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Fakta om NGI: Styret består av leder, nestleder og

tre representanter og to vara. Styret møtes hver måned
til styremøte, tillegg arrangeres to-tre arbeidsmøter
gjennom året.
Medlemskoordinator står for den daglige driften. Har
jevnlige møter med leder.
Faglig Etisk Råd (FER) består av leder og fire representanter. FER møtes månedlig, klageorganet ligger under
FER, så til tider møtes noen av representantene oftere.
Veilednings sertifiseringsutvalg (VSU) består av tre
representanter, møtes minst to ganger i året.
Redaksjon for Gestaltterapeuten (GT) består av redaktør og tre representanter.
Valgkomité består av tre representanter
Medlemmer i NGF: ca 400 per i dag

– NGF trenger deg!
NGF (Norsk Gestaltterapeut Forening) skal velge inn fire (4) nye medlemmer til styret, to (2) medlemmer til faglig etisk råd (FER) og ett (1) medlem til veileder i sertifiseringsutvalget (VSU), samt to
(2) medlemmer til redaksjonen i Gestaltterapeuten.
Leder i NGF
Som leder i Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) vil du ha
hovedansvaret for alt som skjer i foreningen. Du vil også ha
en plass i styret i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP),
som igjen er medlem av Saborg, og i European Association
for Gestalt Therapy (EAGT).
Den nye lederen for NGF trenger å være synlig også utenfor
NGF, derfor er det en fordel å være noe politisk interessert,
du må like å følge med på hva som skjer i helse-Norge.
Lederen trenger evnen til å motivere medlemmene i de
forskjellige vervene til å bidra, siden alle jobber på frivillig
basis. Det å kunne skape trygge rammer, ha tålmodighet og
godt humør er helt nødvendig. Fleksibilitet er en stor fordel,
og du må ha tid til å delta på møter.
Leder deltar på alle workshops, kurs og konferanser som
arrangeres av NGF, NFP og EAGT – som representant for
NGF, en takknemlig oppgave.
Av oppgaver som venter fremover er følgende: oppgradere
websidene for å gjøre dem mer brukervennlige; se på
muligheten for å bruke andre sosiale medier for å nå ut til
medlemmer og potensielle kunder; markedsføre gestaltterapi i Norge; nærme oss helsevesenets krav i henhold til
autorisasjon og andre kvalitetssikringsstandarder. Videre
ønsker vi å se på samarbeidet med Gestaltpraktiserende i
organisasjoner (GPO), og hvilken rolle vi ønsker å ha mot
EAGT og NFP.
Du må regne med å bruke mellom 18-25 timer i måneden,
noe mindre på sommeren og noe mer i forberedelsene til
årsmøte. Som leder har du med andre ord ikke noen
problemer med å fylle opp PFO-timene.

To medlemmer av Faglig etisk råd (FER)

FER er et forum der deltakerne får bryne seg på alle de

NÅ

etiske dilemmaene som dukker opp for medlemmer av
NGF både i praksis og i teorien. FER utvikler og reviderer
foreningens etiske prinsipper og vedtekter, samt bistår
veiledere for å forebygge at konflikter oppstår. FER sørger
også for at vi som organisasjon er i overensstemmelse med
pålegg fra myndigheter og faglige organer. FER behandler
klager på utøvende terapeuter MNGF fra klienter.
For å ha en jevn flyt i arbeidet har vi møte ca. 2 timer hver
måned. I tillegg kommer arbeid med klagesaker når de
dukker opp, et arbeid som går på omgang mellom FERmedlemmene. Mellom møtene går det noe tid til saksforberedelse og informasjonsarbeid, et arbeid som også går på
omgang. Ved å bli med i FER får man anledning til å bli mer
faglig bevisst på hva man driver med som terapeut. Økt
etisk bevissthet skaper økt faglig bevissthet.

Ett medlem til veileder sertifiseringsutvalget VSU

LEDER
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Gestaltterapeuten nr 2. 2011

Sorg og traumer
- side 8-23

Leder

2
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opp ned for mange. Terrorhandlingen
på Utøya denne dagen var den mest
markante voldssituasjonen på norsk jord
siden andre verdenskrig. Selv ikke under
krigen var det én enkelt situasjon i Norge
som tok like mange liv.
Hos meg dukket det umiddelbart opp et
hjelpebehov. Men hvor skulle jeg henvende meg for å kunne yte hjelp? Jeg følte
meg låst. Denne frustrasjonen delte jeg
med flere.
Jeg hørte også kolleger stille spørsmål
ved vår kompetanse i forhold til å arbeide
med traumer. Jeg må innrømme at jeg
lurte på det samme.

