
seminister Sylvia Brustad skrevet av en 
oppgitt gestalt-klient og litt av hvert om 
workshops, kurs og annet.

God fornøyelse!

    Siw Stenbrenden
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Tillitsvalgte i Norsk Gestaltterapeut 
Forening har gjennom snart 20 år 
jobbet frivillig for å bedre arbeids-
vilkårene for de til enhver tid betalen-
de medlemmene som pliktoppfyllende 
har sterke bånd til organisasjonen. 
Det er ofte vanskelig å verdsette den 
jobben som alle de titalls tillitsvalgte som 
hvert eneste år legger ned utallige arbeids-
tider for at du og jeg skal få bedre arbeids-
vilkår. Ikke bare jobber de for deg og meg, 
men de jobber også for alle de unge og 
gamle med psykologiske utfordringer i 
samfunnet i dag. 
Ikke bare er det vanskelig å verdsette, det 
er også vanskelig å utpeke noen spesielle 
fremfor andre. Det er også vanskelig å se 
hva det forrige styret gjorde som gjør at 
den neste styreperioden får det eller det 
utfallet. Det er stein på stein prinsippet som 
gjelder i organisasjonsarbeid. Og snart er 
det kanskje din tur til å bidra?

Endringer i foreningen 
Som i de fleste foreninger og organisas-
joner skjer det til tider endringer, store og 
små. Mange organisasjoner endrer seg for 
endringens skyld, men jeg tror ikke det er 
tilfellet for NGF. 
Endringene vi foreslår for årsmøtet til en-
hver tid, er preget av tilbakemeldinger fra 
dere som terapeuter og medlemmer, samt 
fra omgivelsene. Og omgivelsene stiller 
krav på lik linje med dere som betalende 
medlemmer. Det er viktig å vite at NGF er 
og skal være en frivillig forening som er 
preget av dugnadsånd og som er ruller-
ende. En viss kontinuitet er avgjørende for 
at det også skal bli fremdrift og at hjulet 
som er oppfunnet kan brukes til noe mer 
meningsfullt enn bare å gå rundt. Et av 
grepene som vi skal satse på i 2008 er å få 
på plass sekretærrutiner slik at det er mulig 
å drifte foreningens daglige drift, samtidig 
som vi har overskudd til å ta tak i mange av 
de oppgavene som medlemmene ønsker at 
vi som organisasjon skal ta tak i. 
Å drifte en forening med 380 gestalt-
terapeuter er en viss utfordring. Og takket 
være pragmatisk innflytelse ville ikke det 
være mulig. 
Jeg vil rette en takk til alle dere som er med 
å støtte foreningens tillitsvalgte og styret 

i perioden fremover. Sammen kan vi nå 
målene om for eksempel momsfritak.
Dere kan hver og en bidra til at vi kan 
opprettholde et visst overskudd med å 
holde dere oppdatert på vårt (til tider tørre) 
arbeide, og oppfordre andre kollegaer til å 
gjøre det samme.
Kun snaue 80 praktiserende medlemmer 
har meldt seg inn i Brønnøysundregisteret 
for alternativ behandling. Det mangler 180 
av oss. 
Min utfordring til deg: 
Finn minst tre kollegaer som ikke står i reg-
isteret, og øk deres oppmerksomhet!       

Web og brosjyre
Uansett hvordan det har vært – så har det i 
hvert fall nå kommet på plass en lenge et-
terlengtet webside som styret i NGF håper 
er tilfredsstillende for deg som terapeut og 
for dine kommende klienter å finne frem 
i. Funksjonalitet, enkelthet og atter funks-
jonalitet har vært stikkordet som har gått 
igjen. På samme måten som brosjyren ble 
til i 2007.  
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Fra lederens synsvinkel

Veien videre
GLENN D. ROLFSEN
GESTALT/PSYKOTERAPEUT MNGF
OSLO GASTALTTERAPI
WWW.GESTALTTERAPI.NET

Utgiver Gestaltterapeuten: 
Norsk Gestaltterapeut Forening, Postboks 3162, Elisenberg, 0208 Oslo
E-mail: styret@ngfo.no, www.ngfo.no
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Dokumentasjonsplikt for alle Medlem-
mer av NGF
På årsmøtet 7. mars ble det vedtatt og 
vedtektsfestet dokumentasjonsplikt for alle 
praktiserende gestaltterapeuter MNGF. 
Dette er heller ikke et nytt tema gjennom 
NGF`s sin historie. I permer jeg har lest fra 
1998 ble det foreslått å ta dette opp på 
årsmøtet, det er altså 10 år siden. Tiden 
var nå moden og et enstemmig årsmøte 
stemte i år for forslaget. Les mer om vedta-
ket lengre bak i Gestaltterapeuten.  
     

Profesjonalitet og funksjonalitet
Når det gjelder Profesjonell Faglig Oppdat-
ering (PFO), så har styret jobbet med dette i 
den forrige perioden og ble oppmuntret av 
NGF sitt høyeste organ, nemlig årsmøtet, 
om å jobbe videre med dette i 2008, for å 
presentere dette på neste årsmøte i 2009. 
Les mer om dette på de nye websidene.

Vi oppmuntrer alle medlemmer til å bidra 
sammen om å styrke vår posisjon gjennom 
faglig oppdatering og ikke minst huske å 
sende inn egenerklæringsskjemaer sammen 
med innbetaling av den nye kontingent for 
2008. Les om kontingentøkningen i ”Nytt 
fra styret” eller på websidene.

Riktig god terapeutisk vår!
 
     Glenn D Rolfsen   

Åndelighet, - noe mer enn kropp, 
følelser, tanker. 
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Gestaltterapi 
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Gestaltterapeuten møter 
Helga Tveit for å snakke om 
gestalt og åndelighet.
I vårt møte blir vi klar over 
at temaet vi tar opp,  er 
veldig personlig og det gjør 
noe med samtalen vår. 

Det blir viktig å få formidlet at det som 
kommer frem er slik vi opplever det her 
og nå, og at det ikke behøver å være sant 
for hvordan andre opplever sitt møte med 
åndelighet. Det ligger et sterkt ønske om at 
teksten gir uttrykk for akkurat det, og ikke 
blir tolket dit hen av leserne at dette er en 
sannhet som skal svelges som et introjekt. 
Dette er vår kontrakt og forutsetning for 
samtalen om temaet gestalt og åndelighet. 
Samtalen har som mål, først og fremst, å 
dele og å håpe at det kan inspirere andre til 
å forske på egen åndelighet og spiritualitet. 

Savner gestaltlitteratur 
om et allmenngyldig tema 
Helga opplever dette temaet som all-
menngyldig og hun ønsker seg gestalt-
litteratur som tar for seg spiritualitet eller ån-
delighet som eget tema. Helga kan huske at 
temaet kom opp i klassene hun underviste i 
ved NGI. Vi snakker litt om begrepene spiri-
tualitet og åndelighet, om det er noe for-
skjell på disse begrepene. Men 
her og nå valgte vi å ikke gå inn 
i en begrepsavklaring, men slår 
oss til ro med at Helga velger 
det begrepet som vekker størst 
resonans hos henne, nemlig 
åndelighet. Hun ønsker å dele 
sin awareness rundt det be-
grepet og det å være gestalt-
terapeut som tar med seg sin åndelighet inn 
i arbeidet med klienter. Mange leter etter 
ord for disse tingene som de opplever, der-
for er det meningsfylt å si noe om det.

Awareness 
Det handler først og fremst om awareness, 
sier Helga, om det å bli oppmerksom på 
seg selv,  ikke bare som kropp, tanker og 
følelser, men også som åndelig menneske. 
Det gir en opplevelse av å være en del av 
noe som er større enn en selv, sier Helga. 
Før tenkte jeg at åndelighet var noe en 
bestemte seg for å gjøre eller søke, sier 
Helga. Men da hun begynte å trene qigong 
og Tai Chi trengte hun inn i seg selv på en 
annen måte, og fi kk en ny opplevelse av å 

være en del av noe mer. Hun fi kk en opp-
levelse av åndelighet, noe mer enn kropp, 
følelser, tanker. 

-Det blir ikke noe jeg gjør eller skal være så 
god til på en bestemt måte. Jeg opplevde 
det mer som en naturlig del av meg og 
at sånn er det kanskje for alle. En opplev-
else av at alle er ånd, men med forskjellig 
tilknytninger og at det har forskjellige ut-
trykksformer. Awareness er ikke et valg en 
tar, men noe som kan økes, for eksempel 
gjennom terapi og trening. Fra å ha tatt et 
oppgjør med min kristne bakgrunns regler 
om rett og galt, så opplevde jeg dette som 
noe annet. Helga forteller at en kan ved økt 
awareness blir tydeligere på egne behov, 
og hun ble oppmerksom på en lengsel et-
ter noe, og at det var en del av en ånde-
lighet. 

Noen søker til et åndelig felleskap, mens 
Helga fi nner det i meditasjon og stillhet. 
Det fi nnes så mange introjekter og dogmer 

rundt dette temaet, spe-
sielt hvis en bruker ordet 
tro. Ordet tro og religion 
handler med en gang 
om riktig og gal måte 
å tro på, og intellektet 
blir aktivert. Vi opplevde 
sammen at det ble umulig 
å dele awareness på hva 

spiritualitet er, når vi brukte dette ordet. 
For Helga handler det ikke lenger om en 
bestemt trosretning, men hun har gjort et 
valg i forhold til begrepet Gud. Hun har 
forsøkt å henvende seg til en åndelig en-
ergi og be til universet, men det ga ingen 
resonans i henne slik hun opplever når hun 
ber til Gud. 

-For meg er det godt å ha noe å be til, 
det er et av de valgene jeg har gjort, 
sier Helga. Samtidig er ikke det valget 
begrenset av dogmatisk tenkning, men 
en åndelighet som er blitt større, fri fra 
dogmatisk tenkning, åpen for alt og som 
rommer mye mer. Det er noe som kom-
mer som et resultat av arbeid med egen 
awareness. Opplevelsen er lite dogmatisk, 

det er mer en erkjennelse av at jeg og alle 
andre er en del av Gud. Mange gestalttera-
peuter er opptatt av åndelighet og mange 
trekkes mot Østens fi losofi  og religion, 
slik som buddhismen. Til tross for det som 
er forskjellig, fi nnes det noe som er felles, 
blant annet opplevelsen av at åndelighet 
åpner opp for at mennesker er mer enn 
bare tanker, kropp og følelser. 

Åndelighet i arbeid med klienter 
Åndelig awareness – handler for meg mye 
om kjærlighet, sier Helga. Kjærlighet er ikke 
et ord en ofte bruker i gestalt. Men jo mer 
jeg jobber, jo mer opplever jeg kjærlighet-
en som en åndelig kraft, tilstede mellom 
menneskene. Kjærligheten er noe virksomt 
som bare er der og som rommer alt. Helga 
forteller at hun hver morgen forbereder 
seg ved å be om å få ha en kjærlighet som 
rommer en total aksept. Samt minne seg 
selv på at det ikke er på grunn av henne 
at noe skjer, men at vi, terapeuten og 
klienten, gjør noe sammen og ved det blir 
en del av noe mer. Hun ønsker å oppleve 
en total aksept for mennesker som kommer 
hit og er sammen med henne. Helga har et 
lite ikon stående i vinduskarmen, det skal 
minne henne på det helt enkle, kjærlighet-
en. Hun kjenner at den kjærligheten gir 
henne ydmykhet og opplevelsen av at vi er 
alle like og alle har sitt å slite med. Ingen 
er mer verdifull enn de andre og basisen er 
at vi sitter i en del av det samme, sammen. 
Helga føler en ydmykhet i det å få lov til 
å ta del i andre menneskers liv, at hun blir 
gitt den tilliten og tatt imot. 
-Som nyutdannet var det nesten underlig å 
oppdage og være til hjelp for noen, nå er 
det mer en gave, og opplevelsen av å ha 
en meningsfull jobb og en måte og møte 
mennesker på, avslutter Helga Tveit.

