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Kjære leser
Kjære leser
Sist lørdag var jeg invitert til åpning av et 
gestaltfellesskap i Oslo. Jeg var dessverre 
bortreist, men invitasjonen fikk meg til å 
tenke på hvor hyggelig det hadde vært 
å være der sammen med andre gestalt-
terapeuter. Jeg merker at jeg trives i slike 
sammenhenger. Det er noe trygt og godt 
med vissheten at vi har dette faget felles.

Faglig fellesskap kan være så mangt: kol-
legagrupper som driver veiledning, felles 
arbeidsplasser, felles faglige prosjekter, 
for å nevne noe. Jeg mener at fellesskap 
av denne typen er utrolig viktig for å 
utvikle oss faglig. Det er også viktig for å 
skape trygghet i forhold til faget og ikke 
minst gjøre oss til stolte gestaltister som 
ønsker å dele vår kompetanse og kunn-
skap med flere. 

Jeg er utålmodig etter å få gestaltte-
rapi anerkjent som en seriøs og viktig 
behandlingsform innen psykoterapien. 
Fra min egen praksis som terapeut og 
veileder, vet jeg at det er mange som får 
hjelp. Det samme kommer fram gjen-
nom artikler i Norsk gestalttidsskrift og 
Gestaltterapeuten. Disse publikasjonene 
er imidlertid stort sett forbeholdt gestalt-
terapeuter og de som er nært knyttet til 
vårt fagmiljø.

På sist årsmøte i NGF ble det vedtatt 
at det skal nedsettes en gruppe for å 
vurdere om bladet Gestaltterapeuten skal 
nå flere enn medlemmene av foreningen. 
Håpet for oss i redaksjonen er at denne 
vurderingen skal ende med et rungende 
ja! Vi trenger et blad som kan spre kunn-
skap om gestaltteori og gestaltmetoder, 
som kan vise at gestalt kan gjøre livet 
lettere for mange. 

Jeg er stolt over å ha utdannelse og 
praksis i dette faget, og jeg vet at jeg gjør 
en viktig jobb som gestaltterapeut og 
veileder. Jeg vil også ha tryggheten og 
mulighetene som ligger i et tettere felles-
skap av gestaltister, og jeg vil at mange, 
mange flere skal få vite om oss. 

LE
D

Er

Bodil Fagerheim
Ansvarlig redaktør
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”Det er som når gresset gror, 
plutselig oppdager du at det er 
for langt - uten at du har sett det 
vokse”. 
Dette er min klient Per sine ord på 
hvilke endringer som har skjedd siden 
vi startet å jobbe sammen i januar 2010. 
Som gestaltterapeut kjenner jeg at dette 
rører meg veldig.
”Det er de små tingene som har resultert i 
at de store tingene er enklere å håndtere nå.
”Nå ser jeg løsninger i situasjoner hvor jeg 
tidligere har følt meg låst”.
”Jeg har mer plass i hodet, og tankene 
spinner ikke av gårde lenger”. 
Per ser ikke klart hva de små tingene 
er. De store tingene er klare som dagen!
Selvfølgeligheter, sier noen – skummelt, 
sier andre. Personer med angst kan 
oppleve dette som skummelt og 
angstfremmende:
- Å få oppmerksomhet
- Å bli sett på
- Å bruke stemmen
- Å si fra.
Per opplever dette som skummelt.

Sosial angst 
Per (32) har hatt sosial angst så lenge 
han kan huske, og angstanfall fra han 
var 20 år. Han er uføretrygdet på grunn 
av angst og har tidligere gått til 
psykolog og i eksponeringsterapi. 
Angstanfallene er mye sjeldnere nå enn 
for 5–10 år siden. Angstanfallene 
kommer ofte ”rett ut av den blå”, men 
starter gjerne med at tankene får lov til 
å spinne av gårde.
”Det starter oftest når jeg opplever at jeg 
ikke kan si fra, og at det ikke er noen utvei”. 
”Når anfallet er i anmarsj musepuster jeg, 
og er livredd for at det skal skje noe med 
kroppen og at jeg skal dø”.
 I terapitimen sier Per at han vet han 
ikke dør, men under angstanfallet 
greier han ikke tro på det. 
”Det er tankespinnet som er vanskelig å 
komme seg ut av. Den sosiale angsten 
handler om prestasjonsangst. Jeg har så 

høye krav til meg selv og greier å innfri 
dem. Jeg er opptatt av hvordan andre ser på 
meg og oppfatter meg. Jeg er klar over at 
det er urealistisk, men jeg forventer at jeg 
skal greie ting andre ikke gjør”. 

De små tingene
Jeg trekker inn Ruella Franks begrep 
yielding i forhold til hvordan jeg ser de 
små tingene og det terapeutiske 
arbeidet. Hun beskriver yielding som;
”How much of myself do I give to you 
in this moment” Jeg over-
setter det til ” I hvor stor 
grad jeg kan gi meg hen til 
deg i en situasjon”. Å gi seg 
hen i en situasjon betyr at 
det må være ”noe” å gi seg 
hen til. Ruella beskriver 
yielding som den første fa-
sen i barns relasjonelle ut-
vikling og at ”noe” gjerne er 
mors kropp. Barnet opple-
ver å ha ”noe” tilstede i for-
hold til sine relasjonelle be-
hov. For meg blir dette som om å ha tillit 
til at noen tar i mot meg når jeg faller. 
Ruella Frank mener dette underlaget 
bør være tilstede for at en handling og 
differensiering kan skje. Jeg vil vise 
hvordan vi har jobbet med dette ”noe”, 
da jeg mener det er mange av det Per 
kaller de små tingene. I den videre for-
tellingen benytter jeg også begrepet un-
derlag om det samme.

Utforsker bevegelse
Da vi startet å jobbe sammen fortalte 
Per at han hadde et skjold rundt seg, og 
at dette gjorde kroppen hans stiv og 
spent. Han la planer for hverdagen, 
noe som var nødvendig for ikke å 
komme i ukjente situasjoner hvor han 
kunne føle seg låst. Selv så jeg at Per 
satt i samme stilling i stolen gang etter 
gang, og det var lite bevegelse i 
kroppen. Vi starter med å utforske 
bevegelse siden det blir motpolen til å 
være stiv. Etter hvert utforsker vi med 
graderte eksperimenter, hvor Per 
kjenner på pusten ved å ha en pute på 

magen, vi står sammen og kjenner 
føttene treffe gulvet, vi trener på å 
svikte med knærne, bevege armene 
samt ha et teppe under føttene. Per 
ligger også etter hvert på magen på en 
ball for å kjenne på underlaget og 
pusten. Vi jobber med å lage et under-
lag slik at Per kan gi seg hen til ”noe” 
som er der. Når jeg deler mye av mine 
egne opplevelser og erfaringer fra livet 
ser det ut til å virke positivt i denne 
prosessen. Vår relasjon blir også et 

”noe” i denne sammenhen-
gen. Han sier enkelte ganger 
”jeg skjønner ikke hvordan 
du vet alt dette”. Det er da 
jeg sier at jeg er imponert 
over tankene han har om 
livet og som han deler med 
meg.
 Per uttaler en dag at 
”her får jeg lov til å si hva 
jeg sliter med, uten at noen 
sier at jeg skal skjerpe meg, 
eller at jeg må få meg en 

jobb”. Jeg tenker Per blir møtt på den 
han er, og dette er ok. Dette er med på 
å bygge et underlag for å være i nye 
situasjoner.

Skumle situasjoner 
Etter hvert eksperimenterer vi med 
konkrete situasjoner som Per synes er 
skumle. Han synes det gir en god-
følelse med teppe under føttene. Vi 
lager et barometer hvor vi plasserer 
ulike skumle situasjoner på en skala fra 
en til seks, og hvor seks indikerer et 
angstanfall.  Dette blir et slags felles 
måleparamenter. Dette skal vise seg 
som nyttig i forhold til å se endringer 
underveis også. 
 Å være synlig når han står i kø på 
butikken plasserer vi på 2,5 på barome-
teret. Når vi trener på dette står vi i kø 
sammen på gulvet, og hvor jeg står bak 
han. Han identifiserer ubehaget og 
hvor det sitter. Vi øker ikke awareness 
ytterligere, men jeg ber han flytte 
oppmerksomheten til føttene, og stiller 
awareness-spørsmål. Hvordan treffer         

?

u

Av GURI ULFSNES

ENDRINGER
       – et steg av gangen

”Vi starter 
med å utforske 
bevegelse siden 
det blir motpo-
len til å være 
stiv.”
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     føttene gulvet, hvordan kjennes det 
ut og hva ville føttene sagt om de 
kunne prate. Jeg står sammen med Per 
en stund. Vi utfører deretter øvelser vi 
tidligere har øvet på – bøye knærne, 
bevege armene og se på hverandre. 
Etter en stund bekrefter han at ubeha-
get er over, og at han er roligere og 
mindre stiv i kroppen. Vi jobber 
tilsvarende med en situasjon hvor han 
ser gjennom et butikkvindu etter å ha 
gått gjennom gågata.

Trener på å dele
Per liker ikke å høre sin egen stemme, 
og stemmen hans blir lav når han 
prater om noe som er skummelt. Det å 
si fra har vært problematisk for Per så 
lenge han kan huske. Det å si nei er noe 
han i svært liten grad tør gjøre, og det 
befinner seg som en solid 3er på 
barometeret.  Dette er noe han ofte 
kjenner på i familiesammenkomster. Vi 
utforsker hvordan han kan dele med 
samboeren at han vil savne henne når  

 
hun reiser bort. Det er 
vanskelig å dele dette med henne. Vi 
trener alltid med en opsjon på at han 
kan si ordene inne i seg eller uttale det i 
rommet, og at begge deler er ok. Stolen 
fungerer som samboer i de tilfellene 
hvor det er ok. Vi gjennomfører 
eksperimentet flere ganger. Per vet ikke 
om han greier å si det høyt til henne 
når situasjonen kommer. Det er også 
helt ok. Ved et annet eksperiment 
trener vi konkret på stemmebruk og 
hvor han sier ”stemmen min er høy og 
fin og det er helt ok å bruke den”. 
Denne setningen er ganske skummel å 
uttale, og Per trener på å si den høyt 
inne i seg selv flere ganger. Senere 
trener vi også på å finne et objekt i ytre 
sone å rette oppmerksomheten mot når 
ubehaget og tankespinnet kommer. 
Objektet beskriver vi så grundig det lar 
seg gjøre ved å starte beskrivelsen med: 
”jeg ser…”
 Enkelte ganger gir jeg Per hjemme-
lekse. Han kan da prøve ut det vi har 
jobbet med sammen i andre omgivelser 

- når det 
føles ok. 
Ofte 
glemmer han 
det, men det er 
også ok.

De store tingene
I oktober 2010 
forteller Per stolt at nå 
er det ikke så farlig å 
være synlig i butikken 
lenger. Turene trenger ikke 
være så planlagt, og kan 
være mange mennesker 
tilstede også. En dag han står i 
kø ved kassa og skal bruke 
betalingskortet kjenner han 
ubehaget og tankespinnet komme, 
og det neste som skjer er at han 
tenker føtter, føtter, føtter. . . han 

greier å 
flytte fokuset 

fra tankespinnet til 
kroppen. Ved å prøve 

dette flere ganger oppdager 
han også at han ikke kremter 

lenger når han bruker beta-
lingskortet i butikken. Matbu-

tikken er nå fjernet fra baromete-
ret, men han legger til at det også 

beror på om han har gode og 
dårlige dager.

En annen dag forteller han at han sa 
nei til en bekjent av familien da han 
spurte om Per ville bistå han ved å 
bruke den elektriske kappsaga. Per 
er redd for å bruke en kappsag, og 
må gjenta mange ganger at han 
ikke ønsker å gjøre det før den 
andre gir seg. Jeg blir så stolt at 
jeg får tårer i øynene. 

Brukte stemmen og sa fra
I starten av januar forteller 

Per at han har sagt fra og 
brukt stemmen sin til 

ett familiemedlem 
han oppfatter har 

hatt ufine spørs-
mål og kom-

mentarer til 
seg gjennom 

flere år. 
Per sier: 

”jeg 
ble 

overrasket over å høre min egen stemme og 
at den var så høy, jeg er ikke vant med å se 
meg slik”…

Vi prater mye om dette siden Per følte 
seg veldig synlig. Han er redd han sa 
noe feil samt at han skal si fra for mye 
fremover. Jeg støtter ham på at han har 
turt å prøve, og tenker støtten også er 
en av de små tingene. Han har også 
pratet en del med sin samboer om 
dette, og sier: ”jeg deler mer 
med samboeren min nå, og hun 
synes det er fint og sier hun 
forstår meg bedre nå når jeg 
gjør det. ”
 I en time i januar 2011 for-
teller Per dette: ”tankegangen 
min er endret når jeg er ute nå, 
og jeg går ikke så ofte inn i tan-
kespinn. Det er mer plass i hodet 
til andre ting, og det har aldri 
skjedd før. Når jeg er i butikken 
er det pause i hodet”. 
Når jeg ber Per trekke frem det han hus-
ker best fra vårt arbeid, er det eksperi-
mentene han trekker frem. ”Det vi har 
gjort er noe helt nytt for meg. Eksperimen-
tene gjør at jeg har fått ett verktøy på en del 
av problemene mine, og det har resultert i at 
dagliglivet er blitt lettere å leve. Det er dette 
jeg husker når ubehaget og tankespinnet 
kommer”.
 Han forteller at hans søster og mor 
også har påpekt at han virker å ha 
løsninger for problemene sine.

Lettere å ha egne meninger
Per sier videre: ”Det er lettere å ha egne 
meninger nå, jeg føler at jeg kan si noe i 

ulike situasjoner, men det er fortsatt 
vanskelig å få dem ut. Det er flere ting 

som slipper gjennom sensuren min i 
forhold til kravet til meg selv. Jeg 

kan samtale med samboerens 
kolleger. Nå tillater jeg meg å 

ta en pause og jeg må ikke 
svare med en gang”. 

 Han legger 
til:  ”Det føles som 

om det er de andre 

som har endret seg og at jeg er den 
samme.”
  I terapien ser han at det er hans syn 
på andre som er endret: ”Jeg tror de 
andre er hyggelige og snille nå”. 
 Som terapeut har jeg ofte fulgt 
impulsene som har dukket opp 
sammen med Per. Det har gjerne 
resultert i eksperimenter som jeg lager 
der og da. Selv har jeg turt å ikke være 
flink hele tiden, og tror dette har vært 

med på å ufarliggjøre det vi 
gjør. Vi har hatt mange 
terapitimer hvor vi har 
pratet om forskjellige ting i 
livet, og hvor jeg har delt 
mye av mine erfaringer og 
opplevelser også. I starten 
av vår relasjon pratet vi en 
del om kosthold. Per 
forteller i dag at han har 
endret kostholdet sitt. Nå 
spiser han ikke bare 

ferdigpizza, men lager litt mat selv, han 
drikker vann i stedet for brus og spiser 
frokost. Han merker han har mer 
energi og er mindre trøtt om morgenen, 
bena er mindre hovne og han liker ikke 
spise så mye søtt lenger. 
 