D

ette førte til at traumer og sorg ble
hovedtema for dette nummeret. Det var et
behov for å vite mer om traumebehandling og sorgprosesser og samtidig se litt
mer på vår kompetanse på dette området.
Etter hvert som jeg har jobbet med dette
stoffet, blir jeg mer og mer overbevist om
at gestaltterapeuter har mye å bidra med
i krisesituasjoner: vår trening i å være
tilstede her og nå, være aware på det som
skjer, lytte, jobbe fenomenologisk, tåle at
mennesker har det vondt og vanskelig, tydeliggjøre og akseptere det som er, støtte.

22

. juli har satt fokus på hvor sårbare vi
er som mennesker og hvordan bagasjen vi
bærer på kan gi katastrofale følger. Jeg håper at alle de som på en eller annen måte
har fått alvorlige sår etter 22. juli får den
hjelpen de trenger, nå og i tiden framover.
Samtidig vet jeg at rundt omkring i dette
landet går det mennesker som aldri har
fått tilbud om hjelp, selv om sårene de har
fått kan være like alvorlige. Å miste datteren i en trafikkulykke i Norge, eller å se
sine nærmeste bli sprengt i filler i Tripoli,
etterlater seg også alvorlige sår, som igjen
og igjen kan infiseres hvis de ikke blir
behandlet. Mitt ønske er at vi, landet vårt,
kan videreføre den omsorgen vi med rette
har vist ofrene etter 22. juli til også å gjelde
alle de andre som trenger denne hjelpen.

Bodil Fagerheim
Ansvarlig redaktør
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Min lovsang til gestaltterapien

Inspirasjon og varme

S

itter her på en lørdag ettermiddag og
kjenner inspirasjon etter å ha tilbrakt seks
timer med et entusiastisk styre i går.
Jeg lurer litt på hva det er som gjør at
jeg føler meg engasjert og inspirert?
Jeg skjønner jo etter hvert at det ikke
alltid handler om det vi diskuterer eller
engasjerer oss i, men de fantastiske
menneskene som jeg møter og samspillet jeg opplever på møtene.
Jeg møter så mye varme og omsorg,
engasjement og driv, innsikt og kunnskap, vilje og besluttsomhet sammen
med disse menneskene – og det er det
jeg blir aller mest inspirert av, og som
gjør at jeg nå føler meg klar for å ta fatt
på alle høstens små og store foreningsoppgaver.
Og tanken på at jeg kanskje bidrar til
at andre opplever det samme gjør meg
glad!

For omkring et år siden tok jeg
kontakt med en gestaltterapeut
fordi jeg ønsket å møte et medmenneske som kunne lytte og
forstå. Jeg tenkte at jeg ville
forsøke noe nytt og valget falt på
gestaltterapi
Jeg vil gjerne fortelle noe om hvordan
jeg opplever denne formen for samtaleterapi og hvordan jeg blir møtt av et
nydelig medmenneske.
Gestaltterapeuten setter ikke diagnoser, men hun forteller meg at jeg kan
gjøre det jeg vil.
Hos henne har jeg funnet et rom hvor
det er plass til meg, Mona, hvor jeg
føler meg levende fordi jeg kan være
meg selv på godt og vondt uten å bli
sykeliggjort.
Hun har fått meg til å tro på at jeg
kan mye, og at jeg er frisk selv om jeg
både er følsom og tankefull og har hatt
kriser og utfordringer.