Et allmenngyldig tema 
Når jeg går fra Helgas kontor, er jeg fylt av 
undring og takknemlighet for at hun ville 
dele med meg og leserne sine tanker og 
opplevelser rundt temaet gestalt og ånde-
lighet. Jeg går med en underlig følelse av 

Åndelighet, - noe mer enn kropp, 
følelser, tanker. 
REPORTASJE: MARGOTH TOVE KALSTAD
JOURNALIST/ 2 ÅRS. STUDENT TERAPEUTUTDANNELSEN VED NGI

Fortsetter side 6 

Men da hun begynte å 
trene Qigong og Tai Chi 
trengte hun inn i seg 
selv på en annen måte

Gestaltterapeuten nr.1-2008
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HÅNDBOK FOR TERAPEUTER:

Øvelser til bruk i psykoterapi
ASTRID  GRAVVOLD BJØRNØ 

OG FRØYDIS KVÆRK

BOKEN BESTILLES 
VED FORHÅNDSBETALING AV
Kr. 200,-+porto og eksp.Kr. 40,- 

til kt.nr. 2540.02.18873

Boken sendes så fort pengene er på konto.
froyasforlag@gmail.com

www.froyasforlag.no
tlf. 33 13 00 69 / 47 31 69 50

I vårt arbeid møter de fleste av oss sjokktraumer i form av 
overgrep, vold, ondskap, smerte, angst og sårbarhet.  
Ifølge L. Eitinger er ” traumet muligens den mest 
unngåtte, ignorerte, bagatelliserte, misforståtte og ubehan-
dlete årsaken til menneskelig lidelse.”
 Kurset er lagt opp med tanke på en opplevelsesorien-
tert  pedagogikk.  Det vil veksle mellom praktisk arbeid 
og teori. Deltagerne vil få mulighet til å lære konkrete 
terapiredskaper som vil være nyttige i den behandlende 
hverdagen.
 Kurset er selvstendig men vil også være første del av 
en mulig kursrekke på 3 kurs med en kroppslig innfalls-
vinkel til behandling av PTSD-pasienter. (Post traumatisk 
stress syndrom)                                                                      

Kursleder: Karen Margrethe Sæbø
Karen Margrethe Sæbø er en ytterst kompetent og 
levende underviser.  Hun har drevet selvstendig prak-
sis, holdt foredrag, kurs og utviklingsgrupper siden 
1989. Sæbø er spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk 
fysioterapi. Hun er sertifisert kroppsanalytiker og 
psykoterapeut, Sertifisert Somatic Experience Prac-
tioner (SE), og er EMDR terapeut.

 Sted: Niels Leuchsvei 99, 
 Eiksmarka i Bærum
 Tid: 24. – 26. april 2008.
 Pris:  Kr 3500,00 inklusive lunsj.

”Sporene i kroppen etter sjokk traumer.”
ET KURS FOR DEG?

at temaet er noe jeg alene ikke kan romme 
fullt og helt, fordi det inneholder mye mer 
enn det et enkelt menneske kan romme 
alene! Men i møte med andres åndelighet 
kan det bli større og åpne opp nye veier i 

oss. I prosessen med å feste samtalen til 
ord som kan formidle Helgas økte aware-
ness på at alle er kropp, alle er følelser, 
alle er tanker og alle er ånd, snublet jeg 
plutselig over gestaltlitteratur og -artikler 
som sier noe om spiritualitet og kjærlighet, 
så det må vel bety at min awareness har 
økt på området! 

Påmelding:  Fortløpende påmelding ved innbetaling av 
kursavgiften til Grethe Rønning, 
Josefinesgate 35, 0591  Oslo.  Kontonr: 6170 10 43633.
Oppgi navn, e-postadresse eller adresse og telefonr.

Gi beskjed om du ønsker å få tilsendt faktura.

Ønsker du mer informasjon er du velkommen til å ta 
kontakt på grethe@ga-terapi.no eller tlf: 91 13 90 63.

Hun kjenner at den kjærligheten 
gir henne ydmykhet og opplev-
elsen av at vi er alle like og alle 
har sitt å slite med.

Fortsetter fra side 4:
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Oppdragbeskrivelse:
Vi søker en styre- sekretær som kan:
• være tilgjengelig for NGFs medlemmer/andre pr telefon til  
 fast avtalt tid
• sende og motta søknadspapirer til potensielle medlemmer  
 etter forespørsel
•  holde vårt nye medlemsregister oppdatert
•  føre enkelt regnskap for NGF – registrere inn/ut beløp og  
 betale regninger etter anvisning fra styret
•  henvise medlemmer/andre til praktiserende terapeuter/ 
 veiledere evt. andre ressurspersoner etter behov
•  bistå styret med skrivearbeid/saksbehandling
•  følge opp innkomne og utgående post til NGF
•  og bistå i oppfølging av saker under behandling

Kvalifikasjoner:
Vi ønsker at du:
•  har gode samarbeidsevner
•  kan sette av en fast tid hver uke til dette arbeidet
•  har dataferdigheter i tekstbehandling, Excel og e-mail 
 korrespondanse
•  har erfaring med enkelt budsjett- og regnskapsarbeid
•  fortrinnsvis behersker engelsk muntlig og skriftlig
•  har egnet sted/kontor med internett tilgang 

•  er selvstendig næringsdrivende med eget organisasjonsnr.
•  er medlem i NGF

Vi tilbyr deg:
•  konstruktivt samarbeid med styret
•  fleksible arbeidsvilkår
•  honorar er satt til 50 000,- (ca 20% stilling)
•  kopieringsmaskin, datamaskin og telefon – tjenestene kjøpes  
 av NGF i henhold til nærmere avtalte satser
Annet:
•  etter samtale med aktuelle kandidater vil styret fatte vedtak  
 om engasjementet
•  styret er stillingens nærmeste overordnede, og den som det  
 rapporteres til
•  stillingen opprettes som et engasjement frem til årsmøtet  
 2009
•  erfaringene fra ordningen vil danne utgangspunkt for vur- 
 dering av et permanent engasjement eller opprettelse av en  
 permanent stilling som foreningssekretær for NGF
•  styret fremmer saken om fremtidig ordning til endelig be- 
 handling i årsmøtet 2009

 Skriftlig søknad med CV sendes til:
 Postboks 3162 Elisenberg, 0208 Oslo 
 Søknadsfrist: april 2008. 

Konsulentoppdrag som Styre–sekretær for NGF  
Oppdraget gjelder for perioden 2008/09

STILLING LEDIG

Helga 
er utdannet førskolelærer (1975), arkitekt (1988) 
og gestaltterapeut (NGI 1997) med videreut-
danning (NGI 1999), og har lang yrkeserfaring fra 
disse fagområdene. I tillegg har hun videreutdan-
net seg for å arbeide med gestalt i organisasjoner 
(IGOR/NGI 2001). Hun arbeider nå som terapeut 
i egen praksis med enkeltklienter, par, grupper 
og kurs. Hun har vært lærer ved NGI siden 
høsten 1998 fremtil 2007, og veileder fra høsten 
2007.

“Jeg arbeider mye med mennesker som opplever 
depresjoner, meningsløshet og angst, eller som 
befinner seg i en livssituasjon de gir uttrykk for er 
vanskelig å håndtere alene. Min jobb er både å 
utforske, støtte og utfordre. Alle mennesker er i 
en kontinuerlig endringsprosess. Jeg liker tanken 
på at vi blir “fetere” som mennesker, at vi oppd-
ager mer av vårt potensiale.Når vi oppdager flere 
sider ved oss selv, våre behov og ønsker, øker 
også mulighetene til å ta valg til det beste for oss 
selv og de rundt oss.”

På jakt 
etter 

veileder?

Jeg tilbyr veiledning 
for terapeuter og studenter.

Elisabeth Eie, 
GT/veileder MNGF
www.aurorasenter.no/eeie
Mob: 92031805

Norsk Gestaltterapeut Forening har fått nye web-sider...
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innsats fra dyktige og hardt arbeidende 
gestaltterapeuter som arbeider med 
denne saken. 

Registerordningen: 
Alle praktiserende gestaltterapeuter 
som har registrert seg i Brønnøysund-
registeret for alternative utøvere har 
også vært viktige deltagere i denne 
prosessen. Registrete praktiserende 
MNGF er nå ca. 75 medlemmer. Prak-
tiserende medlemmer oppfordres fort-
satt til å melde seg inn i Brønnøysunds 
registeret. Den enkeltes registrering er 
fortsatt av stor betydning. Dette fordi 
F inansdepartementet 
vil vurdere hvor mange 
som faktisk vil registrere 
seg og ut i fra det gjøre 
en vurdering ift. moms-
fritaket. Det er derfor av 
stor betydning at alle 
praktiserende  gestalt-
terapeuter (MNGF) regis-
trerer seg. Dette gjelder 
også de medlemmer som 
har fritak fra moms. Dette fordi hver in-
nmelding teller og hvis forslaget om 
fritak ikke går igjennom vil dette også 
ramme de som ikke er momspliktige. 
Det oppfordres derfor sterkt til at alle 

praktiserende MNGF registrerer seg i 
dette registeret. Styret ønsker likevel å 
berolige medlemmene med at fritak fra 
merverdiavgift er en sak hvor mulighet-
en for gjennomslag høyst sannsynlig er 
tilstede. 

Dokumentasjonsplikt:
Styret i NGF la frem forslag om doku-
mentasjonsplikt på årsmøtet. Dette 
forslaget ble vedtatt og vil være gjel-
dende fra årsmøtet 7 mars 2008. Jour-
nalføring og dokumentasjonsplikt ble 
diskutert allerede på årsmøte i 2002. 
Grunnlaget for dokumentasjonsplikten 

gjelder et minimumskrav 
som Gjensidige Forsikring, 
med den avtalen vi har i 
dag, har til forsikrede utø-
vere.      
 Det er ikke bare NGF 
som har denne ordnin-
gen. Sammenslutningen 
for alternative behandler 
organisasjoner SABORG, 
har vedtektsfestet doku-

mentasjonsplikt for de organisasjonene 
som er tilknyttet SABORG. Forslag om 
krav til dokumentasjonsplikt for de som 
er registrert og godkjent i alternativ 
registeret, er oversendt Sosial og Helse 

Direktoratet (SHD)
 Norsk Forening for Psykoterapi 
(NFP) har vedtektsfestet denne plikten 
for sine medlemsorganisasjoner. Det er 
dermed en ordning som er påkrevd for 
å ha forsikring og som medlem i NFP. 

Kravene til dokumentasjonsplikt: 
Enhver gestaltterapeut MNGF plikter å 
føre dokumentasjon av sitt arbeid med 
klienter.

Opptegnelsen skal minimum inne-
holde:
• navn, fødselsdato og adresse
• angivelse av det som ligger til grunn  
 for henvendelsen 
•  tidspunkt for 1. gangs kontakt og  
 for videre terapeutisk kontakt med  
 klienten.
Opplysningene skal holdes nedlåst og 
skal oppbevares minimum i 5 år.

Kvalitetskrav til gestaltterapeuter:
Faglig Etisk Råd (FER) og styret tok opp 
hvilke kvalitetskrav til faglig oppdat-
ering og veiledning som skal stilles 
til ferdigutdannede gestaltterapeuter 
(MNGF). FER vurderte kravene som 
foreligger i NGFs vedtekter i dag. 
Deres forslag til vedtektsendringer for 
veiledning ble fremlagt på årsmøtet. 
Forslaget til vedtektsendring ble ikke 
vedtatt da denne endringen bør vur-
deres opp mot Continuing Professional 
Development (CPD). 
 Denne CPD ordningen benyttes 
i dag av European Association of 
Psychotherapy (EAP). Det vurderes 
også å bli tatt i bruk av European As-
sociation of Gestalttherapy  (EAGT). 
Norsk Forening for Psykoterapi (NFP) 
ønsker også å benytte seg av denne 
ordningen. I tillegg er dette i tråd med 
anbefalinger fra SABORG. Kravet sams-
varer i tillegg til European Certifi cate of 
Psychotherapy (ECP) som benyttes av 
EAP. 
 CPD ordningen er tenkt som et 
minimumskrav krav for kvalitetssikring 
av praktiserende gestaltterapeuter 
MNGF. 
 Utgangspunktet for EAP er at alle 
terapeutene skal ha 50 timer i snitt per 
år. Dette skal være av totalt 300 timer 
de siste seks år. Denne ordningen, I 

tråd med europeisk CPD, kan oppfylles 
i tråd med nedenfor stående punkter:
•  Videregående eller tilleggsutdan- 
 nelse i profesjonell psykoterapi ut 
 dannelse/kurs
•  Profesjonell veiledning for psyko- 
 terapi praksis/klinisk/gruppearbeid  
 og likemanns veiledning
•  Psykoterapi konferanse/symposium  
 deltagelse
•  Profesjonell aktivitet m. psykoterapi       
 (bli valgt i styre eller komité 
 og møtedeltagelse.)
•  Deltagelse i ekstra psykoterapeutisk  
 trening som veileder/lærer/fore- 
 dragsholder eller forsker.