Skjoldet er borte
Den personen jeg ser i dag virker mer 
”levende” enn han med skjoldet rundt 
kroppen. Per beveger seg mer når han 
sitter i stolen, og stående på gulvet 
kommer bevegelsene vi øvde på av seg 
selv. Det virker som han liker det også, 
for han smiler når jeg sier det. ”Skjoldet 
jeg har hatt rundt meg tidligere er ikke 
tilstede i samme grad”, sier han.
 Det har ved flere anledninger slått 
meg at vi utfører entreprenørvirksom-
het når vi jobber på måten vi har gjort. 
Jeg opplever at vi bygger bro mellom 
tanken og følelsen i kroppen. Jeg har 
også blitt fortalt at det faktisk er det 
som skjer fysisk i hjernen. At det nytter, 
er synlig via de store tingene som Per 
beskriver. 
 At dette er givende å jobbe med er 
det ingen tvil om! n 

”Det føles som 
om det er de 
andre som har 
endret seg og 
at jeg er den 
samme.”

u
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I min fagbakgrunn er det tradi-
sjon for årsaksforklaringer og 
endringsmodeller. Etter møtet 
med gestaltfaget har jeg fått 
utvidet tankene rundt mål og 
endring. I jobben min møter jeg 
daglig et behov for å årsaksfor-
klare og tenke ut fra diagnoser. 
refleksjonene går rundt metoder 
og relasjonsbygging.

Jeg er barnevernpedagog og gestalt-
terapeut og har en fagstilling/veileder 
både i miljøterapi og personalveiled-
ning. Her er omsorgsboliger med 
psykisk utviklingshemmede og boliger 
med mennesker innen psykiatrien. Jeg 
jobber i et tverr-
faglig fagteam 
med psykologer, 
ergoterapeuter, 
pedagoger og 
sykepleiere. Jeg 
samarbeider også 
med veiledere og 
pedagoger med 
atferdsanalytisk 
tradisjon og 
verdigrunnlag. 
Det er spennende 
og foreløpig har 
jeg ikke sett de 
store konfliktene i 
det og samtidig 
skjerper det meg å 
skrive om det. Jeg 
merker forskjel-
lene mest når jeg 
skal ha individu-
elle samtaler med 
personale og i samarbeid om målrettet 
arbeid. 

Jeg drar kolleger tilbake til her og nå, 
eller forsiktig stopper ordflommen 
deres. Øker deres awareness på 
hvordan de holder på med fantasier 
om hvordan det kunne vært, og 
kanskje hvordan det kunne blitt en 

gang. De spør ofte hvorfor og 
jeg svarer hvordan. 
- Hvordan er det nå da, når 
du sitter her i stolen foran 
meg? Vi sorterer og differen-
sierer. Etter svaret bekrefter jeg på 
min måte: 
- Ja, slik er det nå, og det kan forandre seg.

En dag sitter vi og planlegger et 
prosjekt, skriver søknad om økonomisk 
støtte og skal begrunne med gode 
faglige argumenter. Vi river oss litt i 
håret.  Vi er kolleger og samarbeider 
bra. Vi har en frist på en uke. Hvor er 
hun nå? tenker jeg.  Jeg er på punkt 6 i 
malen, og jeg hører at hun ikke er helt 
der.
- Hvordan skal vi få de med oss, så 

negative som de er, sier hun 
og legger til - Vi burde ha 
gjort dette for lenge siden… 
vi har dårlig tid.
Introjekter, moralske 
fantasier hvordan det burde 
vært for lenge siden. Tilbake 
til her og nå, tenker jeg. Jeg 
har mitt ”burde” og mål om 
å bli ferdig med søknaden i 
dag. Stopp opp, tenker jeg, 
her kommer vi ikke videre 
før vi fokuserer på det som 
er: hennes frustrasjon.
- Jeg merker at du har en 
motstand mot noen av 
medlemmene vi har 
foreslått i prosjektgruppen. 
Hva tenker du rundt det? 
sier jeg. 
I pausen ringer en kollega:
- Kan du hjelpe oss?

Det er så mye som skjer rundt denne 
pasienten nå. Det er tid for å prate om 
mål i en atferdsanalytisk ramme…
Jeg begynner med spørsmål om trivsel 
og hvordan pasienten har hatt det i det 
siste. - Ja, men…, svarer mange og 
fortsetter:
- Vi må se på tiltakene, er det noe vi 
gjør ulikt som personalgruppe som kan 

påvirke 
pasienten 
negativt? Systemet 
rundt, hva kan vi gjøre 
med systemet rundt?
Ikke misforstå meg, er ikke uenig at vi 
må jobbe systematisk og målrettet på 
min jobb. Men noen ganger drypper 
det ut et underliggende verdigrunnlag, 
som jeg undrer meg over. For eksem-
pel: Det er ikke vitenskapelig tilnær-
ming å være opptatt av følelsene bak. 
Det eneste vi har kontroll på er hvor-
dan vi tilrettelegger og påvirker 
pasienten med systemet rundt.  
- Ok, hvordan påvirker dere? svarer jeg 
og vrir det over til hvordan vi som 
personal bruker hele oss i miljøtera-
pien. Hvordan er din relasjon til 
pasienten da? Vi samarbeider, og 
utveksler erfaringer. Ingen er uenige at 
vi trenger gode relasjoner til pasienten.

”Det kan hende at noen ganger kan 
adferdsanalysens tanker gjøre noen kolleger 
mer opptatt av metoder enn av kvaliteter i 
relasjoner de utføres i.” (B. Holden i 
Norsk tidskrift for Atferdsanalyse, nr. 
4, 2009.)
Ikke så ofte, og den pågående refleksjo-
nen rundt etikk er mye på agendaen 
hos oss. Endring skjer og uten mange 
av de målrettede metodene, hadde 
noen av pasientene ikke hatt det så 
godt som nå.

Jeg vil alltid likevel være mest opptatt 
av relasjon og hvordan vi tar kontakt 
med pasienten. Endring skjer enten her 
og nå eller som en pågående prosess. 
Paradokset ligger under: ”når jeg 
aksepterer det som er, og den jeg er, skjer 
forandring.” (Baisser, 1970). n

Av TORUNN LID

Gestaltterapeut i helse- 
og sosialvesenet … 

TEMA? GESTALT PÅ ARBEIDSPLASSEN

En dag

Jeg har et svart hull i mellomgulvet

mellom brystbeinet og navlen.

Det er ikke større enn et kvisthull, 

men likevel husets tyngdepunkt. 

Hvilke muligheter det har slukt 

tør jeg ikke tenke på, 

jeg har hele kjelleren full, 

og når jeg en dag skal brekke opp gulvet, 

skal jeg ringe til alle jeg kjenner 

og invitere til låvedans og lysbilder,

uanstendige forslag, høye rop og store lommetørkler

utenlandsreiser og uforbeholdne unnskyldninger.

Det er bare å ta for seg.

                         Erik Tresse

M
IN
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A
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Torunn Lid er utdannet gestalt-
terapeut og barnevernspedagog og 
arbeider nå som fagkonsulent ved 
Signo Conrad Svendsen senter i 
Oslo - et senter for voksne døve 
og døvblinde med behov for særlig 
tilrettelagte tjenester.
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”Som lege og psykiater glemte 
jeg å tenke som en gestalttera-
peut. Jeg var fanget i den medi-
sinske modellen: Jeg så ingen 
helbredelse, bare livsvarig medi-
sinering av en kronisk sykdom, 
jeg så ingen gode grunner til å 
forsette med gestaltterapi.” 
Slik beskriver Daan van Baalen sin 
reaksjon da klienten hans ”Anne” fikk 
diagnosen bipolar lidelse, i tidsskriftet 
Gestalt Review. ”Anne” hadde gått i 
terapi hos Daan i seks måneder da hun 
etter en manisk episode ble innlagt på 
sykehus, fikk diagnosen og ble medi-
sinert. 
 Det er nettopp artikkelen Gestalt The-
rapy and Bipolar Disorder 
i Gestalt Review nr. 1, 
2010 som jeg ønsker å ta 
utgangspunkt i når jeg 
møter Daan for en prat. I 
artikkelen beskriver han 
sitt møte med ”Anne” og 
hvordan han jobbet med 
henne over tid. I tillegg 
refererer han til studier 
som viser at kombina-
sjonen av medisinering, 
psykoterapi og psyko-
edukasjon kan ha positiv virkning for 
bipolare. Han diskuterer også hvilken 
påvirkning gestaltterapi kan ha i be-
handlingen av denne sykdommen. 

Tenker diagnose
Gestaltterapeut Daan har hatt flere 
klienter med diagnosen bipolar lidelse 
i terapi – med gode resultater. Men 
for en som også er utdannet lege og 
psykiater, er det ikke alltid like enkelt å 
legge ”diagnose-tenkingen” på hylla: 
- Så snart jeg hører en diagnose, blir jeg 
fanget i det medisinske. Det er legen i 
meg som tenker og det er utfordrende 
å ikke tenke som en psykiater, sier han 
og trekker lett på skuldrene. Han  leg-
ger til:

 - Å bli fanget sier mye om terapeuten 
i relasjonen, hvordan vi blir fanget på 
forskjellig vis, alt ut fra hva vi tar med 
oss inn og hvem vi er 
i relasjon med. Vi må 
finne ut hvem vi blir i 
den aktuelle relasjonen. 
Noen ganger blir vi 
irritert, andre ganger 
forelsket. Her må vi 
gradere tilbakemeldin-
gene og tydeliggjøre 
hvordan vi blir fanget. 
Og fanget skal vi bli, 
ikke i medisinsk tenk-
ning, men hvem jeg 
blir i relasjonen.
 I artikkelen i Gestalt 
Review, forteller Daan 
om hvordan han gjen-

nom sin klient 
”Anne” ble kon-
frontert med 
den medisinske 
diagnosen og 
hvor utilstrekkelig han følte seg 
på grunn av begrensningene 
denne diagnosen satte: 

Så ikke parallellen
 ”Jeg så heller ikke den mulige 
parallellen mellom vår rela-
sjon og hennes diagnose. Jeg så 

ikke hvordan ”vi” var nedtrykte etter 
en manisk episode og følelsesmessig 
forflatet av medisineringen”, skriver 
Daan.
 I tidsskriftet forteller han 
videre hvordan han gradvis 
fikk awareness på hvem han 
var i feltet: hvordan kropps-
holdningen hans var, hvor-
dan han pustet. Etter hvert 
ble han også oppmerksom 
på klienten ”Anne”, hennes 
pust og hennes kroppshold-
ning, uten at han intervener-
te av frykt for at hun skulle 
ta det som kritikk. Likevel 
økte hans awareness på den følelses-
messige flatheten og ble figur. Han be-

gynte å eksperimenterte med seg selv, 
forsterket pusten og kroppsholdningen. 
Parallelt med dette eksperimentet, og til 

hans store forbauselse sa 
Anne: ”Jeg føler meg roli-
gere i dag i denne timen.” 
Forsterkingen hadde også 
en effekt på henne.
 Til Gestaltterapeu-
ten forklarer han at det 
er viktig å bli klar over 
hvem vi (klienten og 
terapeuten) som helhet er 
i feltet. Deretter kommer 
spørsmålet hvem tera-
peuten er og hvem klien-
ten er i det samme feltet. 
Han understreker at når 
vi arbeider med klienter 
som har en diagnose, 
bruker vi våre tradisjo-
nelle gestaltterapeutiske 
redskap, øker awareness 
og tydeliggjør det som er. 
 - Hvem jeg er i helhe-

ten, i relasjon til klienten er avhengig 
av hvordan jeg ser ham/henne  - og 
min opplevelse er påvirket av klienten 
selv, sier Daan. Han legger til at vi må 
bruke fenomenologisk metode til å øke 
awareness og gjøre tydelig det som er, 
slik at vi ikke bare ser nedstemtheten 
og blir maktesløse. 

Ikke offer for stemningen
-Selv om klienten er nedstemt, betyr 
ikke det at vi må underkaste oss denne 

stemningen. Tvert imot, 
vi må bli klar over stem-
ningen, men ikke bli offer 
for den. Stemning er ikke 
direkte fenomenologi, men 
en evaluering som vi har 
mulighet til å styre. Når vi 
utforsker stemningen som 
er i feltet, kan vi også endre 
den. Det kan bidra til at kli-
enten tilegner seg lærdom 
og redskap for å takle sine 

egne humørsvingninger og lærer seg til 
å leve med dem, sier Daan.

Diagnosen fanger

Av BODIL FAGERhEIM

”Jeg så ikke 
den mulige pa-
rallellen mel-
lom vår rela-
sjon og hennes 
diagnose.”

DAN vAAN BAALEN: er en av 
grunnleggerne av Norsk Gestalt-
institutt hvor han nå er rektor og 
faglig ansvarlig i tillegg til at han 
er gestaltterapeut, veileder og 
lærer. Daan er også utdannet lege, 
gruppeanalytiker og psykosyntese-
terapeut. Foto: Erik Tresse”Utfordringen 

for oss tera-
peuter i kon-
takt med leger 
er å ikke tenke 
syk/frisk.”

Foto: Erik Tresse

”Jeg så ikke 
den mulige pa-
rallellen mel-
lom vår rela-
sjon og hennes 
diagnose.”

u
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- Det går aldri over

- Nei, det går ikke over. Bipolar 
lidelse er noe man har livet ut. 
Men det er mye pasienten selv 
kan gjøre for å utsette episodene, 
som positive relasjoner og et 
stabilt liv slik at belastningen på 
kroppen reduseres. 

Mannen som sier dette er en av Norges 
fremste eksperter på bipolar lidelse, 
avdelingsleder og professor dr.med. 
Ulrik Fredrik Malt ved Rikshospitalets 
avdeling for Nevropsykiatri og Psyko-
somatisk medisin.
Han sier at under forutsetning av at 
pasienten bruker medisiner og lever 
sunt, kan det gå 5-8 år mellom hver 
gang de dype depresjoner kommer. 

Hva er bipolar lidelse?
Malt forteller at det finnes to hovedty-
per av bipolar lidelse. Bipolar type 1 er 
det vi tidligere kalte ma-
nisk-depressiv lidelse 
som kjennetegnes ved 
maniske depressive epi-
soder med dype depre-
sjoner.
 - Bipolar 2 er en lettere 
form, men også denne gir 
gjentatte dype depresjo-
ner og enkelte perioder 
med hypomani. Da har 
man i en avgrenset perio-
de mer energi, tenker ras-
kere, handler raskere, har 
mindre behov for søvn og er mer kreativ. 
Man mister evnen til å være ukritisk. 
Det er selvsagt noen variasjoner.  Til-
standen varer et par måneder av gan-
gen, sier Malt. 
 