På fredagens arbeidsmøte diskuterte vi

blant annet hvordan vi kan lage gode
retningslinjer for de som tar betalte og
ubetalte oppdrag i regi av NGF, og
dilemmaet som dukker opp når disse
også har et verv i samme forening. Selv
holder jeg workshopen ”Pardansen”
sammen med Siri Andersen i høst, i regi
av NGF. Kan jeg, som har et verv, da ta
betalt? Og hva skal prisen være? I
denne omgangen har jeg valgt og ikke å
ta betalt, men ønsker klare retningslinjer for de som kommer etter.
Videre i møtet ser vi på NGFs rolle i
Gestalt-Norge, hva er viktig å holde seg
oppdatert på? Hva er vår oppgave
utover det å drive en god forening?
Hva er å drive en god forening?
Diskusjonen omkring nye medlemskategorier ble spennende og satt på
spissen, og jeg er nysgjerrige på om hva
medlemmVene sier til artikkelen i dette
nummeret, som er ført i pennen av Per
Harald.
Arbeidsmøtet går over i styremøte og
en saksliste med andre viktige saker…
…og nå er tiden er inne for å lørdagskos med familien….
Ida Wadel,
Leder NGF

Godt og spennende

JOBBET SEG UT AV ANGSTEN: Etter over 20 år som psykiatrisk pasient, tok Mona
Mikkelsen Aune grep om eget liv. Hun har jobbet seg ut depresjoner og sterk og lammende
angst. I dag er hun også helt medisinfri – og hun går i gestaltterapi. Les mer Mona og
hennes kamp for et bedre liv her: http://www.erfaringskompetanse.no/kunnskapsbase/
publikasjoner/eksterne-publikasjoner/mona-mikkelsen-aune
Foto: Bodil fagerheim

Siden jeg begynte terapi hos henne, har
jeg kjent på mange følelser som nesten
var ukjente for meg og det utfordrer,
men det gjør også så vanvittig godt og
det er utrolig spennende.
Terapitimene gir meg inspirasjon til å
velge å delta i eget liv på godt og vondt
og hun gir meg troen på at jeg har alt
av muligheter hvis jeg velger å velge
- altså å ta utfordringer.
Da jeg kom til henne og sa at jeg ofte
blir rørt og kjenner på gråt, men ikke
får til å gråte, møtte hun meg på en fin
måte. Først ved å ta meg med på en
meditasjon hvor jeg gikk inn og så på
gråten. Deretter tok hun meg med til
den sprekken jeg fant ut at jeg var så
redd for.
Da vi hadde stått sammen ved
sprekken en liten stund, valgte jeg å gå
min vei fordi jeg kjente på gråten, men
hun sa ikke noe som ga meg følelsen av
at det var et nederlag.

Hun sa at jeg valgte å gå og at det var
greit for henne, men hvis jeg hadde
valgt å gråte så hadde hun også tålt
det. Slik hjalp hun meg ved å avmystifisere det hele.
Det skal også sies at det bare gikk en
uke etter at vi sto sammen ved sprekken jeg var så redd for, også en kveld
kom gråten for første gang på 13 år.
Dette kaller jeg en solskinnshistorie i
mitt liv.
Det er også fint å samtale med et
menneske som ikke forstår seg i hjel
ved å la være å si meningen sin. Jeg
føler at hun er veldig direkte, men jeg
opplever henne likevel som mild og
god og derfor vet jeg at jeg alltid kan
stole på henne.
Jeg liker å være sammen med et
medmenneske som tørr utfordre meg,
for det viser jo også at hun har troen på
meg og at hun bryr seg.

Her og nå

Jeg setter også veldig pris på å få jobbe
med det som er her og nå, men jeg ser
at gjennom rollespill dukker også
følelser som har med fortiden å gjøre.
Da er det fint å kunne gå inn å se og gi
det et uttrykk nå, for så å prøve å gi
slipp og være mer her og nå.
Hun har også fått meg til å se at det
var nødvendig å sette noen grenser for
at jeg selv skal få det godt. Det er blitt
tydelig for meg at jeg ikke behøver å ta
ansvar for hva alle andre føler, men
hvis jeg tar ansvar for meg selv, får jeg
det også godt i møte med andre.
Tidligere var jeg redd for å involvere
meg når noen viste godhet, for jeg var
hele tiden redd for den dagen da det
ville ta slutt. Det hindret meg i å ta
imot godhet, men også å tørre å gi.
Dette har forandret seg nå når jeg er
blitt inspirert til å leve her og nå. Nå
velger jeg å tro på at hvis jeg sier ja til
livet i dag, så vil jeg oppleve så mye
godt når jeg er alene og sammen med
andre at jeg tåler at noe kommer og
noe går.