Det fi nnes muligens innvendinger mot 
denne ordningen. Dette omfatter bl.a. 
hvordan ordningen skal passe inn i 
norske forhold. Likevel er det slik at 
hvis NGF ønsker å være del at et større 
samarbeid for å øke troverdighet, 
høste fordeler av et europeisk samar-
beid og bli medlem i EAP vil det være 
både påkrevd og fordelaktig med felles 
kvalitetssikringsordninger. CDP ordnin-
gen har noen fordeler med seg som 
innbefatter at praktiserende terapeut 
ikke trenger å ”innrapportere” hver år 
men hvert sjette år isteden. En ann-
en fordel vil også være en økt frihet 
til å sikre seg faglig oppdateringer og 
veiledning på ulike måter. 
 Styret velger altså å legge ut utdrag 
fra denne ordningen. På denne måten 
gir vi medlemmene en mulighet til å se 
på ordningen. 
Dette vil gjøre det mulig for med-
lemmene å være med 
prosessen med rom 
for tanker, meninger 
og tilbakemeldinger. 
Styret la frem arbeidet 
med CPD som en et 
punkt på handling-
splanen på årsmøte. 
Kommer styret i land  
med denne ordningen, 
vil det være mulighet-
er for å legge frem et 
endelig forslag på årsmøte 2009. 
Tilbakemeldinger kan sendes til 
NGFs e-post: styret@ngfo.no

Workshop 8-9 mars 2008
Påfølgende lørdag og søndag holdt 

NGF workshop med Ken Evans, 
gestaltpsykoterapeut og president i 
EAGT. Hans tema var, etter forslag fra 
en gruppe MNGF; The Gestalttherapists 
Use of (Whole) Self. Han fokuserte på 
hvordan du kan bruke hele deg i ar-
beidet som gestaltterapeut/gestaltist.
(Se eget referat fra workshop’en s. 17.)

Data, it og web: 
Etter lang tid kan styret nå med glede 
presentere en NY WEB side for med-
lemmer og andre som ønsker infor-
masjon og navn på praktiserende 
gestaltterapeuter MNGF. Det er til å 
ta av seg hatten for Ida Wadel (sty-
remedlem) og vår betalte konsulent 
som har utført dette arbeidet. Uten 
dem ville vi ikke hatt en ny web side å 
skryte av. 

Gå inn å se da vel:  www.ngfo.no
Medlemsregisteret og nytt datasystem 
ble etablert i 2007. Registreringssys-
temet sørger bl.a. for at medlemmene 
ligger inne på en oppdatert praktiser-
ende terapeutliste. Systemet er nå 
utprøvd og styret regner med at data-
systemet vil kunne gi medlemmene en 
raskere og bedre service.

Gestaltterapeutveiledere:
Det er godkjent tre nye gestalttera-
peutveiledere gjennom VSU (veileder 
sertifi serings utvalget) i 2007/08. NGF 
minner om foreningens nåværende 
krav til kontinuerlig veiledning for prak-

tiserende gestaltterapeuter. 
Om noen av våre medlemmer 
ønsker ytterlige informasjon om 
hvordan vi jobber, prosessen 
videre, andre spørsmål eller har 
bidrag, så send gjerne en e-post 
til styret@ngfo.no 

Årsmøte 2008 og nytt styre:
Fredag 07.03.08 holdt NGF årsmøte 
ved Håndverkeren konferansesenter. 
Budsjett og regnskap ble lagt fram 
av styret regnskapsåret 2007 gikk 
i overskudd. Styret håper at med-
lemmene opplevde redegjørelsen som 
tilfredsstillende, men tar gjerne i mot 
tilbakemelding. Styrer la frem og fi kk 
godkjent forslag om økt medlemsav-
gift. Beløpet ligger fortsatt godt under 
f.eks sykepleierforbundets avgift. I 
tillegg sørger økt avgift for å være 
med å drifte SABORG slik at organisas-
jonen kan fortsette sin virksomhet. Det 
dekker også økt medlemskontingent 
fra paraplyorganisasjonen NFP. I tilegg 
dekker økningen krav til å drifte en 
organisasjon med økende medlems-
masse.  

Merverdiavgift:
Styret måtte også på dette årsmøte 
informere om status i arbeidet om fri-
tak av merverdi. Finansdepartementet 
har signalisert at de ønsker fritak av 
merverdi for MNGF og dermed knytte 
dette opp til Brønnøysunds register for 
alternative behandlere. Dessverre har 
ikke styret fått endelig tilbakemelding 
om dette ennå. Til tross for langsom 
fremgang i saken mangler det ikke på 
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“hver innmelding teller 
og hvis forslaget om 
fritak ikke går igjen-
nom vil dette også 
ramme de som ikke er 
momspliktige”

SISTE NYTT FRA STYRET

KRISTIN BORGE 
STYREMEDLEM I NGF

“Dette vil gjøre 
det mulig for 
medlemmene å 
være med i pros-
essen med rom for 
tanker, meninger og 
tilbakemeldinger”
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Athen Konferanse
Tidspunkt: 6. - 9. september 2007
REPORTASJE: BIANCA SCHMIIDT
STYRET I NGF, APRIL 2008

Solen synker stillferdig ned 
i havet utenfor Cavori Beach 
i Athen og lager et vakkert 
bakteppe til en forsamling 
velkledde mennesker som 
nipper til champagneglass. 

De rundt fem hundre gjestene står i hagean-
leggene til Divani Appolon Palace, et av Ath-
ens mest eksklusive hotell med strandutsikt. 
Få enser den vakre fredfulle forestillingen 
der de ler, mingler, småprater og nipper 
til glassene. Snart skal matsalen åpnes og 
en fireretters gallamiddag 
startes. At dette fine selska-
pet med smilende gjester 
er på en gestaltkonferanse 
med temaet Exploring 
Human Conflict, er sikkert 
ikke lett for utenforstående 
å gjette. 
 Den 9ende Europeiske konferansen 
i gestaltterapi ble avholdt i Athen fra 6-9 
september 2007. På denne konferansen var 
det rekordstor deltagelse med rundt fem 
hundre deltagere. Konferansen inneholdt 
et tett program med alt fra åpningsser-
emonier, taler, 52 teoretiske presentas-
joner, 7 diskusjonspaneler, 42 eksperiment 
workshops og mye selskapelighet. Vi er 
stolte og glade for at det var hele fem 
norske representanter som holdt workshop 
og/eller teoretiske foredrag. Vi takker Daan 
Van Baalen, Svein Johansen, Knut Moskaug, 
Helge Halvorsen og Gunaketu Kjonstad 
for innsatsen. De to sistnevnte var i tillegg 
nykommere og fortsatt studenter ved NGI. 
Konferansedagene ga rikelig rom til alt fra 
nettverksbygging, faglig påfyll, sosial hygge 
med norske og utenlandske kollegaer 
og ikke minst sol og turist- opplevelser i 
Athen. 
 For noen startet turen flere dager før 
konferansestart takket være et flyselskaps 
billige direkte avganger. Utpå søndagen 
samlet det seg etter hvert en gruppe varme 

norske gestaltterapeuter på Pireus havnen 
i Athen. Det ble en hyggelig lunch før alle 
dro med ferger til sine utvalgte soløyer. 
Fire dager senere ankom de, og rundt fem 
hundre andre deltagerne, Athen og konfer-
ansehotellet. Her skulle alle registreres og 
melde seg på workshops, seminarer, finne 
hotell og romkamerater. Dette skapte lett 
kaos, litt hektisk stemning og noen frus-
trerte deltagere. Nærmere en felles figur på 
hovedtemaet menneskelig konflikt kom vi 
vel ikke. 
 Torsdag kveld var det en åpningsser-
emoni. Etterpå ble vi stemningsfylt ønsket 
velkommen med tapas og vin under 
stjernehimmel og utsikt til et flombelyst 

Akropolis fra hotellets tak. 
Hvis man gikk rundt og lyttet 
var det først små grupper som 
snakket sine språk. Utover 
kvelden var det stort sett 
engelsk som ble benyttet et-
tersom god stemning, min-

gling og nettverksbygging hadde gjort sitt. 
Samtaletemaet var alt fra lette samtaler til 
dypere faglige diskusjoner. Det var uansett 
sikkert at her var det et fargerikt internas-
jonalt gestalt felleskap. 
 De tre dagene med workshops og 
seminarer er umulig å gjengi i sin helhet.. 
Det var et fullpakket program med mange 
muligheter til forskjellige former for påfyll. 
Temaene strakk seg fra drømmer, seksu-
alitet, konflikt, kroppsrelatert jobbing, nye 
teorier og unstarted business. Bidragsyterne 
var alt fra gamle kjente navn til nye friske 
ansikter. Noe var meget bra, annet litt 
mindre vellykket. 
 Lettere er det å beskrive noe av 
stemningen på de store felles arrange-
mentene. Fredag kveld hadde program-
komiteen ordnet en teaterforestilling med 
noen improvisasjonsskuespillere som på 
kommando fra salen spilte ut konferansens 
tema, Exploring Human Conflict. Kreativt, 
levende og godt utført.  Etterpå klarte vi å 
samle rundt tjue av de i alt tjuefire norske 
deltagerne til felles middag i Plaka, Athens 
gamle by med trange hvitkalkete smug og 

“rekordstor deltagelse 
med rundt fem hundre 
deltagere”

mange butikker og restauranter. Hyggelig 
å kjenne på at vi hadde et norsk fellesskap. 
God mat, samvær og vin.
 Timene og dagene gikk 
fort og avslutningsmid-
dagen ble raskt et faktum. 
Gjestene ble geleidet inn 
fra den nydelige hagen til 
en festdekket matsal. Hvert 
land ble samlet rundt egne 
småbord. Vi nordeuropeiske 
så vel frem til, i følge vår 
tradisjon, en lang hyggelig middag hvor 
vi kunne småprate og fordøye inntrykk. 
Allerede under første forrett braket det im-
idlertid løs med høylytt underholdning og 
oppfordring til allsang. Ingen småprating 
her, altså…  Så kom en gresk dansetrupp, 
folk reiste seg og gynget med. Vi vekslet 
blikk og en skål før vi måtte gi oss over 
til synet og lydene. Andre forrett ankom 
bordet mens dansemusikken startet og folk 
stormet parketten. En etter en hev vi nor-
dmenn oss med i en forrykende, levende, 
pulserende fest hvor alt var lettere kaotisk. 
Midt i måltidet hoppet en gjest opp på et 
bord og danset en vill solo. En uniform-
skledd servitør skrek og ropte på forster-
kninger. Ingen irettesettelser kom, men 
servitørene ryddet bordet i rekordfart og 
klappet og danset med. Var det Daan som 
svingte forbi med Gro eller var det Ken Ev-
ans EAGT presidenten med Daan på slep?  
Hvor ble det av min desserttallerken, den 

var her før forrige dans og hvordan danser 
man egentlig Zorba? Språk var ikke lenger 
annet enn rytmer, smil, bevegelse og latter. 

For en fest, for en opplevelse! 
Denne festen beskriver og 
reflekterer på mange måter 
mangfoldet av inntrykk på 
hele konferansen.  Alt fra den 
fredfulle vare solnedgangen 
til god mat og yr festglede og 
sprakende energi. Jeg er glad 
jeg reiste og ønsker definitivt 

å bli med til Tyskland (?) om tre år. Håper 
mange blir med…

Det nye styret:
Styret og tillitsvalgte i NGF 
valgt av årsmøtet 7. mars 
2008

Styret:
Glenn Rolfsen
Bianca Natalie Schmidt
Kristin Borge
Ida Wadel
Liv Åse Espeland
            

Vara: 
Irene Lind Simonsen
Vigdis Kraft              
            

Faglig etisk råd (FER):
Dorothy Ann Bøhler
Turid Rogstad
Ada E. H. Lofstad

Meglerutvalget (MU):
Styret og FER bes selv avklare hvem 
av sine respektive medlemmer, en 
fra hver, som skal sitte i MU denne 
perioden.

Veiledersertifiseringsutvaget (VSU):
Elin Brekke
Marianne Lind
Ina Herrestad

Revisor:
Henrik Haug

NGFs representant i NFP:
Kristin Borge
        

Vara:
Glenn Rolfsen

Valgkomite:
Stig Ullersmo
Margareth Svendsen

Gestaltterapeuten nr.1-2008

“Vi vekslet blikk og 
en skål før vi måtte gi 
oss over til synet og 
lydene”
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På den andre siden krever dette streng 
disiplin av oss, hvor vi tøyer våre grenser 
og overser kroppens behov for balanse 
og hvile. Alt kroppslig som ikke motsvarer 
idealene blir plager som foraktes eller fornek-
tes. Dette innebærer en enorm polarisering 
av vårt forhold til våre kropper, og det ser ut 
som det moderne mennesket har en brist i sin 
kroppslige forankring.

Dette gjenspeiler seg også i det psykotera-
peutiske rommet.  Ulike problemer folk 
kommer til psykoterapi med har også et 
kroppslig uttrykk.  Hodepiner, svimmelhet, 
muskelspenninger, hjertebank, pustebesvær, 
spiseforstyrrelser, rygg- og leddsmerter, 
hudsykdommer/utslett o.s.v.  
Det som er slående er hvor fremmed eller 
uoversettelig disse ulike kroppslige utrykkene 
er for mange, kroppens ”språk” ser ut til å ha 
blitt et ”fremmed språk”.