Stabil livsførsel 
Han forteller at innenfor skolemedisi-
nen behandles bipolar 1 med medisiner, 
både forebyggende medikasjon i 
perioder og fast legemiddel. I tillegg 
anbefales stabil livsførsel og psykoedu-
kasjon, en form for behandling hvor 

pasient og eventuelt pårørende lærer 
hvordan sykdommen arter seg og 
hvordan man best mulig kan leve med 
den. For bipolare er det for eksempel ikke 
tilrådelig med skiftarbeid. Det anbefales 
noenlunde regelmessig søvn og regel-
messige måltider samt lite alkohol. Malt 
understreker imidlertid at den psykolo-
giske komponenten er viktig:
-  Alt som sliter på systemet vårt, gjør at 
vi kan få depresjoner. Kropp og sjel 
henger sammen. Mennesket fungerer 
med hele seg, ikke bare en kroppsdel. 
Jeg tror at mennesker i perioder kan har 
nytte av forskjellige terapiformer 
samtidig som vedkommende lever sunt 
og fornuftig. 

Medisin og psykoterapi
Mange med bipolar type 1 blir satt på 
lithium , et legemiddel som virker slik 
at det ”tar toppene”, med den følge at 
følelsene kan bli ”flate”. Malt mener 
likevel at dette er et godt egnet middel 

til å stabilisere pasienten.
- Ved bipolar 2, behandles 
depresjonene med legemiddel i 
tillegg til psykologisk behand-
ling, men vi anbefaler ikke 
psykoterapi alene, sier han og 
forteller videre at det ikke finnes 
dokumentasjon for å si at 
langvarig terapi har en effekt på 
bipolare lidelser, med mindre 
man også har andre lidelser. 
- Psykoterapi sammen med 
medisiner, demper dybden og 
kan forhindre nye maniske 

depresjoner. Dette kan være virksomt 
så lenge den depressive tilstanden 
vedvarer, sier Malt og legger til at det 
anbefales behandling i faser hvor 
sykdommen slår ut. Når man er over i 
en annen fase med mer stabilt stem-
ningsleie, kan man trappe ned både på 
medisinbruk og psykoterapi.

Forebygge og mestre egen sykdom
På spørsmål om sykdommen kan fore- 
bygges svarer Malt at det kan den i den 
forstand at man kan utsette utbruddene.  

Av BRIT OPJORDSMOEN

Kjente mennesker med bipolar lidelse 

Mennesker med bipolar lidelse 
tør mye. De flytter grenser.
- Noen hevder at det å være bipolar er 
en form for personlighet, men der er 
jeg ikke enig. Det er en psykisk lidelse, 
sier Malt. og legger til: 
- Det farlige er når man mister kontrol-
len og kan ødelegge for seg selv og 
andre, slik mange gjør.
Han tar eksemplet med Winston 
Churchill som under den første 
verdenskrig, som marineminister  tok 
til orde for å gå til invasjon av Gallipoli 
i nærheten av Istanbul. Angrepet 
mislyktes og Churchill ble tvunget til å 
gå av.

- Det var en grov feilvurdering, mener 
Malt og fortsetter:
- I 1940 var Churchill hypoman og det 
hadde den fordelen at han sto 
for ”vi gir oss ikke”. Da han i 
1913 var innenriksminister og 
det ble et opprør med skudd-
veksling, er det kjent at han 
gikk ut på fortauet og ble 
stående der. Han var i en 
hypoman fase og likte at det 
var action. Han stilte seg opp i 
skuddfeltet. Churchill var 
kjent for et stort alkoholinntak 
og dette dempet angsten hans. 
Sigaren hans var også en form 
for selvbehandling. Han 
”holdt på seg selv” på den 
måten.  

 Blant skapende mennesker som 
arbeider med ord, for eksempel 
forfattere, er det mange med bipolar 

lidelse. Johan Borgen 
hadde bipolar type 2, 
faren hans også. Arne 
Garborg, Amalie 
Schram og Henrik 
Wergeland var bipolare, 
det samme med Leo 
Tolstoj og Ernst He-
mingway. Martin 
Luther hadde bipolar 
type 1. 
- På vei opp i mani 
kunne han få seg til å si 
de mest kjetterske ting, 
sier Malt. n

Av BRIT OPJORDSMOEN

 - Man kan prøve å leve sunt, være 
tilfreds med livet og unngå en jobb som 
medfører skiftarbeid. Det er viktig å 
være klar over hva døgnrytmen betyr 
for sykdommens utfoldelse. Man løper 
en stor risiko når døgnrytmen blir 
forstyrret av tidsforskjeller, sier han.
 Malt forteller at man kan være en 
viktig støtte for den bipolare ved å 
samtale om sykdommen og gjøre det 
kjent for de som er rundt at er bipolar. 

Isolerer seg
- Et kjennetegn er jo at pasienten 
trekker seg tilbake og isolerer seg. Ser 
man dette, er det viktig å ikke la 
vedkommende være alene, sier han og 
legger til at for en som kan bli manisk 
bør man umiddelbart få vedkommende 
til å ta kontakt med lege. Det kan hjelpe 
å snakke fornuft i en tidlig fase før det 
slår ut i full blomst. Hvis depresjonen 
først har slått til, kan den depressive 
fornekte eller få vrangforestillinger og 
da er det straks vanskeligere å være en 
støtte.  n

    Han forteller videre hvordan han 
forsøker å finne kreativiteten hos den 
enkelte og bruke det i terapien. 
    - De som har bipolar lidelse er ofte 
morsomme, kreative mennesker og 
målet for oss er ikke å dempe kreati-
viteten, men gi dem redskap som gjør 
at de kan leve med lidelsen og nyttig-
gjøre seg av de kreative evnene sine, 
sier Daan.

Samarbeid med klientens lege
Disse kreative evnene kan imidlertid 
bli svekket av de stemningsstabilise-
rende medisinene biopolare ofte får, 
noe som kan være vanskelig å se på for 
en gestaltterapeut. Men Daan under-
streker at når vi som gestaltterapeuter 
arbeider med bipolare, er et samarbeid 
med klientens lege/psykiater viktig 
og at det ikke er vår oppgave å avgjøre 
om klienten trenger medisin eller ikke. 
 -Utfordringen for oss terapeuter i 
kontakt med leger er å ikke tenke syk/
frisk. Vi må arbeide fenomenologisk, 
finne ut hva som virkelig er. I stedet 
for at stemningen i feltet skal styre oss, 
kan vi opparbeide awareness på hva 
som skjer og få erfaring på hva som 
kan endre stemningen, med andre 
ord ta styringen over stemningen, sier 
Daan.
 Ifølge han er det en tendens til at 
psykiatrien nå mer og mer aksepterer 
og inkluderer samarbeid med psyko-
terapeuter i behandlingen av bipolare 
og at en slik behandling ofte gir gode 
resultater. Han refererer til en av sine 
egne klienter som har gått hos ham i 
flere år og som de siste to årene ikke 
har tatt medisiner.   
 - Det betyr ikke nødvendigvis at 
denne klienten ikke vil kunne få nye 
anfall, men slik det er i dag, er ved-
kommende i stand til å takle sine 
forskjellige stemninger og vet hva 
som skal til for ikke gå for langt ned i 
depresjonen, sier Daan.  n

Forfatterne av disse to bøkene som 
kom i fjor, har begge bipolar lidelse. 

Stephen Fry: 
The fry chronicles, an 
autobiography, Penguin 
Books, 2010

Stephen Fry er mest 
kjent som britisk 
skuespiller og komiker, 
med roller i Sorte Orm, 
Fry og Laurie og Oscar 
Wilde.  Hans biografi, 

foreløpig kun i engelsk versjon, er en 
fortsettelse av en tidligere utgitte 
barn- og ungdomsskildring. I The fry 
chronicles skriver han om sitt tidlige 
voksenliv,  hvor han etablerte seg som 
skuespiller i England. Hvis man ikke er 
særdeles opptatt av den britiske teater-
scenen, med tilhørende namedropping, 
er boken intetsigende. Fry lider av 
”munndiarè”, og skriver deretter. Boken 
blir mest en oppramsing av hendelser, 
muligens derfor bokens tittel chronicles 
som betyr krønike dvs. kronologisk 
fremstilling. 
 Det eneste som tidvis kan trigge min 
interesse er hvordan han beskriver sine 
besettelser – fra søtsaker til sigaretter, 
sceneliv til sølibat. Mannen deler ellers 
lite av sin ”innersone” – livet utspiller 
seg der ute – på en scene. 

Jeg kan imidlertid på det varmeste 
anbefale ” The Secret Life of The Manic 
Depressive”, en dokumentar basert på 
hans egen diagnose, som han vant en 
Emmy med for beste TV-dokumentar i 
2007.  

Rigmor Galtung: 
Fullt lys og stummende 
mørke, Cappelen 
Damm, 2010 

Galtungs bok er  en 
nærere og varmere bok. 
Usentimentalt forteller 
hun sin historie fra 
barndom til livet 

hennes i dag i begynnelsen av 40- årene, 
og hvordan hennes bipolare (depressive) 
lidelse utvikler og utfolder seg. Dette er 
en lettlest og informativ bok for de som 
ikke har mye innsikt fra psykiatrien eller 
i sykdomsforløp av denne karakter 
generelt. Boken er skrevet i ”mellom-
sone” som gjør at den ikke oppleves 
”forferdelig”, på tross av de sterke 
beskrivelsene av hennes lidelse og 
følgene av disse. Tidvis berører den 
emosjonelt, men stort sett underholder 
den mer enn berører – kanskje det sier 
noe om hennes karakter? De to siste 
kapitlene er skrevet av behandlende 
psykiatere.
   
    Vibeke Visnes

BIPOLAR: Sir Winston 
Churchill er en av flere 
kjente mennesker i 
historien som hadde 
bipolar lidelse. Foto: Store 
Norske Leksikon

Bok- og filmtips

u

”Alt som sliter 
på systemet 
vårt, gjør at vi 
kan få depre-
sjoner. Kropp 
og sjel henger 
sammen.”
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Fra psykoanalyse    til gestaltterapi
  
Psykoanalyse begynte med 
Freud, og er i dag en marginali-
sert og omstridt terapiform. 
Gestaltterapi er voksende, 
begynte med Perls og springer til 
dels ut av psykoanalysen, men 
bryter også fundamentalt med 
den. Eller gjør den det? Jeg har 
erfaring med begge, som klient. 
 I over 10 år gikk jeg i klassisk 
psykoanalyse. Jeg var analysand. Det 
vil si at jeg fire ganger i uken gikk inn i 
et rom, et ganske beskjedent, nærmest 
anonymt rom, og la meg ned på en rød 
sofa som sto inntil en 
vegg. Til høyre for 
meg, ved 
ørehøyde 
utenfor 
øyesyn satt 
min 
analytiker i 
en hvit 
lenestol. 
Deretter var 
det opp til meg 
hva jeg ville si, så 
og si ut i luften, men 
vel vitende om 
nærværet som satt ved 
siden av, som et speil, klar 
for enhver overføring.
 Det begynte slik som 
antagelig mange terapi-
forløp begynner, med en desperat trang 
til å få litt mening i kaoset, å få fylt det 
sorte hullet i brystet med noe som ikke 
var så kaldt, et uartikulert ønske om å 
få brutt de destruktive mønstrene som 
jeg stadig oftere gjentok. Det opplevdes 
som livsnødvendig, bokstavelig talt. 
 Etter flere intervjurunder, fikk jeg 
plass og begynte uten å ha noen ide om 
hva jeg gikk til. Det går jo ikke an å for-
berede seg på dette: å ligge fire ganger i 
uken på en benk, i et rom, ved siden av 

en som sitter, med fokus på mine tidli-
gere og nåtidige opplevelser, drømmer, 
fortellinger, følelser, ord. Et så uvant og 
etterlengtet rom får jeg al-
dri igjen.
 Det var et rom fylt av ak-
sept og anerkjennelse for alt 
jeg kom med - et privilegi-
um, men også anstrengen-
de, angstfremkallende og 
altoppslukende. Det var på 
en måte det eneste jeg gjor-
de – eller mer presist: det 
eneste viktige jeg gjorde. 
Jeg husker ennå ordene un-
der intervjuet: ”En klassisk 
analyse tar mellom 4-6 år.” 
Jeg gikk i nærmere 11 år.

 

Når jeg nå forsøker å lete etter 
forskjeller eller likheter mellom 
psykoanalyse og gestaltterapi, er 
blikket mitt derfor kanskje litt skjevt.

Første time i Gestaltterapi 
Terapeuten kommer ut og henter meg 
på venterommet, vi håndhilser, går inn 
i rommet og etter litt innledende 
ordveksling setter jeg meg i en av to 
stoler som står overfor hverandre. 
Terapeuten setter seg rett mot meg. Vi 
har et bord mellom oss, det står en 
vannkanne der og et glass. Jeg ser på 
henne. Hun ser på meg. Jeg ser litt til 

siden og tilbake på henne. Hun ser ned. 
Jeg ser ut og ned. Terapeuten sier: ”Ja, 
jaha.” Deretter tier hun. Taushet er jeg 

vant med. Jeg begynner å 
fortelle om meg selv, min 
bakgrunn, grunnen til at jeg 
går der (at jeg har begynt på 
NGI) og snart blander hun seg 
inn med å fortelle om hva som 
skjer med henne.
 Intervensjon. Å bryte 
inn i noe: en opplevelse, en 
erfaring, en indre sirkel. 
Gestalt er avhengig av dette. 
Å få lov til å eksperimentere, å 
bli invitert inn. Hun fortsetter 
med å fortelle meg om hvilke 

kroppslige fornemmelser hun får når 
jeg snakker. Hun beskriver rent 
fenomenologisk hvordan ansiktet mitt, 
munnen min, ser ut og forandrer seg 

når jeg snakker. Hun spør om jeg 
vil tegne. Mine tankesprang blir 
avbrutt, og jeg blir litt irritert. Det 

er tross alt min time (jeg 
betaler og er vant til 

å bli hørt på), jeg 
skjønner ikke hva 
jeg skal med 
denne informa-
sjonen om 
hennes reaksjo-
ner. Men det 
tvinger meg inn i 

en relasjon med 
henne som med-

menneske.