Jeg var innstilt på at terapi kan gjøre
vondt, men jeg var uvitende om at én
time i måneden var lite og at én time i
uken ville vært det ideelle når jeg
skulle gå inn i dette. Jeg forsto også at
jeg med over 20 år i psykiatrien likevel
ikke visste hva aktiv terapi var, og at
det jeg hadde opplevd tidligere kanskje
heller hadde vært en form for oppbevaring.

Ikke fritt valg av terapiform

Jeg hadde ikke penger til å møte
terapeuten mer enn en gang i måneden
og det ble vanskelig å ha så lang tid
mellom hver gang.
Jeg har tenkt mye på at de som
regjerer i dette landet bestemmer hvilke
muligheter jeg skal ha når det gjelder å
velge terapiform, gjennom å bare gi
noen psykologer driftsavtale. Av
økonomiske grunner måtte jeg velge
bort en terapeut som virkelig fikk meg
til å føle at jeg er en blomst og at jeg
skinner. Jeg skulle ønske at flere
mennesker som sliter psykisk kunne få
oppleve hvor godt det er å stå opp om
morgenen å føle akkurat det.
Da jeg avsluttet terapien i juni, hadde
vi hatt 11 samtaler. Det hun lærte meg
vil være med meg som et verktøy jeg
vil bruke videre i mine prosesser.
Jeg har satt meg noen mål, blant
annet å bli så fri at jeg gråter når jeg har
lyst. Jeg føler at jeg har fått mot til å gå
den veien som gir meg mening.
Jeg innrømmer at jeg sniker meg til
gratistimer hos henne av og til ved å
tenne et lys også betro meg til henne.
Jeg vil også huske små ting hun
kunne si om Moder Jord idet jeg skulle
gå hjem etter timene, og da visste jeg at
det ikke var farlig å si til henne at jeg
snakker med vinden og spør den om
den vil være moren min som stryker
meg på kinnet når jeg gråter stille.
Mona Mikkelsen Aune
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Svaret på terroren
− Sykefraværet
skal ned 6 prosent

Blomsterhavet - svaret på terroren som rammet oss 22. juli.
Et vitne om omfanget av udåden, sorgen og savnet den etterlot seg
og omsorgen og varmen den fremkalte.
Hva kan vi lære av dette, hva kan vi bidra med
i den videre sorg- og helingsprosessen?
På sidene som følger ser vi nærmere på dette.

Fra jeg gikk siste året på terapistudiet i 2004 begynte jeg å
drømme om å jobbe som veileder for ledere i min kommune…

Høsten 2010 utlyste Målselv kommune

erfaring med å mistrives på
jobb og ikke ta i bruk ressurei prosjektstilling der de ønsket en
sene mine, det førte til lav
person som kunne jobbe med å få ned
arbeidsmoral hos meg.
sykefraværet i kommunen. Jeg søkte, og
Jeg informerte om nærværskom meg på intervju. På slutten av
prosjektet og målsettingen til
intervjuet spurte de:
samtlige ledere.
– Hvorfor ska vi ansette
Enhetslederne i
deg?
barnehagene var de
Jeg tok sats og sa med
første som tok kontakt.
et stort smil og stor
Jeg holdt workshop og
overbevisning:
kurs i kommunikasjon
– Fordi dere ikke vil
med ansatte i alle
finne noen som matcher
barnehagene. Jeg lærte
meg ute i felten.
dem at det eneste
Jeg fikk jobben, YES!
mennesket de kunne
Det ble satt sammen ei
forandre var seg selv.
prosjektgruppe beståVi jobbet med Gentende av to enhetsledere,
modellen, her ble de
hovedtillitsvalgt, en fra
bevisst egen rolle og
Annabell Stefanussen er
bedriftshelsetjenesten en
adferd. De så hvordan
utdannet gestaltterapeut, veileder,
fra Nav, verneombud,
kritikeren bidrar til
organisasjonsutvikler og holder
IA-kontakt og meg som
utvikling og hvordan
nå
på
med
studiet:
Fra
konflikt
prosjektleder. Styringsja-menneskene sørger
til samarbeid. Hun jobber nå som
gruppa er administrafor at ting blir gjort. De
prosjektleder
for
Nærværsprosjeksjonsutvalget. Bestiloppdaget at å snakke i
tet
i
Målselv
kommune.
linga fra politikerne var
jeg-form ble tydeligere
”enkel”: Sykefraværet
enn når de snakket i
skal ned fra 11 til 5
man-form. De lærte å
prosent. De andre i
uttrykke behov oftere
prosjektgruppa hadde sine jobber ved
enn å komme med kritikk.
siden av, så det var kun jeg som var 100
Jeg utfordret dem på å snakke med
prosent tilsatt for å ha fokus på dette.
hverandre i stedet for om hverandre.
Vi utarbeidet mål og delmål i gruppa,
Hvis ansatte ikke gjorde det lederen
hovedmålet var å få ned sykefraværet.
hadde bedt dem om, veiledet jeg
Vi lagde åtte delmål, det ene var å få
lederen på å si unnskyld for at hun
ned sykefraværet med 2 prosent første
hadde vært utydelig. Dette fungerte, de
året. Det klarte vi! Det andre var
ansatte fikk redskap og kompetanse
veiledning av ledere og ansatte for å
som de umiddelbart kunne ta i bruk og
holde fokus på arbeidsmiljøet. Dette ble
begynne å øve seg på.
min hovedgeskjeft.