Dette fikk meg til å reflektere over egen 
bakgrunn og skolering som gestaltterapeut.  
Som praktiserende gestaltterapeut har jeg 
tidvis kjent meg frustrert i forhold til å inte-
grere kropp/ psyke i en helhetlig tilnærming 
i praksis.  Det blir ofte mye snakk om i terapi-
rommet, om følelser, om tanker, fantasier, om 
hendelser i fortid og fremtid.  Våre kropper 
er i terapirommet som en manifestasjon av 
det fenomenologiske i møtet mellom klient 
og terapeut, men hvor mye oppmerksomhet 
retter vi mot den?  Helhetlig metode garan-
terer som kjent ikke helhetlig praksis.  Forblir 
helhetstenkningen en filosofi eller omsettes 
den også i praksis?  Dette var mitt hovedan-
liggende i mitt mastergradsarbeid ”Kroppen 
etterlyses!” (2005).  

I forrige utgave av Gestaltterapeuten utdypet 
jeg teoretisk hvilken fundamental betydning 
kroppen har for opplevelsen av oss selv.  
(Gestaltterapeuten nr. 1-2007)   Her vil jeg 
formidle og reflektere rundt noen av funnene 
i mitt kvalitative forskningsarbeid.  
Formålet med min undersøkelse var å frem-
skaffe mest mulig fyldig informasjon om 
hvordan gestaltterapeuter anvender og 
integrerer kroppen i møte med sine klien-
ter.  Jeg valgte derfor observasjon gjennom 
videofilmede terapitimer som datainnsam-

lingsmetode.  Ut fra omfanget av et mas-
tergradsarbeid, og et lite utvalg, kan ingen 
generelle slutninger trekkes.  Noen mønstre 
ble imidlertid identifisert og kan være vel 
verd å reflektere over. 

Awareness og kontakt.
Gestaltterapien har to sentrale arbeidspunkt 
eller redskap.  Det ene er awareness-be-
grepet, som både handler om terapeutens 
egen awareness, og å utvikle klientens 
awareness.  (Hostrup, 1999)   Mest interes-
sant i denne sammenheng var hvor våken 
terapeutenes oppmerksomhet er i forhold til 
awareness-sonene?  Forholder vi oss fenom-
enologisk åpnr, og lar alt være like viktig i 
utgangspunktet?      
Det andre er kontakt- eller energisyklusen, 
som er et redskap for å skjerpe oppmerk-
somheten på hvordan kontakten struktureres.  
Denne modellen har vært under konstant 
utvikling innenfor gestaltterapien.  Her velger 
jeg å anvende Joseph Zinkers (1978) modell.

 

Modell 1:  
Modellen viser kontakt/energisyklusens faser.

Smith (1985) fremhever at en psykoterapeu-
tisk tilnærming som virkelig arbeider helhetlig 
fokuserer ikke bare på kroppen for forståelse, 
men må også arbeide med kroppen terapeu-
tisk. 
Han deler derfor kontaktsyklusen i en aware-
ness-del, i modellen representert fra trinn 1 
t.o.m 4, og en utrykksdel som dekker siste 
halvdel av syklusen.  Perioden mellom aware-

ness-delen og utrykksdelen i syklusen er spe-
sielt viktig fordi den involverer en bevegelse 
av energien til også å omfatte vårt motoriske/
muskulære system.  Mesteparten av energien 
knytter seg til det autonome nervesystemet i 
perioden awareness-delen omfatter. I utrykks-
perioden av syklusen er mest energi bundet 
til vårt frivillige muskulære system, det vi selv 
kan styre med bevisstheten (Smith, 1985). 

Terapeutiske prosesser hvor klient og terapeut 
bare snakker sammen har sin innvirkning først 
og fremst i første halvdel, awareness-delen.  
Verbale intervensjoner kan for eksempel 
bestå av å forklare sammenhenger mellom 
nåværende følelser og historiske mønstre, 
støtte ved å oppmuntre eller utrykke empati, 
dele fenomenologisk observasjoner, hva tera-
peuten ser, hører, selv registrerer eller føler, 
konfrontere eller frustrere dersom klienten 
unngår noe.

Ved direkte kroppslige intervensjoner er ikke 
klienten lenger på forestillingsnivå men gjør 
noe i virkeligheten.  Dette innebærer en beve-
gelse fra en mer emosjonell distanserthet ved 
å snakke om, til mer nærværenhet, en her og 
nå opplevelse, og gir økende tilgang direkte 
til følelser.  Kroppslige intervensjoner kan 
variere, for eksempel å veilede og oppmuntre 
til å utrykke en følelse eller handling.  Instru-
ere handling i forhold til et symbolsk mål, for 
eksempel på fantasinivå som gir en direkte 
her og nå opplevelse. Direkte intervensjoner 
i forhold til klientens bevegelser, holdning 
o.s.v.  Til slutt, intervensjoner hvor man 
bokstavelig talt arbeider med kroppen ved at 
terapeuten tar på klienten, fra lette berøringer 
til fokuserte trykk og/eller massasje i forhold 
til muskelspenninger (Smith, 1985).

Kroppslig erfaring.
Med dette som bakgrunn undersøkte jeg 
alle verbale utsagn som inneholdt noe om 
kroppslig erfaring i mitt datamatriale.  Med 
kroppslig erfaring menes alle verbale utsagn 
som refererer til en følelse, sansning/opp-
levelse, i motsetning til verbale utrykk som 
handler om tenkning, analyse og fornuft.  
Hvor ofte refereres det til kroppslig erfaring?  
Hvem bringer det inn og hvordan skjer det?

1.
HVILE/
BALANSE

2.
FORNEMMELSE
(SENSATION)

4.
MOBILISERING 
AV ENERGI

3.
AWARENESS

5.
HANDLING

6.
KONTAKT

7.
TILBAKE-
TREKNING

 Gestaltterapi, 
- en kroppsintegrert terapi?
                         

Som moderne mennesker lever vi i en kultur som både 
er kroppsfiksert og kroppsfientlig. På den ene siden har 
vi en enorm mediefokusering i form av utseendekrav, 
sunnhetskrav og friskhetsideealer.  Vi trener, sminker, 
pynter på, opererer og medisinerer kroppen for å leve 
opp til idealet om en ungdommelig, frisk og vakker 
kropp.    GRETHE RØNNING

Gestaltterapeuten nr.1-2008



14 15

Gestaltterapeuten nr.1-2008

sin oppmerksomhet mot klientenes inner-
sone.  2 eksempler for å illustrere:

Klienten:
Ja, det er et eller annet som skurrer der..  
Terapeuten:
Kan du kjenne det, .. hvor kjenner du det i 
kroppen at det ikke stemmer? .. ..  skurr 

Klienten:
Det var i en annen sammenheng og det var 
koselig og hun virket veldig ålreit,  .. men 
liksom … dette opplegget her… først var 
det liksom fredagskvelden vi skulle kom-
me, så forandra du det til torsdagskveld,.. 
hva er dette for noe da, hva er dette for 
opplegg? 
K sitter med tekopp, setter den fra seg, men tar 
den opp igjen

Terapeuten:
Ja, .. ta og så .. og så kjenn på det du har i 
magen 
T beveger hendene og tar seg til magen

Disse eksemplene viser hvordan man ved 
å trekke inn innersonen også ankommer 
nuet. På den måten legges det til rette for å 
arbeide integrert ved å forsøke å trekke frem 
den kunnskapen kroppen representerer.  Det 
er innersonen og yttersonen som særskilt 
tilrettelegger for nuet.  
Terapeutenes utsagn rettet mot yttersonen 
var det gjennomgående langt færre av.  
Hovedinntrykk var at disse utsagnene mye 
gikk på bekreftende og støttende utsagn om 
hva terapeuten hører eller ser.  I mindre grad 
anvendte terapeutene yttersonen i forhold til 
å kommentere og undersøke observerbare 
forhold med klientene.  Det samme forholdet 
gjenspeiles også i avsnittet nedenfor som 
nærmest vokste frem av en oppmerksomhet 
over hva som ikke var tilstede i datamateri-
alet.

Direkte kroppsintervensjoner.
Utover å øke klientens awareness verbalt er en 
annen viktig oppgave ved å arbeide helhetlig 
å rette oppmerksomhet på kroppens ikke-ver-
bale utrykk.  Jfr. Perls (1973) og Smith (1985)
Grovt sagt finnes det 2 muligheter; enten å 
veilede og instruere klienten verbalt i forhold 
til kroppens observerbare utrykk, eller direkte 
fysisk kontakt ved å berøre.
Ved å arbeide med det fenom-
enologisk observerbare i terapi-
rommet aktiviseres klientens her 
og nå, og på den måten trekkes 
en mot mer nærvær i forhold til 
kroppens kunnskap eller ”språk”.  
Jfr. Smith’s oppdeling av kontaktsyklusen i en 
awareness-del og en utrykksdel.
Hvordan anvender terapeutene det som kan 
observeres?  I hvilken grad blir det som kunne 

iakttas, høres osv utnyttet?  Det var stor vari-
asjon i datamaterialet i forhold til hvordan 
kroppene fysisk/motorisk fremsto i rommet.  
Direkte intervensjoner rettet mot kropp var 
imidlertid relativt få.

Berøring.
Berøring mellom terapeut og klient er helt 
fraværende i datamaterialet.  Med unntak 
av ett ”stolarbeid” sitter terapeut og klient i 
hver sin stol timene igjennom.  At berøring er 
totalt fraværende er kanskje ikke så underlig?  
Berøring er svært personlig og intimt, og det 
kan oppfattes på ulike måter.  Å ta på eller 
berøre har vært, og er et kontroversielt tema 
innen psykoterapien, spesielt i forhold til 
temaet motoverføringer.  Hvems behov tjener 
berøringen?

Berøring er også en veldig direkte måte å 
kommunisere på ”kropp til kropp”.  Krop-
psorientert arbeid, spesielt ved berøring gjør 
at terapeut og klient kommer i en uvanlig nær 
og intim posisjon.  Hvilket forhold har vi tera-
peuter til egen kropp og berøring?  Hvor god 
kjennskap og hvilke forhold har vi til oss selv?  
For å arbeide fenomenologisk må vi som 
terapeuter være oss bevisst egne holdninger 
og reaksjoner og kunne sette de til sides (jfr. 
epoche), for på den måten å skille mellom 
egen problematikk og klientens.  Å forstå seg 
selv, sin egen natur, atferd og forutinntatthet 
er kanskje enda mer viktig når man arbeider 
med kroppsorienterte terapier fremhever 
Kepner (1993:74). 
Et prinsipp i alt terapeutisk arbeid er at tera-
peuten selv skal ha erfart og arbeidet med 
de metoder han anvender på sine klienter. 
(Smith, 1985 og Kepner, 1993)  Et relevant 
spørsmål å stille i denne sammenheng er om 
vi kanskje er for lite skolert i å berøre og være 
nær andres kropp?  Har vi for dårlig kjenn-
skap til direkte kroppsorienterte metoder?   

Direkte intervensjoner rettet mot pust, 
kroppsholdning, fakter.
Å aktivisere og arbeide med kroppens utrykk 
kan imidlertid gjøres på en rekke andre måter 
enn ved direkte berøring.  For eksempel ved 
å kommentere, undersøke og eksperimentere 
med fenomener som observeres eller regis-
treres av terapeuten.

Det var relativt få slike inter-
vensjoner i datamaterialet.  Ut 
fra mine visuelle inntrykk og 
tolkninger finnes det et uut-
nyttet potensial her.  
Direkte intervensjoner bring-
er inn nuet, og er derfor mer 

kraftfulle enn å arbeide med awareness på et 
forestillingsnivå.  Det å ha en kropp eller in-
neha en kropp innebærer en distansering fra 
den kroppslige erfaringen, men det å være 

Hovedkonklusjonen er at kroppens 
sansninger, fornemmelser og følelser i alle fall 
verbalt er tilstede i terapirommet.  Terapeu-
tenes verbale intervensjoner er fruktbare 
i forhold til å utvikle og tydeliggjøre en 
awareness på et forstillingsnivå, jfr. Smith 
(1985).  Ved å involvere kroppen kommer vi 
også nærmere oss selv.  Siden det primært 
er klienten som er i fokus er det heller ingen 
overraskelse at det er klientene som i størst 
grad bringer inn kroppslige erfaringer i form 
av verbale utsagn.  Det som imidlertid er et 
interessant spørsmål er i hvilken retning og 
hvordan terapeut og klient gjensidig påvirker 
hverandre?  Både terapeut og klient har hver 
sin fenomenologi, og hver sin bagasje med 
seg inn i det terapeutiske feltet.  Hvordan 
terapeut og klient kontakter sine omgivelser 
og avbryter seg selv i kontakt påvirker tera-
piens forløp.  De ulike kontaktavbruddene; 
introjeksjon, projeksjon, konfluens, defleksjon 
og retrofleksjon inntreffer på ulike stadier i 
kontaktssyklusen.

Hyppigheten og variasjonen mellom i hvilken 
grad terapeutene selv bringer inn egen 
kroppslig erfaring overrasket noe.  Ved å dele 
egen kroppsawareness kommuniserer tera-
peuten muligheten for erkjennelse gjennom 
kroppen.
Et eksempel:

Terapeuten:
Mm. … Nå merker jeg noe som skjer med 
meg. Jeg mister noe av den energien jeg 
hadde i sted, også begynner jeg å merke at 
jeg er mye i hodet mitt 
T beveger overkropp og armer, tar seg til hodet

Måten vi henvender oss til klientene på vil 
være med å påvirke terapien.  Dersom krop-
pen representerer en kunnskap som vi ønsker 
å integrere kan eksemplets makt være gode 
erfaringer i terapirommet.  