Psykoanalysen er taus 
ALT er opp til klienten. Jeg kunne vært 
taus i flere år om så var nødvendig. 
Men jeg snakket. Å være taus i et lite 
rom sammen med et annet menneske 
er ikke lett. Alt får betydning: skifte av 
stilling, den lette skriblende lyden av 
pennen som noterer (nå er hun interes-
sert), pausene i noteringen (sa jeg noe 
hun syns var dumt, nå?), pusten, den 
beroligende effekten av et annet 
menneske som puster normalt ved 

Av ERIK TRESSE siden av deg (hvordan puster jeg?). Det 
er ingen intervensjon å snakke om i 
psykoanalyse. På den annen side: bare 
det å legge seg ned ved siden av et 
annet menneske som sitter med blokk 
og papir dedikert til å høre på deg, kan 
oppleves som en intervensjon i seg selv.
 I psykoanalysen er det fokus på det 
ubevisste, ”det som egentlig skjer” som 
psykoanalytiker Siri Gullestad formu-
lerte det i sin artikkel om TV-serien In 
Treatment. Det er psykoanalytikeren 
sin oppgave å oppdage det, gjenkjenne 
det, sette fokus på det. Gestalt har sin 
figur/grunn-tankegang, sin forståelse 
av kontaktformer, troen på det som 
danner seg i feltet. Gestaltterapeuten er 
den som mest sannsynlig definerer og 
gjenkjenner det som er figur. Det som 
manifesterer seg her og nå, er det som 
har størst betydning. 

Hva med relasjonen? Hvilken 
betydning har den?
Fjerde time i gestaltterapi: Jeg forteller 
om en opplevelse som er veldig sterk 
for meg og blir som vanlig oppslukt av 
min egen fortelling, jeg er inne i den. 
Feedback fra terapeuten er at hun 
umiddelbart forteller meg at hun 
kjenner det i brystet og i halsen. Jeg ser 
at hun får tårer i øynene og hører 
henne si: ”Jeg får tårer i øynene.”
 I psykoanalyse ser du ikke analytike-
ren. Du får et ”Ja, sånn er det” eller et 
”du kjenner det sterkt” eller lignende 
oppfordrende, bekreftende, anerkjen-
nende responser, men hva som skjer 
henne fysisk får du ingen informasjon 
om. Du ser henne ikke. Stemmen 
derimot, nyansene, når ordene faller, 
lydene, svelgingen, kremtingen, hostin-
gen, blir veldig meningsbærende og 
viktige. Etter flere år oppstår en relasjon 
basert på den informasjonen man utveks-
ler. Jeg kjente min terapeut, som terapeut 
vel og merke, veldig godt etter hvert. 
 Psykoanalysen tror på en karakter-
fasthet, et selv som er, som dermed kan 
overføre. I psykoanalyse overfører 

pasienten følelser, fantasier og opple-
velser fra tidligere kontaktforhold over 
på analytikeren, derigjennom kan de 
bli bearbeidet. Jeg har gått gjennom 
flere lag av meg selv, fra ikke å vite til å 
vite om, å vite og tilslutt til å erkjenne. Jeg 
har lært meg å kjenne igjen følelsene 
mine. Jeg har fått ny innsikt. Jeg gjorde 
det selv, men kunne ikke gjort det 
alene.

 

Gestalt har sin tro på at vi skaper oss 
selv på nytt i relasjon til andre hele 
tiden. Det innebærer et mer dynamisk 
forhold til selvet og relasjonen. Det er 
først i relasjonen, i feltet med terapeut 
og klient, det skjer noe. Terapeutens 
tilstedeværelse og reaksjoner er en del 
av terapien.
 
To innganger til det samme
Eksperimentering er en viktig del av 
gestaltterapi. Det er gjennom eksperi-
mentene problemstillingene kommer 
opp her og nå. Jeg har sittet på stoler, 
byttet plass og snakket med mine egne 
projeksjoner. Jeg har tegnet, snakket 
med og til min egen tegning, og 

opplevd noe overraskende nytt etterpå. 
Jeg er imponert, men også skeptisk. Jeg 
tenker at metoden, med all sin eksperi-
mentering og intervensjon, setter store 
krav til terapeutens forståelse og 
modenhet, og kanskje også klientens.
 På den annen side har psykoanalysen 
blitt anklaget for å være arrogant, med 
sin rigide nitidighet, sin rettskaffenhet 
og respekt, sin avmålte og tilbakehold-
ne holdning. Jeg lurer på hva de tror 
på, med sin avstandtagen og forsøks-
vise objektivitet. Overføringen - er den 
nok? Hvilken betydning legger de i 
relasjonen, hva tenker de om autentisi-
tet og dialog?
 Jeg har lest at Fritz Perls, som selv 
var psykoanalytiker, ble lei intellektua-
liseringen, analyseringen og ville gå 
rett til integreringen. Etter nærmere 11 
år i analyse er jeg ennå ikke helt klar 
over hva som har virket eller hvordan, 
men jeg har blitt en annen. De tre første 
årene tok jeg ikke av meg ytterjakken. I 
dag har jeg ingenting å gjemme meg 
bak lenger, ingen å skylde på. Men det 
tok tid. 
 Gestalt igjen, imponerer meg med sin 
suverene tro på møtets kraft og fokuset 
på her og nå. Som i analyse tror også 
denne retningen på at vi selv har 
svarene, men at vi kanskje kan få litt 
aktiv hjelp til å finne dem. Kanskje 
denne aktive hjelpen er den eneste 
reelle forskjellen mellom disse to 
metodene?
 Én metode som hviler i avstand og 
på fortidens betydning, en annen som 
lener seg på nået og interaksjonen i 
relasjonen. To innganger til det samme: 
å justere ideer og atferdsmønstre som 
stammer fra fortiden for å fremme økt 
autentisitet og selvforståelse. Jeg tenker 
at jeg er heldig. Jeg er privilegert som 
får oppleve dem begge. Jeg begynte 
liggende på en rød benk og har beveget 
meg opp i sittende stilling. Til slutt er 
det bare Livet - det har ingen metode. 
Det bare er. 
 Når jeg dør skal jeg stå helt oppreist. n

”Jeg begynte 
liggende på en 
rød benk og 
har beveget 
meg opp i 
sittende stil-
ling.”



Gestaltterapeuten nr 1. 201116 Gestaltterapeuten nr 1. 2011 17

Jeg har en torn i kjødet, en smerte som 
plager meg, noe som ikke vil slippe tak: 
jeg vil leve ett fullkomment liv, og jeg 
klarer det ikke.
 
Jeg kjemper dag ut og dag inn, for jeg 
vil så gjerne. Det fullkomne, det me-
ningsfulle livet. Gestaltlivet. Livet med 
stor L. Sannheten og Livet. 
Forsøker å gestalte et 
fullkomment liv. Hva i 
helsike holder jeg på 
med? Meningsdannelse? 
Slutting av gestalter? 
Zeigarnik? Kontaktsirkler 
som ikke kommer lenger 
enn kontaktende-fasen 
(kanskje jeg heller burde 
prøve meg på kornsir-
kler, de ser i alle fall 
fullkomne ut), Zinker-
kurver der jeg rykker 
tilbake til start når jeg så 
vidt har kommet til 
mobilisering av energi? 
Enlightenment? Nirvana! Evig liv? Bli 
som Gud? Finne frelsen i meg selv?

Utenfor fergevinduet ser jeg isflak. Det 
er brytningstid i Oslofjorden. Solen 
skinner så klart og så hvitt som den kan 
gjøre på denne tiden av året, og i et lite 
øyeblikk ser jeg hvor vakkert det er. Så 
vakkert det er! Bare ett lite øyeblikk ser 
jeg det. Så. En fornemmelse. En uro. Går 
tilbake til start. Klarer ikke å være i det 
vakre, i det gode. Noe blir tydeligere. Jeg. 
Jeg er den sinna pappaen. Som fikk 
barna mine, disse vakreste skapningene, 
englene jeg elsker over alt og alle, til å 
gråte før de skulle i barnehagen. Ikke 
fortell meg at dette var noe vi gjorde 
sammen. Jeg kommer ikke til å høre på 
deg. Vil ikke. Det var meg! Ene og alene 
jeg som tok helt av. Jeg vil leve det 
fullkomne livet, men får det ikke til. Jeg 
blir alt for sint.

“Pappa! Ikke vær så streng med meg!”, 
var det siste gutten min på fire sa før jeg 
gikk ut døra. Jeg holdt tårene tilbake. 

Presset de hardt tilbake inn i tårekana-
lene, tvang de til å holde seg i ro. Jeg var 
sikker på at jeg hadde krenket ham, 
skadet ham. At nå kom han til å bære 
nag mot meg resten av livet, være redd 
meg, sin egen far, at han vil trenge terapi, 
han, sønn av en gestaltterapeut, at alt vi 
had- de bygget opp sammen, nå 

ramlet sammen som et jævla 
korthus. Bygd opp av irrite-
rende tarotkort. “Pappa! Ikke 
si sånn! Ikke vær så streng 
med meg!” Kroppen min 
kjentes tung. Som om jeg var 
innkrøkt i meg selv, bøyd 
mot jorden. Som om jeg bar 
på en byrde. Jeg kjente på 
skyld. Skyldig. Jord. 
Jordsmonn. Det lindret 
noe. Å være skyldig. Som 
om jeg tok ansvar. Ansvar 
for hva jeg hadde gjort. 
Jeg er del av noe univer-
selt. Menneskeheten på 
vandring. Et skyldig folk. 

Så ble jeg klar over at jeg skulle leve 
videre med denne erfaringen. Jeg skulle 
fortsette å være far. Til mine barn. Se dem 
i øynene. Forsøke på nytt. Igjen og igjen. 
Leve videre med min ufullkommenhet, 
mitt ufullkomne liv. Jeg sa til Gud: “Jeg 
er skyldig! Jeg er – homo vulnerabilis – det 
sårbare mennesket!”

Å leve dreier seg for meg i stor grad om 
å være homo vulnerabilis, også når det 
ufullkomne ser ut til å ta overhånd. 
Dostovjeski gav en gang sin definisjon på 
hva ett menneske er: “Det vesen som kan 
venne seg til alt.” Når jeg hører utsagnet 
merker jeg at jeg kan si ja og nei til det. 
Ja, jeg kan venne meg til alt. Og nei, jeg 
vet ikke om jeg kan venne meg til å leve 
et ufullkomment liv. Vet ikke om jeg vil 
venne meg til det, eller om det er 
moralsk rett for meg å venne meg til det. 

For er et ufullkomment liv bare mer eller 
mindre hensiktsmessig, eller er det mer 
her? Jeg fortsetter å søke. n

 De tre jobber alle på ulike måter med 
kreative uttrykk i terapien. Gunn har 
en gruppe med psykiatriske pasienter 
der de jobber med å øke awareness 
gjennom å male. Ingunn bruker 
kreative medier som tegning og leire 
der det faller seg naturlig i terapipro-
sessen, men ikke som et mål i seg selv. 
Inge jobber som kunstner ved siden av 
å være terapeut. På veggen vil hun 
gjerne se mer av det spontane, direkte 
uttrykket, slik det for eksempel ofte 
blir skapt i klasseprosessene på NGI: 
- Ta for eksempel de symbolene vi 
tegnet på heltereisen. Tenk om en hel 
klasse kunne hengt opp symbolene 
sine etter en slik prosess!, sier hun.
- Eller de båtene vi tegnet i første 
klasse, skyter Gunn inn. 
- Tegninger fra fantasireiser, plastilina-
figurer, det er masse man kunne brukt, 
fortsetter Inge.

Gråsone
Mange som studerer ved NGI har 

kunstbakgrunn, og flere av dem 
henvender seg til gruppa for å stille ut. 
- Det syns vi selvsagt er spennende, 
samtidig kan mange da få inntrykk av 
at lista er veldig høy for å vise ting på 
veggen, sier Ingunn og fortsetter: 
- Det er en slags gråsone vi opererer i. 
På den ene siden ønsker vi på skape 
mer estetiske omgivelser, på den andre 
siden vil vi synliggjøre terapeutiske 
prosesser. Vi er ikke nødvendigvis ute 
etter det ”pene”. Veggen er ikke et 
galleri der bare bearbeidede uttrykk får 
plass. Korridoren et venterom for 
klienter som skal i terapi, den er også 
en del av arbeidsplassen til de som 
jobber her. Forhåpentligvis kan den 
inspirere de som ferdes i denne 
korridoren.

Nye prosesser  
De tre er ikke tvil om at kreativt 
uttrykk har en sentral plass i den 
terapeutiske prosessen. Men hvor blir 
det av prosessen når uttrykket henges 

opp på veggen og blir sett av folk som 
er totalt utenforstående? 
- For tilskueren blir det alltid en 
avstand. Man får aldri helt tak i 
prosessen slik den var. Derimot kan det 
oppstå nye prosesser i møte mellom 
tilskuer og det utstilte, sier Inge. 
En del tilskuere deltar ved å skrive i 
kommentarboka gruppa har liggende 
ved utstillingene. 
 -Fra utstillere får vi tilbakemelding om 
at det å våge å stille ut og det å se sitt 
eget uttrykk, sin egen prosess, i en helt 
ny kontekst, utvider og hjelper integre-
ringen av prosessen, legger Ingunn til.
Hittil har det vært mest enkeltpersoner 
som har stilt ut.
- Men vi ønsker flere grupper, sier Inge.
- Med gruppeuttrykk vil kanskje 
prosessen komme mer til syne også? 
avslutter Ingunn.
 Ønsker du kontakt med Kreaguppa? 
Ring Inge van der Drift, tlf. 404 66 751 
Ingunn Jørstad, tlf. 915 36 001 eller Gunn 
Else Frøseth, tlf. 920 61 800. n

Mitt ufullkomne liv

Prosesser på utstilling 
 Ole Mar

tin med

Skråblikk
 på livet

- Å, nei! Skal de reproduksjonene 
opp her igjen? 
 
Slik reagerte Inge van der Drift, Gunn 
Else Frøseth og Ingunn Jørstad da NGI 
flyttet inn i nye lokaler for ca to og et 
halvt år siden. 
 De tre gestaltteraputene har bak-
grunn fra en kollegagruppe der de 
jobbet med kreative uttrykk sammen. 
Etter å ha gremmet seg over mangelen 
på estetisk sans som preget instituttets 
gamle lokaler på Majorstua, kom de 
fram til at i stedet for å klage, kunne de 
gjøre noe gøy. Da de tok initiativ til å 
gjøre noe ut av den ene korridorveggen 
i de nye lokalene, ”veggen”, som de 
kaller den, og ble de mottatt med åpne 
armer av instituttledelsen. De tre har nå 
organisert utstillinger i korridoren i 
omkring to år.
- Vi ønsker å skape liv i korridoren, sier 
Gunn.
- Det skal være en møteplass, legger 
Ingunn til. 