Min påstand var at utydelige ledere

med lav autoritet og liten bevissthet om
egen lederstil fører til demotiverte
medarbeidere, som igjen fører til dårlig
arbeidsmiljø. Og da er terskelen for å bli
syk lav. Jeg hadde selv mange års

Etter ei tid gikk de tilbake til gamle

mønster, da bestilte de meg inn for ny
øving. Jeg poengterte ofte at dette var
det samme som trening, vi må trene
hvis vi skal holde oss i god form. Sånn
er det med bevisstheten også.
De rapporterte tilbake til meg om bedre

kommunikasjon med foreldrene og
høyere bevissthet om hvordan egen
adferd påvirket de andre. Til jul 2010
var sykefraværet gått ned fra 14 til 8
prosent i barnehagene.
Min neste utfordring var å få med
helsesektoren, miljøarbeidertjenesten og
skolene. Jeg solgte veiledning inn som
utvikling, og sa at vi får overskudd når
vi mestrer, og at det tapper oss å stå fast.
Etter hvert hyret flere ledere meg inn for
kurs til sine ansatte og seg selv. Ryktet
gikk raskt i kommunen, og flere bestilte
meg. I dag ett år etter oppstart, har jeg
holdt kurs på samtlige arbeidsplasser,
720 ansatte og 30 ledere. Jeg fikk
motstand hos enkelte i begynnelsen, det
gikk på dårlig erfaring med veiledning
tidligere, og bekymring for bortkastet
tidsbruk. Jeg ga alltid anerkjennelse til
de som ga motstand. Jeg ble som regel
booket etter et slikt møte.

F

lere ønsket veiledning, enten i små
grupper eller en til en. Ryktet gikk og
rådmannen sa til meg: Det snakkes om
”Annabell-effekten” i Målselv kommune. Jeg ble enda mer inspirert.
Nå har året gått, folk trives og samhandler bedre og sykefraværet går ned.
Politikerne er happy, de har forlenget
prosjektet med ett år til.
Min styrke går på entusiasme og
innsalg, hva er din styrke…?
Jeg trur drømmer er til for å oppfylles,
vi har noe å tilby som er unikt og
annerledes, tru på kompetansen din, og
selg deg inn! n

Foto: Mathilde G. Vikene
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Fredag 22. juli kl. 15.28
Av VIBEKE VISNES