Awareness.
En viktig faktor i kontakten mellom klient 
og terapeut er hvor godt utviklet terapeu-
tens awareness er.  (Hostrup, 1999)   Med 
Merleau-Pontys fenomenologi som bakgrunn 
fremhever Des Kennedy (2003) at det er i 
nu’et jeg erfarer meg selv som min levende 
kropp, og det er dette som er gestaltterapi-
ens essens.  
Jeg tenkte derfor det ville være interessant å 
se hvilken flyt det var mellom awareness-so-
nene, altså mellom ord, sanser og følelser hos 
terapeutene?  
Hovedtrekket i datamaterialet var at det 
var mellomsone-utsagn som dominerte.  
Blir det dermed en mental-awareness 
terapi?  (Kepner, 1993)  Det er ikke mitt 
hovedinntrykk, men det er stor variasjon i 
materialet.  Terapeutene retter også mye av 

Å ankomme nuet er en gangske avansert 
prosess.  Det innebærer å vende blikket fra 
alle krav og forventninger i vår moderne kul-
tur og nære omgivelser, til å vende oppmerk-

somheten hjem, inn i kroppen.  Det 
er her all helse har sin begynnelse og 
sitt sentrum.  På samme måte er det 
bare her kontakten med livsmenin-
gen og gleden finnes.  Etter min 
oppfatning er det nødvendig å bringe 

den levende kroppens betydning for vår 
erkjennelse mer i fokus.  Om man har mistet 
kontakten med sin kropp kan man vanskelig 
gjenopprette den ved utelukkende å bedrive 
ord.

Litt poesi for etterrefleksjon: 
Hos noen er ordet kommet så langt utenfor kropp 
og berøring.
Det har mistet jordfeste, blitt et fremmedlegeme
langt borte.
Midt i alt som sies, sies intet.  Intet virkelig.  Intet
Selv.

I begynnelsen er kroppen.
Mer og mer blir ordet.

Ordet kan bli veien til Mer, løfte kroppen inn til seg 
og gi den lys.
Men det kan også bli veien til Mindre.  Mindre helhet, 
mindre nærhet.

Noen gir opp kroppen og satser alt på ordene.
Intet puster lenger.

Noen gir opp ordene og satser alt på de andres ord.
Sier ikke seg selv.

Noen må puste seg selv nær en annen, før det fulle 
ordet kan frigjøres.
De må gå tilbake til tiden før ordet for å gjenfinne
ordet.

Helheten må hentes langt inne.   
(Wera Sæther)

i sine erfaringer og opplevelser i nuet kan 
være skremmende for mange.  Det å være sin 
kropp, sin lyst eller sin skam blir den helende 
bearbeidingen i terapiprosessen.  Å legge til 
rette for å ta kroppen i besittelse 
i terapirommet, og erfare og op-
pleve livet her og nå forutsetter 
at man skaper en grunnleggende 
tillitsfull atmosfære.  Kroppslige 
erfaringer er nære og intime, og 
kan vekke assosiasjoner og erfaringer som kan 
være vanskelig å snakke om.  
Siden jeg har observert og ikke intervjuet tera-
peutene vet jeg imidlertid ikke noe om hvilke 
vurdering terapeutene gjør i relasjon til kli-
enten i øyeblikket. Det er terapeuten som til 
enhver tid må vurdere hva som er relevant å 
dele med klienten.  Å ta kroppen i besittelse 
handler om tillit og dette kan jo også foregå 
subtilt, uten at det blir satt ord på eller er ob-
serverbart.  

Konklusjon.
Hovedinntrykket er at terapeutene integrerer 
kroppens sansninger, fornemmelser og 
følelser ved å rette oppmerksomheten mot 
innersonen.  Men det er i hovedsak aware-
ness-delen / første halvdel av kontakt/energi-
syklusen det arbeides med.

Det som står frem er at å integrere kroppen 
avhenger av kvaliteten i kontakten mellom 
terapeut og klient.  Både terapeutens og 
klientens kontaktbrudd vil ha avgjørende 
betydning for hvordan terapien utvikler seg.   
Terapeutens eventuelle kontaktbrudd vil på-
virke hvilke valg og prioriteringer som gjøres.   

Mer direkte kroppsfokus som å støtte, under-
søke og eksperimentere med observerbare 
fenomener i nuet var det derimot mindre av. 
Den siste halvdelen av kontakt/energisyklu-
sen ble det altså arbeidet mindre med.  

Blir vi redd for å gå nær kroppens erfaring?  
Det krever mye av både selvinnsikt, og tryg-
ghet i seg selv og egen kroppslig forankring 
for å arbeide terapeutisk med kroppen.  Vår 
evne til å identifisere kontaktavbrudd hos 
klienten er viktig for hvordan terapien utvikler 
seg.  Men like viktig er det at vi som terapeu-
ter er villige til stadig selvransakelse i forhold 
til egne mønstre og avbrudd.  

Uttrykker dette også noe om både kroppen 
og følelsers utrykksvilkår i dagens samfunn?  
Da er vi tilbake til utgangspunktet og polari-
seringen av vårt forhold til kroppen.  Både til-
lit og trygghet er noe vi merker i kroppen.  Et 
menneske med sviktende grunntillit kjenner 
verken tillit til seg selv, sine egne reaksjoner, 
eller til mennesker i sine omgivleser.  Uten 
kontakt med kroppen, slik vi opplever den 
fra innsiden, mister vi også kontakten med 
genuin glede og en følelse av mening i livet.
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psykoterapien er parterapi også et interesse-
felt jeg arbeider mer og mer med.  



Gestaltterapeuten nr.1-2008

16 17

Gestaltterapeuten nr.1-2008

ale
ne 

i  f
elle

ssk
ap

Erkjennelsen av at jeg har 
en ensom jobb kom til meg 
et par år etter at jeg begyn-
te å praktisere som gestalt-
terapeut. 

For et paradoks, her sitter jeg sammen med 
mennesker hele dagen, hvor nettopp det 
å ha ekte, genuine og ærlige møter er en 
av hovedingrediensene. Det er jo nettopp 
denne nære kontakten med klientene som 
gir meg følelsen av å være privilegert og ha 
et meningsfullt virke. Likevel føler jeg meg 
ensom…

Paradokset fortsetter for jeg er også en 
lykkelig meddriver av et terapeutisk kontor-
felleskap så terapeut kollegene mine er 
tilgjengelige rett utenfor døren min. De 
er alle mennesker jeg respekterer, liker og 
setter pris på. Møtene blir likevel ofte kun 
et nikk, smil eller blunk ved buzze klokken 
for å slippe neste klient inn. Med klientene 
sitter jeg alene…

Så hva er jeg alene med? Jeg sitter helt 
alene med fagligheten min. Jeg er alene 
med alle mine vurderinger om interven-
sjoner, teorier, usikkerhet på hva jeg skal 
gjøre nå, alene med drøftingen i eget hode, 
gjør jeg en god nok jobb, alene med tanker 
om hva andre ville gjort, savner inspirasjon 
til nye metoder etc tec

Når jeg deler denne opplevelsen av en-
somhet med gestalt kolleger, opplever jeg 
å få gjenkjennende nikk, kommentarer som 
samsvarer med mine og deling som tilsier 
at dette er et fenomen som mest sann-
synlig gjelder flere. Så da har jeg stilt meg 
spørsmålet ” er det mulig å gjøre noe med 
dette?”

Er det mulig å gi oss gestalt kolleger en 
følelse av felleskap og næring slik at vi ikke 
blir så alene på hver vår tue? Som markeds-
føringsansvarlig i NGF er det jo også en del 
av mitt ansvar å ivareta medlemmers opp-
levelse av tilknytning til foreningen. 

Når jeg sitter her i kveld vil vel svaret være 
udelt JA. Jeg tror det er mulig å gi denne 

opplevelsen. Jeg baserer denne uttalelsen 
på den fornemmelsen jeg sitter med i 
kveld. Jeg har akkurat kommet hjem fra 
work shop med Ken Evans. Det å sitte en 
hel helg sammen med kolleger, bli inspirert 
i fellskap, dele faglige perspektiver på ar-
beider i plenum og se andre jobbe, gir i alle 
fall meg denne næringen. 

Så for meg blir spørsmålet: Hvordan 
skal jeg eller vi i NGF strekke ut 
hånden tydelig, ofte nok og på en slik 
måte at alle medlemmene våre forstår 
at vi ønsker å knytte dem til oss og gi 
dem en følelse av å høre til et sted. 
Vi er jo i aller høyeste grad en forening for 
oss. Hva skal jeg gjøre for å formidle at vi 
ønsker deres engasjement på work shop, 
møter og respons på utsendelser. Jeg opp-
lever å trenge dere og jeg håper vel at dere 
opplever å trenge oss. Jeg ønsker at NGF 
skal være en nær forening hvor alle kan føle 
en tilknytning.

Så jeg ønsker vel herved igjen å invitere 
dere alle til å engasjere dere, delta på 
møter, workshops etc. Husk vi i styret øn-
sker at dere kommer og ønsker å inkludere 
dere i fellesskapet.

Gleder meg til å se deg neste gang…

Ensomt yrke 
AV: BIANCA SCHMIDT

Workshop med Ken Evans
Workshop arrangert av NGF 8. - 9. mars 2008 
Sted: Håndverkeren konferansesenter, Oslo
KRISTIN BORGE, STYREMEDLEM I NGF, APRIL 2008

Tema:
The Gestalttherapists Use of 
(Whole) Self 

Dette var en workshop der tanken var at 
terapeuten skulle bli inspirert til å bruke 
hele seg som gestaltterapeut. Ken Evans 
hadde denne gangen ikke et fastspikret 
program nettopp for å holde alle mulighet-
er åpne slik at det er mulig å jobbe med 
det som ville komme opp. 
Deltagerne ble invitert til å arbeide med 
egne personlige temaer og veiledning 
ift. klienter etc. Dette ble en helg hvor 
deltagerne fikk være med å ta opp mange 
ulike veiledningstemaer og individuelle 
arbeid. Og jeg tror jeg kan si for hele grup-
pen at vi fikk valuta for pengene. For meg 
opplevdes det i hvert fall slik da Ken Evans 
bød på seg selv både som terapeut og 
veileder. 
 Ken var opptatt av hvordan man i tera-
pien arbeider med Martin Bubers teori om 
kontakten mellom mennesker og hvordan 
den utvikler seg i den terapeutiske relas-
jonen. I begynnelsen av en terapirelasjon 
er det ikke et etablert tillitsforhold. Dette 
beskriver Ken ved et det- det (It-it) forhold. 
Det vil i terapien være viktig å arbeide mot 
et dypere forhold mellom klienten og tera-
peuten. Ken henviser til utviklingen i terapir-
elasjonen der det er mulig for terapeuten og 
klienten å utvikle forholdet 
videre til en jeg – det relas-
jon (I-It) og videre til jeg-jeg 
relasjon (I-I /It) og tilslutt ar-
beide med klienten i en jeg- 
du (I-thou)  relasjon. Fasene 
kan selvfølgelig ta ulik tid. 
Og for noen klienter kan 
det ta flere år med terapiar-
beid. Disse fasene av kontakt i terapi fikk 
deltagerne se ulike eksempler på da han 
arbeidet med veiledning og individuelle 
arbeid. Det var vel tilstedeværelsen, her 
og nå, erfaring og trygghet i terapeutrollen 
som gjorde at gruppen fikk oppleve dypt-
gripende arbeider denne helgen. 

Det ble også vist ved teori og terapeutisk 
arbeid hvordan terapeuten kan arbeide med 
klientens umøtte behov som spedbarn. 
Gruppen fikk innblikk i hvor-
dan vi kan forstå og arbeide 
med umøtte behov som kan 
utvikle seg som uferdige ge-
stalter i voksen alder. Barnet 
kan oppleve å ikke få sine 
behov tilfredsstilt enten om-
sorgsgiveren prøver å møte, 
ikke mestrer å oppdage eller 
ikke tar hensyn til disse beho-
vene. En mulig reaksjon fra barnet kan være 
at barnet tar på seg ansvaret og tenker at 
det ikke er bra nok. Dette lagrer seg og blir 
en del av barnets erfaringsbilde av seg selv, 
andre og verden. Dette kan da bli en del av 
det interpersonlige bilde til barnet også når 
det vokser opp. Ved å arbeide med sped-
barnets umøtte behov i terapiarbeidet kan 
det være mulig å gi klienten ny erfaring av å 
bli møtt på sine behov. 
 Andre forhold i barn og foreldre/om-
sorgsgivers relasjoner var også belyst. 
Hvordan barnet kan ta voksenrollen og ta 
ansvar for barnet i forelderen. Dette er ikke 
et uvanlig tema i terapien og deltagerne 
fikk se hvordan disse forbytningene av 
roller kan tydeliggjøres for klienten som et 
bidrag til økt forståelse av egne handlinger 
og opplevelser i klientens liv.   
 Gruppen fikk denne helgen oppleve 
terapeutisk arbeid som integrerte både 

følelser, tanker og kropp. 
Ofte nevnes mangel på bruk 
av kropp i terapien men 
personlig opplevde jeg at 
kropp var til stede under 
terapiarbeidet Ken Evans 
delte med oss. I tillegg 
opplevde jeg at det var nok 
awareness slik at klientens 

deltagelse på eksperimentet ikke ble for 
utfordrende. Erfaring, trygghet, møte på 
kontaktflaten, kunne følge en figur som 
samsvarer ift. hva klienten trenger i tera-
pien ser ut til å være noen av kvalitetene 
som var tilstede under arbeidene Ken Evans 
delte med gruppen. 