KREA-GRUPPA:  Initiativtakerne til ”Veggen” i NGIs lokaler i Oslo er fra venstre: Ingunn Jørstad, Gunn Else Frøseth og Inge van der Drift. Bildene som er utstilt er laget av Ann Katrin Alnes. 
Foto: Marit Fagerheim Wiik
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Lørdag morgen kl 10.00. En 
kropp som er helt svimmel og 
sliten etter en hard uke. Skal på 
workshop i blant annet bevegel-
se, kanskje det hjelper? 
Jeg hører jeg trøster meg selv i tankene: 
Nå kan jeg sikkert slappe av litt, de er 
jo gestaltterapeuter alle sammen, og jeg 
kan legge meg ned hvis det blir for ille. 
Jeg har tatt meg sammen hele uken, nå 
kan jeg endelig kjenne etter og si det 
som det er.
 Vi en gruppe på 12, noen er ukjent og 
noen kjente. Atmosfæren blir åpen og 
trygg i løpet av helgen, og grunnlaget 
legges av lederne, Hans Petter Fryden-
berg og Marianne Lind. De er opptatt 
av å lage et optimalt læringsgrunnlag, 
alle skal være synlige og kjenne 
trygghet. De bygger bevisst en trygg 
grunn i starten av kurset. 
 Både Marianne og Hans Petter er 

gestaltterapeuter og veiledere. I tillegg 
er de utdannet ved Center for Somatic 
Studies under Ruella Frank, Ph.D.  
Developement Somatic Psychoterpi er 
en relasjonell og bevegelsesorientert 
tilnærming til psykoterapi i en gestalt-
terapeutisk ramme.

Relasjon, bevegelse og 
utvikling
Den første øvelsen er 
bevegelse og relasjon. Vi 
går rundt i forskjellig 
hastighet, ser på de 
andre, hilser. Jeg er mest 
opptatt av å se ned i 
gulvet og kjenne hvordan 
fotsålene verker. Så får vi 
en liten ball vi skal ha 
under en fotsåle. Instruk-
sen er: hengi deg til 
underlaget og ta i mot 
støtte, finn fast grunn 
først: yielding. Det 
danner grunnlaget for 
videre arbeid. Det er 
fantastisk virkningsfullt. 
Kroppen blir roligere og 

mindre sliten av å hengi 
seg til underlaget. Kjenne føttene mot 
gulvet, trykke mot en liten ball. Vi 
fortsetter med andre øvelser etter lunsj. 
Hengir oss, tar i mot støtte. Den 

kroppslige erfaringen kan overføres til 
resten av livet. Vi er to sammen i 
øvelsen der den andre legger håndfla-
ten mot ryggen. Det er en merkbar 
forskjell når vi får en motstand eller 
”vegg” fra en annen. Vi legger oss på 
store baller for å få enda mer fast 
grunn, puste inn i ballen. Noen syns 
det slitsomt og må forandre stilling, 
andre blir liggende lenge. Vi merker 
hva det gjør med oss og finner noen 
kjente mønstre. Lederne tar seg god tid 
på øvelsene, gjør figuren tydelig. 
Etterpå sier de at de har Ruella Franks 
ord i bakhode: ”Just wait, something 
will happen…”

Fundament for atferd
I invitasjonen til kurset sies det at 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 her og nå. Kan vi arbeide oss ut 
av mønster vi har fått som barn?   
 Marianne og Hans Petter er mest 
opptatt av hvordan det vises i kroppen 
helt fenomenologisk, her og nå. Er ikke 
så opptatt av å analysere hvorfor. De 
skiller seg litt ut fra Ruella Frank der, 
mener de. De sier ganske så samstemt 
at dette har utvidet deres kapasitet som 
terapeuter. De ser tydeligere hvordan 
deres egen og klientens kropp kommu-
niserer, og etter utdannelsen fikk de 
enda mer bevissthet rundt hva de så i 
kroppen hos klienter og hvordan de 
kunne bruke det. Alle detaljene ble 
tydeligere.

Kroppskognisjon
Hans Petter viser også til Aftenpostens 
artikkel 24.01.11 (Kropp og sinn i ett og 
alt av Per Kristian Bjørkeng). Hva om 
det egentlig er kroppen som styrer og 
skaper grunnlaget for tankene våre, 
stikk i strid med den tradisjonelle 
forestillingen om at det er hjernen som 
styrer kroppen? Fagfeltet kalles kropps-
kognisjon (embodied cognition) og er 

Av TORUNN LID

et paradigmeskifte som ser ut til å 
forene estetisk forskning og naturviten-
skap. Anbefalt lesning.
 Tilbake til din faste grunn. Kjenner 
du hvordan kroppen hengir seg til 
stolen du sitter i, hvordan føttene dine 
er mot gulvet? Ta en pute under 
føttene, eller en matte som ikke sklir, 
merker du forskjellen?
 På kurset øver vi på å finne feste, vi 
må ha fast grunn for å sparke fra, si fra. 
Push, er et nytt ord som brukes og over-
settes med at vi evner å kunne separere 
fra den andre, begynne å erfare valg og 
behov. Få erfaring med at en kan ha for-
skjellige følelser og behov enn den an-
dre og likevel overleve, differensiering i 
gestalt.  Vi har øvelser som små barn 
som utvikler oss fra ufødt, til babyer 
som åler seg rundt på gulvet og løfter 
hode, blir nysgjerrige, krabber mot en 

annen. Finner kontakt. Klarer vi å rekke 
ut en hånd mot noen? Reach: strekke ut 
mot. Hvordan gjør vi det? 
Er det noen der? Får vi dek-
ket behovet for kontakt og 
nye og gamle relasjoner? 

Nonverbal kommunika-
sjon
Det er mye nonverbal kom-
munikasjon denne helgen, 
og det er ikke lett å sette ord 
på det her heller. Den erfa-
ringsbaserte kunnskapen vi 
får gir mening og vi kan ta 
det med i klientarbeidet. Det 
var en i gruppen som ikke 
hadde gestaltbakgrunn, og 
hun sa jeg kunne gjerne skrive at hun fikk 
god hjelp denne helgen. Særlig til å se hvor 
viktig det er å finne trygg grunn, yielde. 

Hun ble heller ikke skremt av vårt ”stam-
mespråk”. Kanskje hun søker skolen.

Roligere kropp
Denne helgen har gitt meg en 
roligere kropp, mindre sliten. 
Jeg er mer til stede sammen 
med de andre, kan mer 
anerkjenne hva jeg trenger. 
Har fått erfaring på hvordan 
jeg stivner meg i kroppen. 
Godt å få oppleve at en liten 
matte under føttene, som 
ikke sklir, hjelper meg å ta 
nye sjanser. Fysisk lov ja, 
men kan overføres til livet. 
 
Kroppen snakker, nå har jeg 
vært så lenge i mellomsonen 

at føttene mine verker. Jeg finner støtte 
i stolen, og slutter å skrive, reiser meg. 
Takk for en fin helg. n

Kroppen snakker… 

PUSTEPAUSE: Hvordan er pusten min 
nå? En av deltakerne holder på seg selv og 
kjenner på sin egen pust i en av pausene på 
workshopen. Foto: Marit Fagerheim Wiik

FAST GRUNN: Vi legger oss på store baller for å få fast grunn under oss, kjenne støtte. Noen syns det slitsomt og må forandre stilling, 
andre blir liggende lenge. Lederne sier de at de har Ruella Franks ord i bakhode: ”Just wait, something will happen…” Foto: Torunn Lid

LEDERE: Marianne Lind og Hans Petter 
Frydenberg som leder workshopen, er begge 
gestaltterapeuter og veiledere. I tillegg er de 
utdannet ved Center for Somatic Studies 
under Ruella Frank, Ph.D. Foto: Torunn Lid

”Godt å opp-
leve at en liten 
matte under 
føttene, som 
ikke sklir, 
hjelper meg til 
å ta nye sjan-
ser.”
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I siste nummer av Gestalttera-
peuten har min kollega ved NGI 
Høyskole en kronikk han har kalt: 
Fokus på relasjonen. Dette er et 
viktig tema jeg er glad han 
skriver om. I min respons ønsker 
jeg å støtte Moskaugs intensjon 
om å fokusere på relasjonen i 
terapi. 
Dette vil jeg gjøre ved å besvare noen 
av de ubesvarte spørsmålene han stiller 
og utdype problemstillingene han foku-
serer på.
 Moskaug begynner sitt innlegg med 
et konstruert eksempel fra terapirom-
met der han spør hva han som terapeut 
skal gjøre når han får en mann som er 
”sendt” i terapi av kona. Han skriver: ” 
Skal jeg fokusere på hva hans behov er, 
hva som er rett og feil for ham i møte 
med sin kone?” Dette svarer han ikke 
på. 

Forskjellige behov
Fenomenet i denne situasjonen, er at 
mannen kommer til terapi med en 
historie om sitt forhold til sin kone. 
Mitt forslag til hva Moskaug bør gjøre 
er: først å utforske hvordan denne 
situasjonen oppleves for mannen. Han 
kan videre arbeide relasjonelt ved å 
utforske forholdet mellom ham selv og 
klienten, hva han som terapeut opple-
ver og hva han legger merke til i 
samspillet mellom dem. Dette kan han 
gjøre klienten oppmerksom på gjen-
nom eksperimentering og dialog. 
Relasjonen mellom klienten og hans 
kone kan utforskes gjennom blant 
annet rollespill og stolarbeide. Slik vil 
mannen få økt sin oppmerksomhet på 
seg selv i relasjon til terapeuten og til 
sin kone. Forhåpentligvis vil han bli 
klar over at hans opplevelse av kona og 
deres forhold er subjektivt og at han er 
med på å påvirke denne relasjonen. 
Han kan kanskje også se at han har 

blir klar over sin indre konflikt og blir 
oppmerksom på at han har motstri-
dende behov, et behov for å bli i 
relasjonen, et annet for å avslutte den. I 
denne situasjonen tror jeg at Moskaug 
tenker at det ligger en avveining i 
forhold til hva han vinner og taper ved 
å bli i relasjonen eller ikke. Uansett hva 
klienten velger, følger han sitt behov 
og velger bort et annet, ellers ville det 
ikke vært et valg. 
 I neste avsnitt i sin kronikk kommer 
Moskaug med følgende påstander: 
”Jeg opplever at vi i gestaltmiljøet 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.” Dette er ikke 
Moskaugs opplevelse, men hans 
mening om meg og mine kolleger. Jeg 
synes han kan snakke om seg selv 
inntil han kan dokumentere og begrun-
ne slike påstander om sine kolleger. 
Selv kjenner jeg meg ikke igjen i dem.
 Her kan det imidlertid være at 
Moskaug mener å si at vi lever i et 
individualistisk og selvsentrert sam-
funn og at gestaltterapeuter er med på å 
støtte dette ved å fokusere ensidig på 
klientens individuelle behov. Det er 
nettopp utgitt en tankevekkende bok 
med den treffende tittel: Den terapeu-
tiske kultur (Madsen, 2010) der forfat-
teren nettopp kritiserer og argumente-
rer for at psykologer og terapeuter 
støtter opp om en slik kultur. 

Relasjonen kommer først
I siste avsnitt av kronikken påpeker 
Moskaug at gestaltterapi er en relasjo-

nell terapiform, at vi blir til i møte med 
hverandre og at relasjonen er i fokus i 
terapien. Her tror jeg han tenker at 
dette er i motsetning til den individua-
listiske kulturen som jeg nevner 
ovenfor fordi det kommer etter en 
utdyping om hvordan gestaltterapi er 
en del av en anarkistisk tradisjon. Han 
avslutter imidlertid kronikken sin med 
nye spørsmål som han dessverre ikke 
besvarer eller tydeliggjør som påstan-
der: ”…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?” 
Jeg håper han svarer ja på det siste 
spørsmålet. I forhold til de andre 
spørsmålene anbefaler jeg Staemmlers 
artikkel i siste nummer av British 
Gestaltjournal: Gestalt therapy: an 
intersubjective approach (2010), der 
Staemmler nettopp argumenterer for at 
relasjonen kommer først; også den 
mellom terapeut og klient. I sin 
konklusjon skriver han blant annet: 
”The intersubjective moments of 
personal contact between client and 
therapist form the point of departure 
for the development of higher personal 
functioning (s 32).”

Litteratur:
Madsen, O. J. 2010 Den terapeutiske 
kultur. Oslo: Universitetsforlaget

Staemmler, F. M. 2010 Contact as first 
reality: Gestalt therapy as an intersubjec-
tive approach. In: British Gestaltjournal 
Vol 19 No2 s28-
n

Av GRO SKOTTUN

Støtter Moskaugs intensjon  

RELASJONEN FØRST: Gro Skottun refererer til Steammler som i siste nummer av 
British Gestaltjournal argumenterer for at relasjonen kommer først, også den imellom 
terapeut og klient. Foto: Shutterstock

Som gestaltterapeuter var det en 
fornøyelse å se siste del av TV-serien 
“Koselig med peis”, der Bente ikles en 
terapeutisk filtlivmor mens hun drikker 
rødvin med sin gestaltterapeut Mariann 
i et dunkelt rom, fylt til randen av 
levende lys og New Age-musikk.
 Tanken gikk til 60- og 70-tallet da 
gestaltterapiens far, den jødiske 
psykoanalytikeren Fritz Perls røykte 
sigaretter og var særdeles konfronte-
rende og eksperimenterende med sine 
klienter under workshops og i terapi-
rommet. Som motvekt til psykoanaly-
sens tilbaketrukne, upersonlige og 

nøytrale behandlere, svingte Perls 
pendelen i motsatt retning. I dag er det 
ikke mye igjen av “Gestalt og rødvin” i 
gestaltterapeutisk praksis.
  “Koselig med peis” fremstår som en 
interessant serie fordi den viser oss 
mennesker og vårt liv på en usentimen-
tal, morsom og sår måte. Eksistensialis-
mens tanker om at vi velger våre liv 
innenfor de begrensningene livet setter, 
som at vi for eksempel ikke kan velge 
våre foreldre, og at vi har ansvar for 
våre handlinger, gjøres tydelig. Samti-
dig reiser serien ett ubehagelig og 
nødvendig spørsmål: Hva er et 
meningsfullt liv? Takk for en viktig 
TV-serie. n

Av OLE MARTIN hOLTE OG 
GLENN D. ROLFSEN 

Kvalitet i 
alle ledd

NGF har i de siste årene utforsket 
mulighetene for at gestaltterapeuter 
MNGF kan søke om autorisasjon i 
henhold til “Lov om helseperso-
nell”. Vi vet at i dag er det et bety-
delig antall yrkesgrupper (29) som 
er omfattet av denne loven, og 
gjennom dette fått en beskyttet 
yrkestittel. 
 Styret i NGF har innhentet opplysnin-
ger fra offentlige myndigheter v/ Helse 
og Omsorgsdepartementet (HOD), om 
muligheten for autorisasjon for gestaltte-
rapeuter MNGF som yrkesgruppe. 
Gjennom våre samtaler med HOD har det 
blitt tydelig at “Lov om helsepersonell” er 
å se på som en “ren pliktlov”. Det vil si at 
det følger ingen direkte rettigheter eller 
fordeler ved å være/bli autorisert, dersom 
man ser bort fra kvalitetsstempelet en 
offentlig autorisasjon gir. Vi ser at en 
autorisasjon sannsynlig vil gi en høynet 
status fra annet helsepersonell, og fra 
grupper og enkeltpersoner i samfunnet 
for øvrig. 
 En eventuell søknad om autorisasjon 
for gestaltterapeuter MNGF, er en prosess 
der vi må sikre kvaliteten i alle ledd av 
vår virksomhet. Vi må da oppdatere oss 
på og forholde oss seriøst til de krav og 
plikter som til enhver tid stilles fra 
lovgivende myndigheter.  
 