– Jeg sitter på trikken i Storgata på vei mot Stortorget. Etter en hektisk ettermiddag
med to krevende klienter har jeg tenkt å ta en kaffe i sentrum før jeg tar fredagskveld. Jeg ser ut på gaten og tenker at det er som en fransk film om stress, alle snakker i mobiltelefonen. Så ringer min mobil. ”Du må komme til regjeringskvartalet
med en gang. Det har vært en bombe i regjeringsbygget. Vi har en vekter i sjokk”.
Dette forteller Trygve Lie når
Avbrøt ferien
jeg treffer ham og Ingunn
Ingunn avbrøt ferien sin og
Tidemann. De er gestaltteravar på plass den 23. juli. Hun
peuter, ansatt i Hjelp 24 i et
understreker at de viktigste
spesialteam for krisearbeid.
oppgavene for kriseteamet i
De har lang og bred erfaring
katastrofe- og stabiliseringsfra direkte kontakt med perfasen er tilstedeværelse og
soner som opplever kriser.
støtte til ledelsen som har vært
– Jeg var blant annet med
bærebjelken for de ansatte i den
i et spesialteam som tok i
første perioden.
mot de berørte og etterlatte i
– Å ha en ledelse som funforbindelse med tsunamien i
gerer og som jobber med
2004, sier Trygve. På tross av TRYGVE LIE og INGUNN TIDEMANN var med i
teamfølelsen er svært viktig. Vi
kriseteamet fra Hjelp 24 som bisto ansatte i bedrifter som var
deres erfaringer er omfansammenligner med Stoltenberg
rammet etter terrorangrepet mot regjeringsbygget. Foto: Privat
get av 22. juli spesielt: det
på nasjonalt nivå. Hver enkelt
nasjonale traumet i tillegg
leder hadde gjort en fenomenal
til de individuelle tapene og
innsats, uttrykker Trygve og
1. Katastrofefasen: Det første døgnet Ingunn.
skrekkopplevelsene.
etter terroranslaget.
I og med at Hjelp 24 er en bedriftsDe forteller videre at det var sommerTilstedeværelse. Møte med ledelsen.
helsetjeneste, var det spesielt de
ferieavvikling og at det derfor var
Melde fra om de som trenger støtte.
berørte bedriftene i området rundt
mange unge sommervikarer i redakAllmøter.
regjeringsbygget de måtte konsensjonene.
trere seg om etter terrorangrepet.
– Dette var unge mennesker som ikke
2. Stabiliseringsfasen: Ukene i
Dette gjaldt spesielt de store avisene
har opplevd katastrofer tidligere og som
etterkant av katastrofen.
som var rammet, hvor noen til og
kanskje hadde sin aller første jobb i en
Bringe de sammen i stormøter, relevant avis. I motsetning til erfarne journalister
med måtte flytte ut av sine lokaler og
informasjon ved leder, smågrupper på
organisere det redaksjonelle arbeidet
som stadig dekker kriser i alle verdens15 minutter og senere dele opplevelser
på nærliggende hotell.
hjørner, var disse unge uforberedt, det
i plenum. Ledelsen er tett på og gir
var vi vel alle, men de var på en måte litt
omsorg til sine ansatte.
”Business as usual”
”filterløse”. Noen av disse ble også sendt
– I tillegg til at de avisansatte skulle
ut for å dekke Utøya, hvor det kanskje
3. Normaliseringsfasen.
forholde seg til egne opplevelser i bomvar bekjente blant terrorofrene og blant
I samråd med arbeidsgiver skal alle
bedramaet, var det ”business as usual”.
de som samlet seg på Sundvolden i
ansatte etter hvert igjennom en samSom en del av samfunnsapparatet har
etterkant, forteller de to.
tale med en fra kriseteamet hvor de
pressen en svært viktig oppgave i å formidle informasjon om viktige hendelser. sjekker ettervirkninger, journalfører
Unge sommervikarer
Det er derfor viktig at avisredaksjonene eventuelle senere behov i forhold til
I tillegg til fotografene, som har mange
forsikringsselskap, senskader,
fungerer, sier Ingunn.
sterke visuelle inntrykk, har krisetearetraumatisering og lignende, samt
Trygve og Ingunn trekker frem tre
met hatt spesielt fokus på alle de unge
læring. Spesielle behov avdekkes.
faser i krisearbeidet:
sommervikarene.