Det er selvfølgelig kun klienten selv som 
kan si hvordan terapeutens intervensjon 
oppleves. Kanskje vi er så heldige å høre 

om hvordan klienter 
opplever terapeutens in-
tervensjoner i Gestalttera-
peuten? Klienter inviteres 
i hvert fall til å dele sine 
opplevelser.
Jeg tror jeg kan si at 
deltagerne fikk en helg 
der vi på en fin måte fikk 
demonstrert hvordan 

terapeuten kan bruke hele seg i møte med 
klienten. I tillegg, tror jeg, gruppen fikk 
teoretiske innspill til eget arbeide som ge-
staltterapeut. Inspirerende – ja så absolutt! 
Jeg vil på vegne av styret takke for en flott 
workshop presentert av Ken Evans. 
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An Intoduction to Intergrative Psychoterapy.
E. Evans and M. Gilbert (2005), Pallagrave Mac 
Millan 

Research for Psychotherapists.
(Ed.) L. Finlay, K. Evans (2008), Wiley-Blackevtil

A Gestalttherapists Search for a New Paradigme.
Gestalt Renew, Ken Evans dec. 2007.

From We to I-Thou.
Giovanni , Salonia and Margaretha Spanuolo 
Lobb

“kontakten mellom 
mennesker og hvordan 
den utvikler seg i den 
terapeutiske relasjonen”

“...forstå og arbeide 
med umøtte behov som 
kan utvikle seg som 
uferdige gestalter i 
voksen alder”
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HELSE OG ØKONOMI

også nevne at fastlegen min er i dialog med 
gestalterapeuten og han er imponert over 
resultatene så langt.
 Det som dessverre gjør dette vanskelig 
er utgiftene forbundet med terapien. Siden 
dette er utenfor det “offentlige” må jeg betale 
dette selv, og det koster meg kr. 4000,-  i 
måneden. (2 timer i uken er det jeg føler jeg 
trenger for å fungere).

Etter mange år har en kvinne fra 
sørlandet endelig funnet terapifor-
men som fungerer for henne; hun 
går nå i gestaltterapi to ganger i 
uken, og erfarer fremskritt hele 
tiden. Dette til tross for en svært 
vanskelig oppvekst og bakgrunn, 
som har endt med diagnosen post-
traumatisk stress-syndrom. Les her 
hva hun skriver i et brev til helsemi-
nister Sylvia Brustad, om den gode 
virkningen av gestaltterapi og om 
urettferdigheten ved at hun må be-
tale behandlingen selv. Vi i Gestalt-
terapeuten er glade for å få anled-
ning til å presentere brevet her, og 
ønsker kvinnen all mulig lykke til i 
prosessen med helseministeren! 

Til Sylvia Brustad

Godt Nytt År!
Jeg skriver dette fordi jeg er skuffet.
For å fatte meg i korthet har jeg brukt store 
deler av året 2007 på en søknad som har gått 
hele runden i “systemet” i NAV og endte med 
avslag den 9.1.08.

Saken gjelder følgende:
Jeg ba NAV om støtte til gestalt-psykoterapi 
med den begrunnelse at jeg endelig har 
funnet hjelp etter å ha blitt nektet hjelp i det 
offentlige helsevesen i 25 år.
Jeg har vært utsatt for overgrepsproblema-
tikk (skal ikke gå inn på dette her) som har 
medført at hele den delen av livet som gjelder 
kontakt med menn har vært stengt av. Jeg har 
derfor vært nødt til å leve alene og har aldri 
opplevd kjærlighet eller hatt en kjæreste og 
har måttet unngå alle sosiale sammenheng 
hvor dette kommer opp.
Da jeg i hele mitt voksne liv har vært meget 
ressursterk i jobbsammenheng har leger ikke 
trodd eller forstått meg, og jeg ble fortalt at 
jeg “nok vokste dette av meg” . Jeg overkom-
penserte i alle andre områder i livet slik at jeg 
har blitt oppfattet som meget sterk. Men inni 
meg var det et stort svart hull som jeg brukte 
enorm energi på å skjule og fortrenge. Jeg fikk 
etterhvert store smerter i muskler og ledd, 
noe jeg enda sliter med.
 Jeg ga opp helsevesenet og konsentrerte 
meg kun om jobb, og mange år senere, og 
etter en svært vanskelig tid høsten 2006, 
hvor jeg følte et stigende behov for å gjøre 
noe med livet mitt, ble jeg ved en tilfeld-
ighet oppmerksom på gestalt-psykoterapi 
og fant endelig en fantastisk terapeut som 
kunne hjelpe meg. Hun er utdannet gestalt-
psykoterapeut og har overgrepsproblematikk 
som et av sine interesseområder (bakgrunn fra 

SMI). Utdannelsen som gestalt-psyko-tera-
peut er godkjent av helse-og sosialdep.
 Jeg har nå gått i terapi siden oktober 
2006 og har en meget bra progresjon, 
men prossessen er svært tøff å gå gjen-
nom. Jeg ville aldri klart dette uten den 
hjelp og støtte jeg får av terapeuten min. 
Å begynne med gestaltterapi er nok det 
lureste jeg har gjort noen gang. Jeg vil 

Jeg er varig uføretrygdet nettopp pga bl.a. 
post-traumatisk-stress-syndrom, noe som gjør 
det vanskelig å forstå at jeg må betale hele 
terapien selv. Jeg har enormt stort utbytte 
av terapien, og det er perfekt match mellom 
meg og terapeut, noe som 
betyr mye i terapisam-
menheng når det gjelder 
overgrepsproblematikk. 
Hun er meget tålmodig 
men også sterk og sta, 
som meg.
For å gi deg et innblikk i 
hvor vanskelig det er; det 
tok meg 6 mnd å klare å 
snakke åpent: De første 6 
mnd. fikk jeg lov å skrive 
ned det jeg ville formidle 
og hun leste det høyt 
mens jeg satt ved siden av henne. Jeg kunne 
da ikke se på henne.
Så ble det gradvis en overgang til at jeg måtte 
lese høyt det jeg hadde skrevet ned til timen, 
hvor jeg satt med ryggen mot hennes for å 
være i kontakt.
Nå klarer jeg å sitte og snakke og se henne 
i øynene. Jeg brukte enormt lang tid på å 
bygge opp tillit!! 
 Et eksempel til skal du få:
Jeg har greid å overkomme min redsel for å 
bli berørt på ryggen, slik at jeg nå går til fast 
fysikalsk behandling for mine kroniske rygg-
smerter. Og det er en mannlig fysioterapeut! 
Dette vil vært umulig for meg før.
 Jeg føler at gestalt-psykoterapi er noe 
som endelig gjør noe med meg, det går sakte 
men sikkert fremover, selv om veien ikke er 
enkel. Mange små og store positive ting skjer 
hele tiden. Noen ganger hender det at jeg går 
ett skritt frem og to tilbake, men det går alltid 
FREM.
Jeg ønsket jo å bli sett og hørt, og det er både 
skremmende og fint å endelig bli nettopp sett 
og hørt. I gestalt-psykoterapi fokuseres det på 
her og nå, noe som gjør at jeg gradvis lærer 
å gi utrykk for egne behov og lærer å sette 
grenser, samt lærer å fungere bedre i alle 
sammenheng i livet.
 Som kvinne synes jeg at 
også jeg skal få lov til å opp-
leve alle aspekter av livet, og 
gjennom terapien får jeg et-
terhvert et nytt og bedre kvin-
neliv. Jeg har allerede mistet 
så mye, bl.a. er det for sent for 
meg å bli mor noen gang. 
 Det tok mye av mine 
krefter ifjor da jeg arbeidet med søknaden. 
Det har vært et kjempearbeid med mange 
telefoner og detektivarbeid og mye skuffelser 
for å finne bevis på av NAV gir enkeltpersoner 
økonomisk støtte, selv om de benektet dette 
overfor meg. All bevisbyrden lå på meg, og 
jeg fant faktisk terapeuter i Norge som kunne 
bekrefte at noen klienter hadde fått støtte. 
NAV innrømmet både skriftlig og muntlig at 
det forekommer at det gis støtte til gestalt-
terapi “ved en vanskelig livssituasjon” (!). 

Da jeg ba om en definisjon på “vanskelig 
livssituasjon” fikk jeg ingen svar. (..) Jeg fant 
bl.a. en hel familie i Vestfold som fikk 12 timer 
gratis gestaltterapi i måneden, men så fikk 
gestaltterapeuten tilbudt jobb som saksbehan-

dler i NAV og jeg har siden ikke 
greidd å få kontakt med tera-
peuten. Jeg fant også flere andre 
eksempler på at økonomisk støtte 
gis, så det er tydeligvis unntak fra 
regelverket. Dessverre viser NAV 
kun til paragrafer på alle mine 
henvendelser. Og jeg kan ikke få 
saksnummer som bevis da både 
terapeuter og NAV er bundet av 
taushetsplikten.
 NAV har motarbeidet meg 
hele veien og det har vært mange 
tårer. Men jeg er svært sta: O) og 

ga aldri opp, selv da de sendte saken min til 
feil instans; (de sendte anken min til Klagein-
stansen i Telemark istedetfor Fylkestrygdekon-
toret i Kristiansand som er den rette saksgan-
gen.) Da tok jeg kontakt med 
sivilombudsmannen som 
fortalte meg hva jeg skulle si, 
og saken gikk så hele runden 
til de rette instanser, hvor 
den til slutt endte opp i ar-
beids-og velferdsdirektoratet 
i november ifjor, med avslag nå den 9.1.08
 Bak mine ord og min søknad og min 
kamp ligger det en enorm frustrasjon over å 
ha mistet et så viktig aspekt i livet, og at det 
skal være så vanskelig å få lov til å få støtte 
til en terapiform som er så skreddersydd for 
meg som gestaltterapi.
 Jeg synes det er urettferdig at jeg skal 
lide økonomisk fordi jeg går i terapi.
Jeg synes ikke det riktig at jeg skal bruke 
4000,- i mnd i terapi når jeg har post-trauma-
tisk-stress-syndrom.
Jeg ber ikke om mye, men synes jeg skal få 
lov til å få ihvertfall 1 time (kr. 500,-) i uken av 
NAV, dette ville lette min økonomi enormt. 
Det ville kostet staten det samme om jeg 
hadde fått en psykolog gratis.