Hvor står saken i dag? 
Ifølge HOD har Stortinget nedsatt en 
arbeidsgruppe som skal foreta en gjen-
nomgang av “Lov om helsepersonell”. 
Dette begrunnes med at det stadig 
kommer henvendelser fra yrkesgrupper 
som ønsker autorisering. Det er ikke gitt 
autorisasjon til nye yrkesgrupper etter at 
“Lov om helsepersonell” pr 1. jan. 2001 
trådte i kraft. De yrkesgrupper som pr i 
dag er autorisert, ble altså autorisert når 
loven ble innført. Vår kontaktperson i 
HOD antar at det ikke vil bli gitt autorisa-
sjon til nye yrkesgrupper før loven er - 

Av GREThE RYGGE OG IDA WADEL

Veien mot autorisasjon

forskjellige og til tider motstridende 
behov, der han uansett vil tape noe når 
han velger å følge et behov og velger 
bort andre. Denne økte bevisstheten 
kan være med på å endre både ham og 
relasjonen. 
 
I samsvar med Moskaug 
Mitt forslag er helt i samsvar med det 
Moskaug selv skriver senere i sitt innlegg 
i forhold til å arbeide relasjonelt, eksisten-
sielt og i tråd med en anarkistisk tenk-
ning. I tillegg er det en fenomenologisk 
tilnærming der fenomenet i situasjonen 
velges som figur og utforskes videre i 
stedet for at situasjonen sees som et 
problem. Om det leder til skilsmisse slik 
Moskaug frykter, eller en bedre relasjon, 
vet jeg ikke. Jeg tenker derimot at hvis 
han hadde fokusert på et av hans to 
spørsmål jeg refererte ovenfor, mannens 
behov eller på hva som er rett eller feil, 
ville mannens muligheter til å lære om 
seg selv i relasjonen, vært mindre. 
Etisk dilemma
På bakgrunn av hva Moskaug skriver, 
kan det forstås som han mener at 

terapeuter skal arbeide for at par skal 
bli i sine relasjoner. Han insinuerer 
også at terapeuter ensidig fokuserer på 
klientens behov uten å utforske 
motstridende behov i relasjon. Han 
stiller to nye spørsmål i neste avsnitt 
som følger opp dette: ”Hva blir da mitt 
faglige ansvar overfor evt. barn? Ser 
jeg det etiske dilemmaet i hva jeg 
driver med som terapeut?” Hvis 
Moskaug med disse spørsmålene 
mener at gestaltterapeuter som 
arbeider med par bør se de etiske 
dilemmaene som kan oppstå dersom 
par ønsker å skille seg, tenker jeg at 
dette er viktige spørsmål og jeg skulle 
ønske Moskaug selv hadde besvart og 
utdypet dem. Han gjør dette indirekte i 
resten av samme avsnitt, men igjen ved 
å stille spørsmål i stedet for å si hva 
han mener. Spørsmålene han stiller er 
som følger: ”Kan jeg få dekket behovet 
mitt i denne situasjonen (relasjonen), 
eller kan jeg ikke? Hva velger jeg så? 
Velger jeg relasjonen (partneren), eller 
velger jeg å få behovet mitt dekket?” 
Her håper jeg at han mener at klienten 

Respons til kronikken: Fokus på relasjonen 

Koselig med terapi  

u
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akseptere det som er. Ord og begreper 
vi kjenner igjen fra gestaltterapi. Det er 
magi i terapi, og terapi i magi.
 Videre fulgte plenumsforedrag innen 
kunst og uttrykksterapi, psykodrama, 
integrativ terapi, gestaltterapi og 
psykosynteseterapi.  Hver hadde fått 20 
minutter.  Å få en engasjert terapeut til å 
holde seg til 20 minutter er utfordrende 
i seg selv, og her forløp det smidig og 
elegant.

- Jeg ble nysgjerrig. 
Hva sitter jeg igjen med etter 20 
minutters foredrag? Jeg sitter igjen med 
at jeg ble nysgjerrig. Foredragene ble for 
meg et fokus på det vi har felles, det 

som forener oss, selv om vi represente-
rer ulike grener innen psykoterapi. Jeg 
kjenner igjen ordene, tankegangen. Jeg 
tror på det jeg hører. Det som presente-
res er tydelig og profesjonelt. Det blir 
presentert av terapeuter som har et 
tydelig engasjement for det de gjør. Jeg 
får lyst til å høre mye mer.
 Etter lunsj var det to økter med 
parallelle workshop før dagen ble 
avsluttet i plenum.
 96 psykoterapeuter av ulike katego-
rier deltok på fagdagen. Det var en dag 
full av faglig innhold og muligheter for 
nye møter. En komitè som hadde laget 
et raust og knirkefritt arrangement, til 
og med med en fest til slutt. n

Med mer en 100 deltagere, seks 
foredragsholdere og åtte forskjel-
lige workshops ble NFPs fagdag i 
november i fjor en inspirerende 
suksess.
- Dette var over all forventning. Det 
viser at vi klarte å skape et innhold som 
psykoterapeuter i Norge etterspør, 
jubler Siri M. Andersen, nyvalgt leder i 
Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP).
 Den vellykkede fagdagen som hadde 
tittelen: Empowerment – resilience - 
mestring er ifølge Siri en utrolig 
inspirasjon til styrets videre arbeid som 
har besluttet å invitere til skandinavisk 
psykoterapikonferanse 12.-14. novem-
ber i år. 
 En skriftlig spørreundersøkelse på 
slutten av fagdagen, viste også at 
deltakerne var svært fornøyde. 
 Innledningene viste stor spennevidde. 
Gestaltterapeut og illusjonist Eivind 
Løwig innledet om Det magiske i det 
terapeutiske - det terapeutiske i det 
magiske. 

Av JOhNNY DAUGSTAD

- Med Fokus   på det vi har felles  
Jeg reiste av gårde tidlig lørdag 
morgen, ganske novembersliten, 
og lite åpen for nye inntrykk. Av 
samme grunn hadde jeg bare 
meldt meg på workshops om 
gestaltterapi. Det tok ikke lang tid 
etter ankomst på Høyskolen i 
Oslo at min nysgjerrighet og 
interesse våknet. 

 Dagen startet i plenum. Gestalttera-
peut og illusjonist Eivind Løwig ga oss 
en magisk innføring i det magiske. 
Samspill, ikke forstå, men oppleve, 

Av LIv ÅSE ESPELAND

 EXIT - Expressive arts in transit, et 
forskningsprosjekt om bruk av kunst - 
og uttrykksterapi i forhold til enslige, 
mindreårige asylsøkere, ved Melinda 
Ashley Meyer, MA og PhD in Expres-
sive Arts Therapy.
 Pøbelprosjektet, et tilbud for 
ungdom som står utenfor skole og 
arbeid ved psykodramatikerne Arne 
Husjord og Johnny Daugstad.  
 Stavgang for pasienter med depre-
sjon og angst ved Sykehuset Telemark, 
DPS Skien ved Hilde M Kristofferen, 
psykiatrisk sykepleier, veileder og 
integrativ terapeut. 
 Psykosyntese gruppeterapi, kombi-
nert med Aas 12-trinnsbehandling i 
ettervern, er et forskningsprosjekt 
presentert av Saphira Bjørnå Wahl, 
psykosynteseterapeut.
 Bipolar lidelse kan bli til Empower-
ment, ved gestaltterapeut og lege Daan 
van Baalen 

Workshopene
 Mørke historier trenger lys, møtet 
mellom den misbrukte og psykotera-
peuten, ved Aud Steinsbekk, psykodra-
maregissør.
 Arbeidsglede og helsefremmende 
arbeid for ansatte i møte med traumati-
serte mennesker, ved Ingunn Vatnøy 
og Gudrun Nordmo, integrative 
terapeuter.
 Arbeidsmarkedstiltak for langtidsle-
dige, ved gestaltterapeutene Per Harald 
Hansen og Eirin Heide.
 Relasjon – Bevegelse – Utvikling, 
arbeide med fokus på kropp i gestalt-
terapi, ved Marianne Lind og Hans 
Petter Frydenberg.
Kropp og empowerment, ved Heini 
Ringel, integrativ terapeut.
Hvordan beskytte terapeuten i møtet 
med traumatiserte klienter? ved Eva 
Amundsen, kunst- og uttrykksterapeut.
Fagdagens avslutningsinnlegg i plenum 
ble holdt av Per Jarle Dyrud, faglig 
leder ved Norsk Institutt for Psykosyn-
tese, og hadde tittelen Sjelen som 
identitet og kilde til kraft. n

Mangfold og
inspirasjon 
Vellykket fagdag i NFP  

NFP-LEDER:  Siri M. Andersen, leder i 
Norsk Forbund for Psykoterapi, er godt 
fornøyd med konferansen og ser fram til 
å kunne arrangere skandinavisk 
psykoterapikonferanse til høsten. Foto: 

Privat

gjennomarbeidet av Stortingets 
arbeidsgruppe og en eventuell lovend-
ring blir foreslått, som en følge av dette 
arbeidet. 
Det opplyses imidlertid at HOD har 
mulighet til å gi nye personellgrupper 
autorisasjon. Vurderingen vil imidlertid 
bli restriktiv, sett ut fra blant 
annet følgende kriterier: 
Hensynet til pasientsikker-
heten. Utdanningen og 
yrkesrollens innhold. 
Administrative og økono-
miske omkostninger som 
godkjennings- og tilsyns-
myndighetene må bære ved 
autorisasjon av nye grupper.

Hva ønsker vi å fokusere 
på fremover? 
“Lovens formål er å bidra til 
sikkerhet for pasienter og 
kvalitet i helsetjenesten samt 
tillit til helsepersonell og 
helsetjeneste”.

Ved gjennomlesning av lovens innhold 
ser vi at de krav, regler og plikter som 
ligger til grunn for autorisasjon, er svært 
omfattende. Dersom vi har et ønske om 
å komme i posisjon i forhold til en 
autorisasjonssøknad, må vi som fag-
gruppe innse at vi har et stykke vei å gå. 
Vi ønsker å kunne tilby våre tjenester 
med faglig tyngde innenfor vårt område. 
Vi vil i vår yrkesutøvelse måtte kunne 
vise til et godt fundament og en god 
arbeidsmoral. Kravene til dokumenta-
sjon må ivaretas på en tilfredsstillende 
måte. Opplysningsplikt og konfidensiali-
tet skal følge de til enhver tid gjeldene 
lover og regler. Krav til internkontroll, 
organisering og til at sporbarhet og 
administrative rutiner følges, skal kunne 
innfris i henhold til loven. 

Profesjonell faglig oppdatering 
De ovennevnte forhold danner noe av 
bakteppet for at styret i NGF i kommen-
de periode ønsker å fokusere ytterligere 
på profesjonell faglig oppdatering (PFO), 
videreutvikling av de etiske prinsippene 

og klageorganet samt oppfordre til 
gestaltorientert forskning. I tillegg til at 
vi jobber med dette i egen forening, er vi 
engasjert i Norsk Forbund for Psykote-
rapi (NFP) og Saborg (sammenslutning 
av alternative behandlingsorganisasjo-
ner). NFP har egne arbeidsgrupper som 

arbeider med politiske 
spørsmål som autorisasjon 
og andre som arbeider med 
muligheten for sertifisering 
og krav til PFO. I Saborg, 
som er vårt samarbeidsor-
gan med helsemyndighe-
tene, arbeides det med å 
høyne kvaliteten til 
alternative behandlere på 
flere plan. Se handlingspla-
nen for 2011 som snarlig 
blir lagt ut på Saborgs 
websider.  

Holder oss oppdatert
Vi i styret ser det som vår 

oppgave å holde oss oppdatert i arbeidet 
som myndighetene nå gjør i arbeidet 
med fremtidige autorisasjoner, i tillegg til 
å engasjere oss i NFP og Saborg og det 
arbeidet som foregår der. 

For deg som ønsker å lære mer, her er 
noen nyttige lenker:
Hvem er autorisert (Se heading under 
yrkesgrupper): http://www.safh.no/

Lov om helsepersonell: http://www.
lovdata.no/all/nl-19990702-064.html 

Den nordiske overenskomsten: http://
www.safh.no/regelverk/norden/
overens.htm

Saborg: www.saborg.no

NFP: www.psyko-terapi.no
n

Gestaltterapeuten nr. 1, 
2010: “Hvem ønsker 
NGF å være?” av Rolf 
Aspestrand

Gestaltterapeuten nr. 2, 
2010: “Autorisasjon, 
refusjon og identitet” 
av Ida Wadel 

TIDlIGERE 
ARTIklER
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Tema: Etiske dilemmaer for gestaltterapeuter - med Henning Herrestad 
og Ada H. loftstad

Miriam Rasch, gestaltterapeut, Hønefoss: 
1.  Fordi det er noe som dukker opp stadig vekk, jeg  
 trengte å bli tryggere og jeg hadde behov for å få   
 bekreftelser i temaet. Etikken danner grunnlaget   
 for praksisen. 
2.  Jeg er veldig fornøyd- det svarte virkelig til   
 forventningene! 
3.  Hvor viktig det er å være tydelig med klienten og  
 ha klare avtaler.

Jeg fikk bekreftet viktigheten av å drøfte problemstillinger tidlig i veiledning, og 
lærte at det også er mulig å ta direkte kontakt med FER
Det å ha fokus på etikken er det som gjør meg profesjonell. 

Ingunn N. Rojahn, 3.-årsstudent på grunnut-
danningen:
1.  Nysgjerrighet og ønsket om å lære mer. 
2.  Ja, det gjorde det. Workshopen bidro til økt   
 bevisstgjøring i forhold til mitt ansvar som   
 gestaltterapeut.
3.  Workshopen ga meg en utvidet forståelse i   
 forhold til ulike etiske dilemmaer/situasjoner som  
 jeg kan støte på i rollen som gestaltterapeut. Jeg 

har fått faglig påfyll og inspirasjon etter denne helgen. Takk til NGF for flott 
minikonferanse!