BOMBEANGREP: Store deler av regjeringskvartalet ble rasert i terroraksjonen den 22. juli i år. Åtte mennesker ble drept og et tredvetall ble såret, mange av dem alvorlig. Foto: Scanpix
uttrykk, men de er normale. endringer i adferdsmønsteret, sier hun.
– Det er klart at med et
har hatt fokus på at man
Trygve forteller om en ung jente
slikt omfang av berørte har vi
”De basale be- Vi
skal akseptere situasjonen
på 17 år som kommer i behandling
måttet prioritere de vi faglig
sammen med familien sin. De har vært
vurderer til å ha størst sårbar- hov må dekkes som den er.
Ingunn og Trygve er sam- hardt rammet av tragedien på Utøya.
het, slik det offentlige nå også for at folk skal
stemte i at treningen som
– Hun ville sove i samme seng som
opplever noen steder. Det kan
fungere.”
gestaltterapeuter har med å moren. Oppsøke huset de hadde solgt
føre til skuffelse og sinne hos
være i øyeblikket, og det å
da hun var 12 og var sint fordi de som
de rammede. Da gjelder det å
styrke den enkeltes awarebodde der nå hadde malt det rødt, det
tåle å takle også denne form
ness på sin egen spesielle situasjon,
skulle være hvitt.
for reaksjoner, sier Trygve.
har vært og er en stor fordel i denne
For første gang under samtalen ser
Jeg spør om hva de har hatt nytte av
vanskelige jobbingen. De understreker
jeg at Trygve blir beveget, han stopsom gestaltterapeuter i denne periostadig at deres primærfunksjon har
per opp og samler seg før vi tenker
den.
vært å støtte.
høyt om Sterns utviklingsmodell med
– Jeg har tenkt på Maslows behovs– Det har vært viktig å gi disse unge
samværsområdet som en viktig del i
pyramide i den første fasen, sier
menneskene mening i hva de har
den krevende kontakten som følger de
Ingunn og fortsetter:
opplevd for å hjelpe dem med å stå i
traumatiserte i tiden fremover.
– Vi var nødt til å påse at de involden vanskelige situasjonen, spesielt de
Jeg spør hvordan de selv har fått
verte fikk mat, drikke og søvn. De
første ukene etter terroranslaget, hvor
støtte i denne perioden. De ser på
basale behov må dekkes for at folk
de måtte prestere maksimalt parallelt
hverandre en kort stund før de svarer
skal fungere. I tillegg så tenker jeg at vi
med egne traumatiske opplevelser, sier
at de har individuelle veiledere, begge
jobbet mye her og nå, fenomenologisk.
de. Ifølge Ingunn kommer
gestaltterapeuter, som de
Hva trenger du? Hjelpe dem til å lytte
ettervirkningene og behovet
står fritt til å benytte når
til sine egne behov.
for individuell oppfølging i
Trygve forteller at han har tenkt
”Krisereaksjo- de måtte ha behov for det.
normaliseringsfasen. Tidligere
I tillegg er det planlagt et
mye på det humanistiske perspektiv i
ner kan bære
debriefingsmøte for krigestalt, troen på mennesker, og forsøkt å har de som har vært utsatt,
spesielt på Utøya, vært mest
seteamet kommende uke.
formidle til ungdommen at reaksjonene
så mange utopptatt av å være samlet som
jeg går fra møtet
i etterkant er normale.
trykk, men de medNår
enhet, de som har opplevd
dem, føler en koler normale.”
ting sammen, med minimal
legial stolthet over at så
Mange ulike reaksjoner
innblanding fra profesjonelle.
ressurssterke personer
– Uansett hvordan de reagerer er det
jobber så hardt for å støtte
sunt og det er gjerningsmannen som er
så mange trengende i disse krevende
syk, sier Trygve og legger til:
Adferden endres
tider. n
– Krisereaksjoner kan bære så mange
– Når hverdagen nå er tilbake, ser vi
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– Når jeg er rolig, kan
vi bli rolige sammen
vann, forteller Camilla.
– Det dukker umiddelbart opp et
Hun konsentrerer oppmerksomheten
hjelpebehov hos meg, forteller hun.
om praktiske ting som å gi ham noe å
Camilla er utdannet gestaltterapeut
– De første reaksjonene på en og
drikke. Forsøker å normalisere situaog jobber som teamkoordinator for
samme voldsomme hendelse
trygghetsenheten på Bjørnegård psyko- sjonen så godt som mulig, være der,
kan være veldig forskjellig fra
lytte, stabilisere.
sosiale senter i Bærum. Hun jobber
person til person. For oss som