Pr. idag går det såvidt rundt 
økonomisk, men jeg MÅ og 
VIL prioritere min helse.
Og alle de fagre ord om 
at det psykiske helsevern 
bygges opp i Norge, det 
stemmer jo ikke sett fra mitt 
synspunkt. 
Det kan nevnes at jeg for 
første gang ble utredet ved 

psyk. poliklinkk høsten 2007 med det resultat 
at jeg ikke fikk noe tilbud. Dette har jeg 
skriftlig. Og etter 14 mnd med svært vellykket 
terapi ville det uansett vært negativt for meg 
å starte på nytt hos en ukjent behandler, enten 
det er i det offentlige eller utenfor.
Så jeg er lykkelig fordi jeg har funnet en fan-
tastisk terapeut som jeg har tillit til!
Jeg hadde aldri trodd jeg skulle være så 
heldig.
 Jeg håper bare at du, som helseminister, 

kan sørge for at det blir mer rettferdighet i 
systemet, slik at mennesker som jeg, som 
anses som for ressursterke (!)  kan få lov til å 
få et helhetlig liv uten at økonomien må ned i 
knestående pga at man bruker gestalt-psyko-
terapi, som jo tross alt er godkjent av helse-
og-sosial-dep!
 Det er ikke rettferdig at man skal være 
sosialklient for å få lov til å få støtte, slik ord-
ningen er idag. Jeg er meget stolt av å ikke 
være sosialklient!! Jeg vil ikke straffes fordi jeg 
har klart meg bra.
 Og profesjonskampen mellom psykia-
tere/psykologer og psykoterapeuter bør ikke 
gå ut over oss som trenger kreftene for å 
komme videre, men ta heller kampen på en 
annen arena. Det er flere mennesker enn meg 
med samme problemer som ikke engang 
orker å ta opp kampen med det offentlige 
og mildt sagt uoversiktlige systemet. Jeg har 
opplevd at saksbehandlere på NAV ikke greier 
å finne ut av sitt eget regelverk. Jeg har også 
opplevd at en saksbehandler ved NAV i Kris-

tiansand ba meg fremlegge 
dokumentasjon på at min 
terapeut hadde gode resul-
tater med ANDRE klienter! For 
et hårreisende krav!! Samme 
saksbehandler (navn utelates 
her) sa også til meg at det at 

jeg fremdeles går i terapi tyder på en dårlig 
progresjon da jeg burde vært ferdig nå. (..). 
Da jeg spurte ham hvor lang tid med terapi 
han mente burde holde for et ødelagt liv ville 
han ikke svare. Jeg tok kontakt med fylkes-
direktøren i NAV VestAgder, Elisabeth 
Blørstad, som unnskyldte seg på vegne av 
sin ansatte, og sa at hans utsagn var totalt 
uakseptable. Han hadde ingen bakgrunn i 
psykologi heller ingen rett til å uttale seg om 
min progresjon.
 Så, Sylvia Brustad, for å avrunde dette:
Hvis du ønsker det er du velkommen til et 
innblikk i saken min, men i første omgang så 
er dette et hjertesukk og et ønske fra meg. 
Håper du leser dette og tar det alvorlig.
 Jeg og mange andre mennesker vil få 
det bedre hvis du som helseminister innfører 
endring i regelverket slik at det blir mulig for 
de med overgrepsproblematikk å få støtte til 
gestalt-psyko-terapi, enten via NAVs §5.22 
eller andre paragrafer. Jeg tror også det vil 
kunne være interessant og spennende for deg 
som helseminister å få et innblikk i hvordan en 
gestaltterapeut jobber slik at du forstår hvor 
nyttig gestaltterapi er.

Jeg håper du leser dette, og jeg blir glad for 
svar.

Mitt ønske for fremtiden er at det blir mer 
rettferdighet og mindre paragrafrytteri i det 
norske helsevesen og NAV. Og jeg ønsker at 
jeg skal kunne fortsette den veien jeg går nå.
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“... jeg har greid å over-
komme min redsel for 
å bli berørt på ryggen, 
slik at jeg nå kan gå til 
fast fysikalsk behan-
dling”

“...håper du leser dette 
og tar det alvorlig”

“...en hel familie i 
Vestfold som fikk 12 
timer gratis gestaltterapi 
i måneden”

Skal jeg lide for at jeg ble 
frisk av selvvalgt terapiform?
BREV TIL SYLVIA BRUSTAD 
INNHOLDET GJENGIS I SIN HELHET HER
MED TILLATELSE FRA SKRIBENTEN
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Elsie Kindberg, hva slags bedrift er det dere 
har etablert?

Vi har startet to virksomheter. 
Det ene er Samtalesenteret hvor vi er tre 
gestaltterapeuter som jobber sammen un-
der samme paraply, men som frittstående 
terapeuter. Vi markedsfører oss sammen, 
fordeler klienter mellom oss, har felles 
telefonnummer, felles mail og ikke minst 
så har vi gode nettsider! Det er en fordel å 
ha kolleger på samme kontor, som vi kan 
drøfte gestaltarbeid sammen med, og vi 
kan dra nytte av hverandres erfaringer. Jeg 
er daglig leder på Samtalesenteret.
 Så har vi Melior AS som er en bedrifts-
helsetjeneste. Vi har både fast ansatte, og 
mange fagpersoner som er tilknyttet oss 
som konsulenter og underleverandører av 
de tjenestene som vi skal yte ut til bedrift. 
 Melior er også et konsulentselskap, det 
vil si at vi tar enkeltoppdrag for kunder som 
vi ikke er bedriftshelsetjen-
este for. Eksempelvis jobber 
vi mye med coaching, og 
veiledningsgrupper og en 
del med kurs. 
 Melior er latin og betyr 
”bedre” ! Og alt kan bli 
bedre – det er alltid noe mer å strekke seg 
etter – vi står ikke stille men er i stadig 
utvikling!

Hvor lenge har dere holdt på?

Samtalesenteret startet vi i august 2005, og 
Melior startet april 2006. 

Hva var bakgrunnen for at dere etablerte 
bedriften?

Samtalesenteret:
Vi begynte å jobbe sammen som gestalt-
terapeuter allerede på NGI, og så fikk 
jeg med meg Gro og Kristina inn i den 
bedriftshelsetjenesten som jeg jobbet i da. 
Daværende Omnia bedriftshelse var nyten-
kende, og våget å satse på gestalt inn i ar-
beidslivet. Vi hadde stort utbytte av å jobbe 
sammen, og fant ut at vi ville fortsette med 
det i en egen virksomhet – og Samtalesen-
teret så dagens lys!
Melior AS:
Det var en lang prosess å starte Melior. 

Vi brukte tid på dette, jobbet mye med 
tanken, med ideene om hva vi skulle være 
og hvordan dette skulle bli, organisasjons-
form, hvor vi skulle etablere oss, hvordan 
vi skulle skille oss ut fra andre bedriftshel-
setjenester og så videre. 
 På den tiden hadde vi mange kon-

sulentoppdrag for Hjelp24 
(som hadde kjøpt opp både 
Omnia bedriftshelse og Volvat 
bedriftshelsetjeneste). Etter 
en intern prosess hos dem, 
ble det klart at de ikke lenger 

ønsket å bruke eksterne konsulenter men 
heller satse på egne ansatte, og vi avsluttet 
samarbeidet med dem. 
 Vi hadde etter hvert en brennende 
lyst til å jobbe for oss selv, og selv kunne 
styre hva vi arbeidet med og hvordan, og 
pionerånden var sterk! Våren 2006 begynte 
Melior å ta form, og vi ble etablert som 
eget AS i april 2006.

Hvor mange er dere, og hva slags bak-
grunn har dere? 

Elsie Kindberg, f. 1954, daglig leder /sos-
ionom/gestaltpsykoterapeut
Elsie er psykoterapeut med gestaltutdan-
ning, og sosionom med tilleggsutdanning 
på en rekke områder. 
Per Gunnar Opheim, seniorrådgiver, 
Strategi og utvikling
Per Gunnar er ingeniør, med videreutdan-
ning i psykologi og ledelse.
Gro Langslet, HMS-rådgiver og gestalt-
psykoterapeut
Gro er psykoterapeut med gestaltutdan-

ning, spesialsykepleier og pedagog. 
Kristina Carlberg,  HMS-rådgiver og ge-
staltpsykoterapeut
Kristina er også gestaltpsykoterapeut, i 
tillegg til lærerutdanning, pedagogikk og 
sjelesorg. Katrine Julie Johnsen, coach og 
prosessveileder. Hun har gestaltutdanning, 
en cand.mag. grad og variert tilleggsutdan-
nelse. 
Jan Thore Mellem, organisasjonspsykolog
Jan Thore er organisasjonspsykolog. 
Øivind Hagen, datakonsulent
Øivind er vår unge dataekspert, med 
livslang erfaring fra IT og alle slags datasys-
temer. 
Mette Westby, blir daglig leder hos oss fra 
1.05.08
Yrkeshygieniker / cand.scient. i analytisk 
kjemi. 
 I tillegg har vi en god del eksterne sa-
marbeidspartnere, som vi ikke hadde klart 
oss uten. 

Hva er forretningsideen deres?

Vår forretningsidé er at vi skal være en an-
nerledes BHT, med hovedfokus på psyko-
sosialt arbeidsmiljø. Vi skal ha vår 
kjernekompetanse innenfor hele det psyko-
sosiale feltet, og vi skal ha spesialkom-
petanse innenfor samarbeid, kommunikas-
jon og psykososialt arbeidsmiljø. 
 Vi leverer en fullverdig BHT-tjeneste, 
fordi vi har utvalgte samarbeidspartnere 
på de områdene som vi ikke dekker selv. 
Vi skal være gode til å velge de riktige 
aktørene å samarbeide med, og vi skal 
kvalitetssikre det vi gjør for våre kunder. 

Ansatte får bedre 
helse med gestalt
AV: SIW STENBRENDEN

TEMA GESTALT I PRAKSIS

utfordringer på en arbeidsplass – og ofte 
henger alt sammen sammen… 
 Vi jobber også med grupper, noen sliter 
kanskje med interne samarbeidsrelasjoner, 
andre grupper har gjennomgått 
store omstillinger i det siste, 
noen arbeidsgrupper kan ha 
mistet en kollega under tragiske 
omstendigheter etc – der hvor 
folk jobber skjer det meste… 
 Vi jobber med ledere og 
lederutvikling, både individu-
elt og i grupper. Det kan være 
ledere som ønsker å utvikle en 
større trygghet på noen om-
råder, eller de trenger en sam-
talepartner utenfor sine egne 
ledd. Coaching og veiledning 
har blitt store områder. 
 Vi jobber mye med syke-
fravær, både på det overord-
nede planet mht å lage rutiner 
og systemer sammen med bed-
rifter, og på konkrete samtaler 
sammen med leder og ansatt, 
eller med medarbeidere som sliter helse-
messig. 

Vi jobber også med konflikter, kriser, end-
ringer – ja stort sett alt som kan skje der 
folk skal være sammen på jobb…
 Har også lyst til å nevne at vi jobber 
med parterapi for bedrifter. Flere og flere 
virksomheter får øynene opp for at det som 
skjer i privatlivet også påvirker jobben, og 
det siste året har vi hatt flere parsamtaler 
med ansatte som har fått dette tilbudet via 
den ene partens arbeidsgiver. 
 Vi jobber konkret sammen med leger, 
fysioterapeuter og mye med NAV og kon-
taktene fra Arbeidslivssenteret. 

Hvem er kundene deres? 

Vår største kunde er Skedsmo kommune 
med 3.000 ansatte, deretter kommer de på 
rekke og rad – små og store bedrifter. Den 
minste har 3 ansatte – den største 3.000!
Våre kunder har til sammen ca 7.000 me-
darbeidere. Det er noen offentlige kunder, 
og så er det en rekke store virksomheter 
innenfor transport, media, vareproduksjon, 
butikker etc.  

Hva er gestaltterapiens styrke/rolle i det 
arbeidet dere gjør?

Som gestaltpsykoterapeuter har vi mange 
styrker i jobben mener 
jeg: 
- vi er jordnære, og vi 
har etter hvert lang erfar-
ing fra terapifeltet – noe 
som kommer bedriftene 
til gode gjennom at vi 
har en egen trygghet på 
både egen kompetanse 
og ståsted og vi har møtt 
mange ulike situasjoner. 
- vi er åpne og ser hva 
som skjer her og nå – er 
ikke så opptatt av bed-
riftenes tidligere forsøk 
på mestring, men mer 
hva de ser av alternativer 
og muligheter nå – og 
hvordan vi kan samar-
beide om gode løsninger
- vi snakker mye om felt 
– hva slag felt vi møter i 

ulike bedrifter, hva som skjer med dem og 
med oss – og det er interessant å se hvor 

Hva konkret arbeider dere med?

Vi jobber med to ting – dels utfører vi 
oppdrag som handler om psykososialt 
arbeidsmiljø ute i bedrifter, og dels er vi 
koordinatorer for alle de tjenester bedrifter 
trenger fra sin bedriftshelsetjeneste. 
 Som koordinator/kontaktperson har vi 
ansvaret for å samarbeide med bedriften 
om å lage en handlingsplan for HMS-ar-
beidet det kommende året. Vi ser på ulike 
innsatsområder, og utarbeider tiltak sam-
men med kunden. Deretter avtaler vi hvem 
som skal utføre de ulike oppdragene, og 
vår kontaktperson gjør det som skal til for å 
få gjennomført handlingsplanen.
 Som kontaktperson sitter vi også i de 
utvalg som er aktuelle, Arbeidsmiljøutvalg, 
AKAN-utvalg, etc. og det innebærer å ha 
en god basiskunnskap om bedriftshelsetjen-
este og hva vi kan levere og hva vi kan 
tilby. 
 Som utfører av oppdrag innenfor 
psykososialt arbeidsmiljø: 
Vi jobber mye med individsamtaler, og 
bistår både arbeidstaker og arbeidsgiver 
med å finne gode løsninger når det oppstår 
helsemessige, psykososiale eller sosiale 

Jeg synes hele Melior er 
en suksesshistorie, sier 
Elsie Kindberg.
 - Vi har fått til noe som 
vi er stolte av og som 
betyr mye i hverdag-
slivet for ledere og 
medarbeidere – vi har 
blitt en samtalepartner 
og en samarbeidspart-
ner som er sentral for 
mange. 