Tema: karriereveiledning i DnbNor - med Tore Gustavson

Elisabeth A. Olsen, gestaltterapeut, Stavanger: 

1.  Jeg valgte denne workshopen fordi jeg er opptatt  
 av balansen mellom arbeidsliv og privatliv, og   
 fordi jeg ønsket å lære mer om hvordan jeg kan   
 støtte sykmeldte til å komme tilbake i jobb.
2.  Ja, det svarte til forventningene. Dette var veldig  
 matnyttig.
3.  Jeg tar med meg at jeg har fått større bevissthet rundt 
at vi har gode modeller i gestalt til å jobbe med dette.

Tema: Veiledning av somaliske kvinner i regi av NAV - med Margareth 
Svendsen

Bente Neby, gestaltterapeut, Oslo

1.  Jeg er interessert i kvinner med invandrerbak-  
 grunn og om vanskeligheter med integrering.
2.  Svarte det til forventningene? Det var fantastisk i  
 se hvordan et smalt tema viste almengyldige   
 problemstillinger. Jeg fikk også bekreftet at   
 marginaliserte grupper ofte ikke blir fremstilt med  
 sin kulturelle rikdom.
3.  Jiktigheten av jeg-du møter. Når jeg blir kjent 

med mine fordommer blir jeg bedre kjent med deg.

I skrivende stund er jeg midt i NGFs 
minikonferanse og pendler mellom det 
ene spennende workshopen etter den 
andre. Vi er mellom 40 og 50 gestaltte-
rapeuter samlet her på Håndverkeren 
konferansesenter i Oslo, og jeg kjenner 
jeg er spent på hvordan medlemmene 
tar imot temaene vi har valgt. 

Et av mine fokus som leder i NGF er å 
tydeliggjøre og synliggjøre oss som 
gestaltterapeuter. Jeg har de siste årene 
hørt på mange som finner det utfor-
drende å finne ord som dekker det vi 
som gestaltterapeuter faktisk gjør. 

Gjennom å satse på ”egne” medlem-
mer til å holde foredag og workshops 
er vi også med på å hjelpe dem og oss 
til å bli tydeligere, til å tygge teorier og 
videre til å holde gjennomtenkte 
kvalitetsinnlegg både for gestalttera-
peuter og ut til andre i samfunnet. I 
Norsk Gestaltterapeut Forening er vi 
heldigvis en rekke faglige sterke og 
dyktige terapeuter, og vi bruker vår 
kompetanse på mange forskjellige 
områder, det gjør at NGF har mange å 
spille på.

Neste konferanse blir i regi av Norsk 
Psykoterapi Forbund (NFP). Gestaltte-
rapi vil bli representert med workshops 
fra både Sverige, Danmark i tillegg til 
Norge. Her kan vi også få en smakebit 
av hvordan våre kollegaer i NFP 
arbeider og hva de er opptatte av. 
Håper å se mange av dere i Oslo i 
november.

Minikonferanse er ferdig, og tilbake-
meldingene er positive. Deltakerne har 
delt av sine ideer til nye workshops, 
fagdager og konferanser, og vi tar med 
oss det hele inn i dette nye forenings-
året. 

Vi ses!

Ida Wadel, 
Leder NGF
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- vil gjøre oss synlig 

Fire på 

fagdagen
Hvorfor valgte du 
dette temaet?

Svarte det til 
forventningene?

Hva tar du med deg 
videre?

1
2
3

Utvalgte deltakere på NGFs fagdag 12. 
og 13. mars ble stilt følgende spørsmål:

Vi som jobber med mennesker 
har nok alltid visst det, og nå 
bekrefter moderne forskning det 
samme: God selvfølelse fremmes 
i kjærlige relasjoner.

Det siste året har jeg vært mer enn 
vanlig opptatt av ett psykologisk tema: 
Hvordan fremmes og hvordan hemmes 
god selvfølelse? På Norsk Gestalttera-
peut Forenings årlige fagdag holdt jeg 
et velkomst-innlegg hvor jeg snakket 
om dette. I denne artikkelen vil jeg 
forsøke å oppsummere hovedbudska-
pet i det jeg sa der. 

Vekstfremmende møter
For meg er gestaltteorien teorien om 
hvordan det er å være menneske: i 
relasjon til andre og i relasjon til meg 
selv. Og, teorien gir oss terapeuter 
metoder som setter oss i stand til å 
skape åpne, kjærlige og vekstfrem-
mende møter mellom oss og klientene. 
Disse møtene kan være tid og sted for 
klienten til å utforske relasjonene i livet 
sitt, og relasjonen til terapeuten. 
Klienten blir møtt med anerkjennelse 
og aksept slik han/hun er, og feltet er 
preget av gode intensjoner, eksistensia-

listisk tiltro og fenomenologisk tilnær-
ming fra terapeutens side.
I min egen terapeutpraksis, og i 
samfunnet rundt meg, opplever jeg at 
god selvfølelse er forbeholdt noen 
ganske få. De fleste av oss kjenner 
følelsen av å ikke være god nok, og har 
våre, mer eller mindre, fruktbare 
metoder for å bli sett og bekreftet av 
menneskene rundt oss.  
 Fra vi lå i magen til moren vår og til 
vi var omtrent to år gamle, ble selvfø-
lelsen vår kraftig påvirket. Selvfølel-
sens grunnlag ble lagt da. Alle er født 
med god selvfølelse, og hvordan den 
fremmes eller hemmes, avhenger av 
hvordan vi ble møtt i relasjonen til de 
nærmeste omsorgsgiverne våre helt i 
starten av livet. Ble vi sett og møtt på 
alle behov av responsive, kjærlige 
voksne, er det sannsynlig at den sosiale 
og emosjonelle delen av hjernen vår 
har utviklet seg optimalt. 
 Så dedikerte og bevisste foreldre 
finnes vel knapt, og et sped- og 
småbarnsliv uten større eller mindre 
traumer har de færreste av oss hatt. Jeg 
tenker til og med at å gi barna ”god 
oppdragelse” i mange tilfeller kan 
skade deres selvfølelse, fordi vi som 
voksne ikke er bevisste nok på hva vi 
gjør, og hvorfor. 

 Dette resulterer i at barnet gir opp å 
kommunisere egne behov, og kan få 
følger for hvordan det senere i livet tar 
vare på seg selv.

Gestaltterapien gir svar
Som voksne kommer de menneskene i 
terapi som opplever at måten de har 
vært i verden på til nå, ikke gir mening 
eller vekst lengre. Hos en gestalttera-
peut blir de tatt i mot som hele, 
kreative mennesker med muligheter for 
personlig utvikling og et mer tilfreds-
stillende liv. Fordi vi mennesker søker 
helhet, er det helbredende å få være i 
en kjærlig relasjon til et annet men-
neske (her: en gestaltterapeut) som 
minner om den første relasjonen som 
ideelt sett skulle vært kjærlighetsfull, 
tilstedeværende og psykologisk 
næringsrik. 
 Jeg mener at gestaltterapien gir svar 
på mange av dagens menneskelige 
utfordringer og vanskelige spørsmål. 
Og jeg tror at hvis vi som gestalttera-
peuter jobber med å fremme egen 
selvfølelse, og vise verden hva vi kan 
og gjør, møter vi et marked som vil ha 
og trenger oss.
 Om du ønsker kilde- og litteraturhenvis-
ninger, eller kontakt med meg, send e-post til: 
siw.stenbrenden@hellomail.no n

Kjærlighet og selvfølelse 
Av SIW STENBRENDEN

KJÆRLIG VELKOMST: Siw Stenbrenden 
(bildet til venstre) holdt velkomstforedra-
get på NGFs fagdager i mars i år. Hun 
snakket om hvordan kjærlig relasjoner kan 
fremme selvfølelsen. Foto: Ida Wadel

PAUSE: I pausene mellom foredrag og 
miniworkshops nyter Ine Herrestad og 
Greta Eeg Henriksen en kopp kaffe. Foto: Ida 

Wadel
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Neste klient. 
Krise i familien. Han vurderer å 
forlate kone og tre barn. Det kom 
opp nå i helgen. 

Han vil gjerne gå oftere enn tidligere 
og trenger timer med kona her også. 
Han vil være her hos meg når han 
forteller henne det. Trenger min støtte, 
sier han. Kanskje vil han ta med barna 
også. Jeg kjenner at jeg puster kortere 
og vrir meg i stolen. Tankene virrer 
fort. Jeg skjønner godt at han ønsker 
seg støtte, han sliter nok som det er 
med andre ting i livet sitt. Jeg vil hjelpe. 
Men hvordan kan jeg hjelpe ham? Og 
med hva? 
 En hel familie i krise på mitt kontor 
– nei. Det har jeg ingen erfaring med, 
og jeg vil ikke ta ansvar 
for kvaliteten og det de 
kan trenge nå. Kona her 
sammen med klienten 
min? Jo, det kjenner jeg 
kan gå. Men er det etisk 
forsvarlig? Det er han 
som er min klient, og 
hvor riktig blir det å ha 
henne her? Kan jeg møte 
henne uten å være farget 
av hans versjoner? Nei. 
Men jeg er jo vant til å 
møte nye mennesker og 
se dem slik de er her og 
nå. Han trenger å være her på mitt 
kontor når han sier det. Da må jo hun 
være her også. Hva med meg? Min 
rolle? Dette er vanskelig, kjenner jeg. 
Særlig også fordi jeg vet at det etisk sett 
er et dilemma. 
 Jeg har falt av og gitt meg hen til 
denne tankevirksomheten i meg selv. 
Jeg ber om å få dele refleksjonene mine. 
Han blir overrasket over dilemmaene 
jeg presenterer. 
- Kan du ikke ta hele familien? Men, du 
er jo terapeut! Og skal hjelpe meg! Nå 
trenger jeg deg virkelig!
 Tanken på at jeg nå kan miste ham 

som klient 
kommer opp. 
Jeg tenker at jeg 
ikke er bra nok, 
burde turt å ta 
hele gjengen 
her, så dumt at 
jeg ikke har tatt 
kurs eller skole 
innen familiete-
rapi! 
 Jeg forklarer at 
jeg har en etisk 
forpliktelse til ikke å 
ta oppdrag jeg ikke har 
den nødvendige kompetan-
sen for, og at selv om jeg nok 
kunne klart det, så vet jeg om en 
kollega som har lang erfaring med 
familieterapi. Jeg tilbyr meg å sjekke 
med henne om hun kan og vil. Han 

liker det ikke. Men kona da? 
Kan han ta med henne? Og er 
jeg kompetent til det? (Hører 
jeg sarkasme i stemmen hans? 
Jeg går ikke inn på det.) Ja, jeg 
kan ha dem begge her hvis 
hun også vil, men jeg vil ha 
frihet til å kunne snakke eller 
spørre uten å ha begrensnin-
ger i temaer eller informasjon. 
Jeg vet jeg har to behov å 
ivareta nå, behovet for å være 
terapeut for min klient, og 
behovet for å ivareta meg. 
Denne delen av timen blir en 

utfordrende, men også fin øvelse i 
differensiering. 
- Dette måtte skje raskt!, sier han. Beslut- 
ningen er tatt, han vil ha det overstått, og 
jeg skal hjelpe ham. Jeg kjenner at 
strupen snører seg som om jeg blir kvalt. 
Jeg deler det som skjer med meg. Han tar 
en tur innom sin egen indre sone. Vi 
deler mer av hva vi blir oppmerksomme 
på og vi puster roligere. Samtalen dreier 
seg mer over på hvordan han har det og 
mindre om handling og tidspress. Vi 
avtaler å møtes en gang til før han 
vurderer å ta med kona hit. Han bestem-
mer seg for å tenke litt mer over beslut-

ningen sin og hva han egentlig ønsker.

2. Gestaltterapeutens kompetanse 
...Gestaltterapeuten påtar seg kun 
oppdrag han/hun vet, eller bør vite at 
han/hun har den nødvendige kompe-
tansen for, jfr. Lov om alternativ 
behandling av sykdom mv. Hvis 
gestaltterapeuten likevel i løpet av 
den terapeutiske prosessen innser 
sine begrensninger, henviser han/hun 
klienten til en annen profesjonell, 
eller etablerer et samarbeid med en 
annen/andre profesjonell(e). Dette 
innebærer en ny avtale (kontrakt) 
med klienten. Hvis gestaltterapeuten 
velger å fortsette med klienten, krever 
dette at han/hun sørger for å bedre sin 
kompetanse, for eksempel gjennom 
ekstra veiledning. 

4. Forholdet til klienten (5. ledd)
…Gestaltterapeuten vurderer saken 
nøye før han/hun inngår en terapeu-
tisk relasjon med en klients partner 
eller nære familie. 

FER gjør oppmerksom på at samtlige 
historier er oppdiktet i den hensikt å belyse 
hverdagssituasjoner i en terapeutisk praksis 
og bruk av Etiske prinsipper for praktise-
rende gestaltterapeuter MNGF. Historiene 
har ingen sammenheng med virkelige 
hendelser eller personer. n

Av ADA E. hAUGERUD LOFSTAD

Hvor stort ansvar kan 
og vil jeg ta på meg 
som terapeut?

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

Ida Wadel (leder), 
Oslo. 

liv Åse Espeland 
(nestleder), 
Bærum. 

Per Harald 
Hansen, Tromsø

Per Tore Iversen, 
Bø.  

Grethe Rygge, 
Oslo. 

Siri M. Andersen, 
Bærum.

liv Aagaard, Oslo. 

Årsmøtet i NGF ble avhold 11. mars i 
Håndverkeren i Oslo. 34 stemmebe-
rettigede medlemmer var til stede.
Forslaget om å danne en redaksjonsko-
mité for Gestaltterapeuten, på lik linje 
med FER, valgkomitéen og VSU ble 
vedtatt av årsmøtet. Gruppen vil bli 
formelt valg inn for første gang ved 
årsmøtet 2012.

For veiledersertifisering har det 
kommet en klargjøring for de som har en 
annen veilederutdanning enn fra en 
EAGT-akkreditert utdanningsinstitusjon. 
Søker må forevise en skriftlig argumenta-
sjon og sannsynliggjøring av at vedkom-
mende er kvalifisert til å være veileder for 
gestaltterapeuter. Hvis disse kriteriene 
ikke oppfylles, kan man fremdeles søke 
etter kriteriene til “Grandparenting”. 
Denne muligheten utgår etter årsmøte 
2012.
 Faglig Etisk Råd har på styrets oppfor-
dring gjennomgått og spisset en del 
formuleringer i de etiske prinsippene, i 
tillegg har de tydeliggjort hvilke lover vi 
gestaltterapeuter trenger å ta hensyn til i 
vårt arbeid. Alle endringene ble vedtatt.
 Årsmøtet 2010 vedtok også noen 
spesifiseringer i ”Retningslinjer for 

behandling av klager”.  FER har nå 
behandlet sin første klagesak etter de nye 
retningslinjene. På basis av erfaringene 
fra denne saksbehandlingen, laget FER 
forslag til endringer av retningslinjene. 
Alle endringen ble vedtatt.