“...og samtalesenteret 
så dagens lys”

Fortsetter side 22
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forskjellig felt organiserer seg i ulike bedrift-
skulturer. 
- jeg tror det kan være vanskelig å skille 
hva som er oss som gestaltpsykoterapeu-
ter, og hva som er oss som personer. Vi har 
mye livserfaring alle sammen, vi har både 
mange år innenfor ulike yrker og på ulike 
arbeidsplasser, og vi har forskjellige opp-
levelser som har farget oss. Så når folk sier 
at de får så godt utbytte av å snakke med 
oss – så tror jeg det er en kombinasjon av 
faglighet og gestalt – og oss som personer. 

Hvordan får dere kunder?

Vi legger inn anbud på større kunder som 
søker etter bedriftshelsetjeneste. Vi får også 
innbydelser til å være med i anbudsrunder, 
og vi får direkte henvendelser om å komme 
med et tilbud på BHT. Og vi driver oppsøk-
ende arbeid og direkte salg, sammen med 
Aleris medisinske senter på Strømmen
 Vi får også en del kunder via nettet og 
våre hjemmesider, mest for Samtalesen-
teret, men også henvendelser til Melior 
kommer den veien. 

Hva slags tilbakemeldinger får dere fra 
kundene deres?

Vi har valgt å være veldig åpne med å gi 
referanser i våre anbud til nye kunder – og 
det er vi fordi vi har avtalt med de kundene 
det gjelder at de kan komme med sine 
ærlige meninger om oss. Vi vet ikke alltid 
hvor det blir innhentet referanser, men 
kunder som velger oss sier at de har fått 
gode tilbakemeldinger fra de som allerede 
bruker oss. Vi skårer høyt på tilgjenge-
lighet, service, faglighet hos både oss og 
hos våre samarbeidspartnere, og vi har ord 
på oss om å være seriøse og gjøre det vi 
lover. Og vi finner alltid en løsning, vi gir 
ikke opp – det finnes alltid noe som kan 
prøves – og når det ikke gjør det lenger så 
kan vi si stopp også – slik at kunder ikke 
forsøker å finne løsninger på noe som ikke 
lar seg løse.
 Mange sier også at de velger oss fordi 
det går an å bli kjent med oss, vi er ikke for 
mange, og vi har tenkt å bli der vi er. Vi har 
ingen flytteplaner eller planer om endringer 
– bortsett at vi allerede trenger mer plass 
og skal bygge ut mer i forlengelse av våre 
nåværende kontorer. 
 Vi får også mye ros for våre nettsider, 
både for Samtalesenteret og for Melior. 

Hvordan er pågangen av kunder?

Vi har stor pågang av kunder for tiden. 
Nesten så mye at vi må ta en liten pause 
med å være offensive.

Hvilke konsepter tilbyr dere?

ha både ris og ros – men vi får så absolutt 
mest ros! 

Har du noen suksess-historier å fortelle fra 
arbeidet ditt?

Jeg synes hele Melior er en suksesshisto-
rie jeg! Vi har fått til noe som vi er stolte 
av og som betyr mye i hverdagslivet for 
ledere og medarbeidere – vi har blitt en 

samtalepartner og en 
samarbeidspartner som er 
sentral for mange. Det er 
givende og engasjerende å 
jobbe slik, og vi er ydmyke 
over den tilliten vi blir møtt 
med ute hos våre bedrifter. 

Vi gir dem av oss – men de gir også oss så 
mye av seg. 

Noe mer du har lyst til å fortelle/utdype?

Gjennom mange år har vi gjennomført 
støttesamtaler for medarbeidere i Skedsmo 
kommune, også fra tiden før Melior. I 2007 
sluttførte vi en undersøkelse som vi har 
gjort i forhold til alle de som hadde mottatt 
støttesamtaler i en viss periode – og vi har 
skrevet en rapport på bakgrunn av de sva-
rene. Vi er alle stolte av det den viser – at 
det nytter å ha individuell oppfølging med 
enkeltmennesker. Det er en overveiende 
del som har opplevelsen av at samtalene 
har påvirket deres sykefravær i positiv 
retning. 
 Ellers til slutt – å drive sin egen butikk 
er å håndtere at mange ting skjer på en 
gang – hele tiden. For meg er det ikke 
stille og rolige dager – det er aktive dager 
med kunder og utfordringer, liv og røre, 
aktivt arbeid, kriser, samtaler, kaffekopp i 
korridoren, lunsj i bilen og middag ved 22 
tiden – og det er latter og tårer og nærhet 
og jublende glede når noe går bra, og stille 
beundring over bedrifter og medarbeidere 
som vokser og trives og blomstrer, og det 
er systemer og rydding og ydmykhet og 
en inderlig tilfredshet med å ha en fantas-
tisk jobb – hvor jeg både får jobbe med 
mennesker hele tiden og jeg får tilhøre et 
nettverk av gode kollegavenner som alle 
trives med denne måten å jobbe på. 
 Og så, vårt helt spesielle sted i skogen 
– der har vi en lavvo hvor vi har mye 
moro med gestaltøvelser – alt fra ”finn 
deg ditt tre for dagen”, til å skulle samle 
inn symboler på ditt ambisjonsnivå – i en 
skog er det så mye som kan brukes! Det gir 
overskudd og er aldeles fantastisk å få lov 
til å jobbe på denne måten! 

Vi er en bedriftshelsetjeneste med hele spek-
teret om hva man kan jobbe med innenfor 
Helse Miljø Sikkerhet (HMS). 

-  Arbeidsmedisin 
-  Helsekontroll og individuell allmennmed 
 isin i henhold til avtalt innhold
-  Internkontroll, vedlikehold og revisjoner
-  Ergonomiske vurderinger og arbeids- 
 plassvurderinger 
- Forebygging og oppfølging  
 av sykefravær, samt attførings- 
 arbeid
-  Konfliktarbeid, endringer og  
 omstillinger
-  AKAN-arbeid
-  Støttesamtaler hos gestaltpsykoterapeut/ 
 psykolog
-  Kriseberedskap og kriseoppfølging
-  Kurs og undervisning 
-  Lederutvikling og lederprosesser

Og så har vi en egen døgnbemannet krise-
telefon – som alltid blir tatt. 

Hvordan presenterer dere gestaltterapi 
som del av deres tilbud?

Gestaltpsykoterapi står både i våre tilbud, 
det står slik som i punktene overfor i hver 
kontrakt vi lager, og vi snakker om det med 
våre kunder. 
 Vi har også opparbeidet oss en meget 
god kompetanse på individuelle samtaler 
med medarbeidere som av ulike grun-
ner sliter på jobben. Ryktet går om at vi 
er gode på det området, og at man får 
resultater av å komme til oss – og det 
fører til at de bedriftene og arbeidsgiverne 
som har benyttet seg av disse tjenestene 
også anbefaler oss til andre. Vi får en del 
henvendelser som kun handler om bistand 
til støttesamtaler og å bidra til avklaringer 
mellom arbeidsgiver og medarbeider, slik 
at man kan forsøke å finne løsninger som 
kan virke for begge parter. 
 Dette er et meningsfylt arbeid, hvor 
vi ofte kan gi god bistand på kort tid. 
Gestalterfaringen fører også til at vi kanskje 
raskere ser hva dette handler om i dag – og 
vi går oss ikke så raskt bort i historiene, 
men ser på valg og prioriteringer nå. 

Hvordan reagerer/responderer kundene på 
gestaltterapien?

Vi får nesten bare positive tilbakemeld-
inger! De få som har reagert på noe vi har 
gjort – de har jeg snakket med og sagt 
at de gjør en kjempejobb for oss – for de 
hjelper oss til å bli bedre og gir oss sjanser 
til å rette opp noe som ble misforstått eller 
annerledes enn forventet. 
 Vi er takknemlige for at våre kunder 
har et åpent forhold til oss – vi vil gjerne 

Landsmøtene må 
følge opp vedtak 
Våren er landsmøtesesong. 

De fleste organisasjonene i SABORG 
har landsmøte om våren, også Norsk 
Gestaltterapeut Forening (NGF).
SABORGs leder, sekretær og abeids-
utvalg har blitt invitert til en del lands-
møter som vi stiller på.

På representantskapsmøtet 8. november 
2007,  ble det gjort vedtak om minste 
felles standarder på to områder: doku-
mentasjonsplikt og VEKS (vitenskap, etikk, 
kommunikasjon og samfunn) som del av 
utdanningen. De fleste organisasjonene 
hadde allerede vedtektsfestet dokumen-
tasjonsplikt som dere gestaltterapeuter 
gjorde 7. mars og mange av utdanningene 
har VEKS, som også er ivaretatt gjennom 
utdanningen som kreves av dere gjennom 
EAGT allerede. 

Noen organisasjoner har allerede gjort 
vedtak om disse sakene, men represent-
antene som deltok på SABORG-møtet og 
styrene måtte sørge for at dette kom opp 
på landsmøtene. Landsmøtene må også ta 
opp kontingent til SABORG. Det ble vedtatt 
en kontingent på kr 100 per medlem som 
dere fikk opplyst på deres årsmøte.
Denne summen må trappes opp de kom-
mende årene, hvis SABORG skal fortsette 
med samme aktivitet. Felles minste stan-
darder for utdanning ble diskutert, men det 
skal behandles på representantskapsmøtet 
2009.

Moms
Vi purrer Finansdepartementet når det 
gjelder deres innstilling om momsfritak 
knyttet til registeret. Finansdepartementet 
har bedt om kommentarer fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. SABORG tar 
kontakt og undersøker om innstillingen er 
unndratt offentligheten. Vi må fortløpende 
ta stilling til om vi skal jobbe politisk med 
dette, ettersom det er en av årets viktigste 
avgjørelser. SABORG oversender vedtaket 
fra Helse- og omsorgskomiteen, der det 
fremgår at registeret skal bestå, til Finans-
departementet. Vi vedlegger også vårt brev 
til HOD om å styrke registerforskriftene. 
Generelle problemstillinger rundt helseper-
sonell bør diskuteres videre. Vi undersøker 
interessen for dette i våre medlemsorgan-
isasjoner og ser på muligheten for å invit-
ere til et møte for å diskutere hvilken rolle 
SABORG skal innta i forhold til helseperson-
ell som tilbyr alternativ behandling. Dagens 
regulering for helsepersonell som tilbyr 
alternativ behandling er streng, blant annet 
i forhold til at alternativ behandling skal 
ytes i andre lokaler og til andre tider enn 
det behandleren bruker som helseperson-
ell. Dette er det få som er klar over, selv om 
vi har sendt ut informasjon fra helsetilsynet.

 

Utdanning og workshops?
Til neste representantskapsmøte har vi satt 
oss som mål å få til et vedtak om felles 
minste krav til utdanning. Hvis vi skal bli 
enige om felles krav, så må vi arbeide sam-
men for å bli enige om hvilke minstekrav 
som er viktige. Kanskje kan vi få til work-

shops på kveldstid med tema innen utdan-
ning, blant annet om kravene som stilles til 
utdanningene i dag, og for å kunne komme 
frem til felles minste standarder. 
Vi kunne invitere fagpersoner fra utdan-
ningssektoren og jurister, til å holde inn-
legg. Mulige emner kunne være: 
Kontraktsrett, med vekt på rettigheter for 
studenter, NOKUTs retningslinjer for hvor-
dan gode utdanningstilbud bør utvikles, 
eller deres retningslinjer for hva en skole 
bør tilfredsstille for å kunne bli godkjent. 

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger om 
hvilke tema dere kan tenke dere at vi 
arrangerer workshops om!

Continuing Proffesional Development (CPD) 
eller Profesjonell Faglig Oppdatering (PFO)

Flere organisasjoner i SABORG jobber med 
obligatoriske krav til etterutdanning eller 
profesjonell faglig oppdatering.

SABORG er meget positive til at NFP og 
NGF også har dette på handlingsplanen for 
2008. Vi ser frem til å videre samarbeide 
mot de samme målene også her. 

INFO FRA SABORG

“Det er aktive dager 
med kunder og utfor-
dringer, liv og røre”

VED RITA AGDAL, SABORG



Norsk Gestaltterapi Forening har nå stadig flere 
praktiserende terapeuter. Få oppdatert oversikt ved 
å kikke på nettsiden vår:

www.ngfo.no/terapeuter.htm
Her finner du terapeutens navn, telefon, praksissted og mailadresse, evt. nettside.

Medlemmer Norsk Gestaltterapeut Forening

Utgiver: Norsk Gestaltterapeut Forening
Postboks 3162, Elisenberg, 0208 Oslo
E-mail: styret@ngfo.no, www.ngfo.no
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Skribenter ønskes!
Lyst til å skrive om gestalt?
Lyst til å intervjue andre gestaltister?
Lyst til å prøve deg som fotograf?
Lyst til å være med i en liten og hyggelig redaksjon 
som brenner etter å spre gestalt ut i verden?
Du bestemmer selv om du vil levere mye eller lite, 
ha en fast eller løs tilknytning til Gestaltterapeuten.

Skriveglade gestalt-mennesker oppfordres til å 
kontakte redaktør Siw Stenbrenden (tlf 99 53 54 69) 
for en liten prat om et mulig samarbeid. 