Økning av medlemskontinent for 
praktiserende terapeuter er på kr. 80. Det 
betyr at medlemskapet nå koster kr. 1420. 
Kontingenten for de øvrige medlemska-
pene er uendret.
 Valgkomiteen har i samarbeid med 
styret gjort en formalisering av oppgaven 
og forventningene vi har til valgkandida-
tene. Disse er nå vedtatt og du finner dem 
i vedtektene.
 Valget ble i år gjennomført på en 
strømlinjeformet måte takket være gode 
forberedelser.
 Nye medlemmer i styret er: Per Tore 
Iversen (Halden)og Per Harald Hansen 
(Tromsø)
 Nytt medlem i Veiledersertifiseringsut-
valget (VSU) er Nina Wadel (Stavanger)
og i valgkomiteen har Inge van der Drift 
og Rolf Aspestrand blitt valgt inn Års- 
beretning fra 2010, Handlingsplan og 
budsjett for 2011 finner du på 
www.ngfo.no
 Neste årsmøte finner sted fredag 9. 
mars 2012. n

Av IDA WADEL

Nytt fra årsmøtet
Årsmøtet i Norsk Forbund for 
Psykoterapi (NFP) avholdes 
tirsdag 3. mai kl. 18.00 i NGIs loka-
ler. Alle NGFs medlemmer er 
velkomne.
Gestaltterapeut Øystein Jacobsen er 
hyret inn som ny sekretær i NFP. 
 Ny regnskapsfører, kasserer og 
forretningsfører er Klaus Owesen 
Lein.
 Nå er websiden www.psyko-terapi.
no ferdig. Her vil du finne nytt fra NFP, 
faglige innlegg, ting som skjer samt 
kunne lese om de andre retningene. 
 NFP konferansen går av stabelen 10 
– 13 november. Konferansen vil være 
skandinavisk, dvs. at det vil være 
workshops og innlegg fra Sverige og 
Danmark i tillegg til Norge.
 I løpet av 2011 vil det utarbeides 
minimumskrav til Profesjonell Faglig 
Oppdatering for alle medlemsforenin-
gene.
 Ann-Christin Berg (NFAP) er NFPs 
representant i Saborg.

Ida Wadel
leder NGF og styrerepresentant NFP

Nytt FrA NFP 

DET NyE STyRET I NGF – VALGT På åRSMØTET 12. MARS 2011  

Kassaapparat eller kontantfaktura 

Hvordan betaler klienter for 
terapitimer? Dette er tema som 
angår oss alle som praktiseren-
de terapeuter og for mange 
tipper jeg at det også har gitt en 
del hodebry.
Om dette finnes det nyttig informasjon 
på Bedins (Bedriftsinformasjon) 
nettsider www.bedin.no
Her omtales noen av de viktigste 
punktene:
”Kontantsalg er definert som salg der 
kjøpers betalingsforpliktelse 

overfor selger gjøres opp ved levering, 
for eksempel ved bruk av 
kontanter, bankkort eller kredittkort. 
Bokføringsloven stiller strenge krav til 
dokumentasjon av kontantomsetning.” 
I praksis kan dette bety hvordan 
klienter betaler for terapitimer.
 Videre står det å lese:
”Hovedregelen er at ALLE skal ha 
kassaapparat. Kontantsalg skal 
registreres fortløpende på kassaappa-
rat, terminal eller annet 
likeverdig system. Noen automatiserte 
ordre-/faktureringssystemer kan 
tilfredsstille kravene til likeverdig 
system. Bokføringspliktige som 

normalt selger på kreditt, trenger 
derfor ikke gå til anskaffelse av 
et kassaapparat for å håndtere eventu-
elle kontantsalg dersom 
faktureringssystemet registrerer alt det 
som kreves av et kassasystem. 
I stedet kan det da utstedes en kon-
tantfaktura.”  
 Her fant jeg ”min løsning” etter råd 
fra Skattedirektoratet. Alle klienter får  
faktura. Om noen skulle velger å betale 
kontant, er dette ”unntaket”, jeg skriver 
”Betalt kontant” på fakturaen og kravet i 
Bokføringsloven er ivaretatt. 
Og videre står det:
”Det finnes UNNTAK fra kravet om 

Av BJØRG hAGEvANG

u

NGFS ETISKE PRINSIPPER
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Kurs og terapigruppe i Portugal 
for gestaltterapeuter 6.-13. august

Tema: Kreativitet og 
fenomenologi
Ta kontakt for nærmere informasjon
med gestaltterapeut og leder: 
Marina Berg på 920 88 2222 eller 
marina.berg@online.no
eller Anne Karin Lindseth: 
www.prinsegaarden.com

KURS – FAGLIG OPPDATERING

Parterapi 
12. august, kl 09.30-17.30, NGI, Oslo

Kreativitet og fenomenologi 
18. mai, kl 09.30-17.30, NGI, Oslo

Kropp til kropp - i relasjon
Intervensjoner og eksperimenter
18. mai, kl 09.30-17.30, NGI, Oslo

Kursene ledes av Marina Berg 

Pris: kr 1550,-
Kr. 550 betales til 
kontonr. 9004 05 24036 ved påmeld-
ing. Beløpet refunderes ikke. Resten av 
kursavgiften forfaller en uke før kursstart.

Påmelding og info: Marina Berg,
tlf.: 920 88 222, 
epost: marina.berg@online.no

FAGLIG OPPDATERING:  De som deltok på workshopen med temaet Eksistensiell og 
hemmende angst, sist høst, kunne notere seg 15 timer faglig profesjonell oppdatering. 
Bildet viser gruppearbeid  på en av workshopene som ble holdt i Oslo. Foto: Bodil Fagerheim

Medlemskoordinator: Annichen 
Sandborg
Styret: Leder – Ida Wadel
Nestleder – Liv åse Espeland
Medlemmer – Grethe Rygge, 
Per Harald Hansen og Per Tore Iversen
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
Nina Wadel
Valgkomiteen
Glenn Rolfsen
Rolf Aspestand
Inge van der Drift
Du finner telefonnr. og e-post 
adressene på www.ngfo.no

HVEM Er HVEM?  

PFO – ingen konsekvenser i år 

kassaapparat: Bokføringspliktige 
som har ambulerende eller sporadisk 
virksomhet, er unntatt fra kravet om 
kassaapparat så lenge den ambule-
rende eller 
sporadiske kontantomsetningen ikke 
overstiger 3 ganger folketrygdens 
grunnbeløp eks. mva. (fra 1. mai 2010 
kr 226.923). Disse kan da heller 
registrere kontantsalget fortløpende i 
innbundet bok, der sidene er 
forhåndsnummerert, eller ved gjenpart 
av daterte forhåndsnummererte 
salgsbilag.”
 Men, dette gjelder IKKE dersom du 
driver praksis fra ”fast kontor”. Da jeg 
startet egen praksis søkte jeg om 

”Fritak for bruk av kassaapparat” fordi 
jeg forventet at ”kontantomsetningen 
ikke overstiger 3 ganger folketrygdens 
grunnbeløp”. Men den gang ei. Jeg 
fikk avslag på søknaden og en hygge-
lig telefon fra en saksbehandler som 
begrunnet 
avslaget. Ambu-
lant eller spora-
disk virksomhet 
kan for eksempel 
være torghandel, 
ikke terapeutisk 
virksomhet. Og 
det var fra denne 
saksbehandleren 
jeg fikk råd om 

bruk av faktura.
 Om dette tema finner du utfyllende 
informasjon på: 
www.bedin.no – Drive bedrift – Regn-
skap. n

Ikke godkjent PFO får ingen konse-
kvenser i år. Dette er fordi vi ikke 
fikk inn konsekvensene i vedtekts-
endringene på årsmøtet 2010. 
Dette var en forglemmelse.
Etter årsmøtet 2011 vil konsekvensene 
for ikke levert godkjent PFO være med i 
vedtektene. Hvis du da i 2012 ikke har 
levert PFO innen frist, og ikke har 
oppfylt krav for PFO, vil dette automa-
tisk føre til at:
 -  du Ikke får forsikringsbevis
 -  du blir strøket fra listen over praktise 
  rende terapeuter
 -  du blir automatisk registrert som  
  ikke-praktiserende medlem
 Av 299 praktiserende gestaltterapeuter 

har 176 levert godkjent rapport om PFO 
for 2010. 43 har levert ikke godkjent 
rapport, og 80 har ikke levert.

Sykmelding/ fødselspermisjon
Det er flere som oppgir sykmelding og 
fødselspermisjon som grunn for at de 
ikke har oppfylt kravene til PFO. Hvis du 
i løpet av året blir sykmeldt, eller av 
andre grunner ikke kan praktisere som 
terapeut i en periode, har du selv ansvar 
for å gi beskjed om dette til medlemsko-
ordinator. Du kan da i den angjeldende 
perioden endre medlemskapet til ikke 
praktiserende medlem, og endre tilbake 
når du igjen praktiserer som terapeut. 
Kravet til PFO vil da reduseres i forhold 
til lengden på den perioden du har 
praktisert. 

Ikke praktiserende medlem
Av våre medlemmer er det i dag få som 
står oppført som Ikke praktiserende 
medlem. Denne medlemskategorien 
passer for medlemmer som for tiden ikke 
praktiserer som terapeut, men som 
likevel ønsker å være medlem. Du 
mottar all informasjon fra NGF, bladet 
Gestaltterapeuten, samt tilbud om 
workshops til redusert pris. 
 Mer om PFO på www.ngfo.no
 Kravene til PFO ble ikke endret på 
årsmøtet 2011. Styret vil i 2011 fortsette å 
jobbe med å videreutvikle PFO. 
 Har du spørsmål, innspill eller 
utfordringer, ta kontakt med styret på 
pfo@ngfo.no. n

Av LIv ESPELAND

u

Veiledning sentralt på Majorstua

Trenger du en veileder? Eller kjenner du noen som 
ønsker å danne en gruppe?

Jeg er godkjent gestaltveileder fra NGI. Har bl.a. 
erfaring fra psykisk helsevern. Nye klienter/par/stu-
denter er også Velkomne.

Kontakt: Trine Bache                          
 www.kreativtarbeid.no

Trenger du hjelp Til å lage 
en enkel og billig webside?
www.sissidesign.no
Kontakt: 
sissi dahl / sissi-d@online.no  / mob. 90534113 

ANNONSE
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Relasjon – Bevegelse – Utvikling 
 Helgekurs med fokus på kropp og samspill
 Trinn 1: Hvordan kan vi erfare og integrere kroppen i gestaltintervensjoner?
 Dato: 17.–18.9.2011

 Trinn 2: Hvordan kan vi anvende denne kunnskapen i vår egen terapi-praksis?
 Dato: 5.–6.11.2011 
 Tid begge helger: lørdag: kl. 10.00–18.00, søndag 10.00–17.00

Invitasjon til den skandinaviske psykoterapi-konferansen 
Oslo 11. -13. nov. 2011  

Empowerment & resilience 

DETTE ER DAGER FOR FAGLIG FORDYPNING; UTVIKLING OG INSPIRASJON, 
… OG IKKE MINST, FOR Å MØTE KOLLEGER OG KNYTTE KONTAKTER MED 
PSYKOTERAPEUTER OG FAGMILJØ I HELE SKANDINAVIA. 

Konferansen byr på et omfattende faglig program, med forelesere og workshop-holdere fra Sve-
rige, Danmark og Norge. 
 Den skandinaviske psykoterapikonferansen arrangeres av Norsk Forbund for psykoterapi, 
som organi-serer terapeuter innen følgende psykoterapeutiske retninger: Gestalt, Psykodrama, 
Psykosyntese, Kunst-
og uttrykksterapi og Integrativ Terapi. 
 For å holde deg oppdatert eller motta e-post med informasjon om foredrag, forelesere, 
workshops, sosiale arrangementer, transport og overnatting, mm, følg lenken  http://www.psyko-
terapi.no/

For mer informasjon: 
www.tromsogestalt.no
og www.prinsegaarden.com

Vi tilbyr også:
Terapi: Individuelt, par, familie, 
grupper
Utvikling av: Ledere, medarbeidere, 
organisasjoner

TromsøGestaltsenter

Workshop i Stavanger

Understanding the Impact of Trauma
The Purpose of the workshop is to:
1. Support and understanding of how trauma impacts the  
 whole person – brain /body connection, emotional 
 responses and in relationship with others.
2. Provide the opportunity to practice skills in contact with 
 a client who has experienced traumatic situations.
3. To consider the impact of trauma across generations in 
 understanding the impact of unintegrated trauma.
4. To explore the skills of effective self care.

Brid Keenan, Gestalttherapist MA MBACP from Ireland, 
will be leading the workshop. Brid has been practicing as a 
gestalttherapist since 1995. She is also qualified as a Somatic 
Experiencing Practitioner in 2005.

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

 EAGT
 Social, political and cultural
 relationships as therapy’s   
 grounds
 A Gestalt Therapy Session

Date: 20/23 October 2011
Location: Casa Caburlotto, Santa 
Croce 316/318, Venice
Organizer: 
Scientific Direction and Secretary
Human Rights and Social Responsi-
bility
Committee of EAGT

Information: www.eagt.org

Sted: Stavanger sentrum
Tid:   17. og 18. september -11, kl. 10 – 18
Pris:  kr. 3200,- 
Påmelding innen: 1. sept. til Nina Wadel på  
  tlf. 41548446 eller ninwa@online.no

Vi inviterer fem par til

P A R T E R A P I
på vakre Casal Dos Infantes

Portugal  17.–24. sept. 2011

Kurset ledes av Hans Petter Frydenberg (98819049) og 
Marianne Lind (91608434), og holdes i lokalene til 
iprosess, Dronningensgt.17, Oslo
 Kursene gir 12 timer ”Profesjonell Faglig Oppdatering 
– kategori B” hos NGF

Pris: kr. 3000,00 for hvert trinn. Ved påmelding til begge trinn: 
kr. 5000,00. Påmelding skjer til  post@iprosess.as 
og innbetaling av kr. 600,00 til kontonr. 1602.52.25108. Beløpet 
refunderes kun ved fullt kurs eller avlysning. Resten av kursav-
giften forfaller to uker før kursstart.

Se også artikkel 
annet sted i bladet!





















 
 
 


 














 
 
 
 
 
 
 


   


   
    
    


   


  


   





Returadresse:
Norsk Gestaltterapeut Forening
Postboks 3162, Elisenberg 0208 Oslo