– I denne fasen, sjokkfasen, er det
skal støtte, kan det være nyttig å også som veileder for Psykisk helseviktig å ikke stille spørsmål som: Hva
bare være til stede, lytte. Jeg har personell i Bærum kommune. Bærum
kjente du? Hva følte du?, sier
kommunes kriseteam er
erfaring med at dersom jeg er
Camilla og forklarer videre:
tilknyttet Bjørnegård og
rolig, kan vi bli rolige sammen,
denne psykososiale beredsier gestaltterapeut Camilla
”Hvis vi skal
skapen som kriseteamet
Folk reagerer forskjellig
Weedon.
utgjør, skal kun aktiveres
– De første reaksjonene på en
kunne
bistå,
Sent fredag kveld den 22. juli blir
ved svært alvorlige situaog samme hendelse kan være
Camilla oppringt av sin tjenesteleder
må
vi
tåle
at
sjonskriser, katastrofer. 22.
veldig forskjellig fra person
som spør om hun kan dra opp å bistå
folk
har
det
juli blir denne beredskatil person, noe som karakpå Sundvolden hotell.
pen aktivert.
som normalt. Noen
vondt og van- teriseres
Tidligere samme dag har hun avslutkan være helt rasjonell, andre
tet ferien sin på Koster. Like etter at
kan reagere med å numme
Uforberedt på omfanget skelig.”
hun kjører inn i Norge blir hun innseg ut, og andre igjen kan bli
På vei til Sundvolden natt
hentet av stadig flere ambulanser. På
hysteriske, halvpsykotiske.
til lørdag kan hun ikke
radioen hører hun hva som har skjedd i
Det er viktig å bare være der, lytte,
forestille seg hva som vil møte henne.
Oslo og på Utøya.
komme med enkel informasjon. Når jeg
Siste melding hun
er rolig, kan vi bli rolige sammen.
har hørt, er at det er ti
– I samtalene jeg har på Sundvollen
drepte.
har jeg awareness på reaksjonene til de
– Stemningen er rolig,
jeg møter og min indre ro. Det er viktig
folk er lavmælte. Noen
å ikke bli for konfluente, men differengår stille rundt og deler
siere, observere. Når de begynner å skli
ut pledd. Folk ringer og
ut, deflektere, hentes de inn igjen ved
ringer, minnes hun.
å bringe oppmerksomheten til ytterDen første samtalen
sonen, som for eksempel: Kan du se på
er med en ung gutt som
meg? Mange kan bli helt handlingshar overlevd terroren
på Utøya, men som ikke lammet. Da kan man gå inn å ta
styringen over hva vedkommende må
vet om broren har gjort
gjøre akkurat nå.
det, han vet ikke hvor
Varigheten av sjokkfasen kan være
han er. Sammen med
forskjellig, opptil 72 timer. I denne
ham er faren.
– Jeg velger å ha fokus tiden må mange til lege på grunn av
kroppslige reaksjoner på de voldpå 14-åringen. Han
somme følelsesmessige påkjenningene.
forteller en, for meg,
overveldende historie,
selv om han faktisk
Debriefing/stabilisering
ikke deler så mye. Han
Sterke minner har satt seg både i
er redd for broren sin,
kroppen og hodet. I denne fasen økes
samtidig som han selv
awareness på selve traumet, tydeligMØTTE OVERLEVENDE: Camilla Weedon kom til
har hatt grusomme opp- gjøre traumet slik det oppleves her
Sundvolden natt til lørdag 23. juli. Den første samtalen var
levelser: han har flyktet
og nå. Det kan gjøres individuelt eller
med en 14–åring som hadde flyktet fra Utøya. Han hadde
og gjemt seg for mori grupper. Gruppene settes sammen
sett venner falle døde om , og han visste ikke om broren hans
deren, sett venner falle
av mennesker som har likest mulig
døde om, svømt i iskaldt bakgrunn i forhold til hendelsen, for
fortsatt var i live. Foto: Bodil Fagerheim
Av BODIL FAGERHEIM

TRØST: På Sundvolden finner pårørende trøst i hverandre etter massakren på Utøya. Foto: Scanpix
– Ta for eksempel et angstanfall: Vi
eksempel: overlevende i en gruppe,
stabiliserer angst ved å puste sammen,
pårørende i en annen. I denne fasen
være ”her og nå”, dele bilder som
snakkes det mye og oppmerksomheten
dukker opp, tegne angsten. Dette er et
er på det som skjedde.
arbeid som tar tid, som går
Under slike samtaler, enten
over mange timer. Så dukindividuelt eller i gruppe kan
ker angsten opp igjen og
noen få reaktivering av tidli”Gjennom
vi kan spørre: Hva vil du
gere traumer – traumer som
gjøre nå? Vil du sette opp
man kanskje ikke har vært i
å jobbe med
en beskyttende vegg, eller
bevisst kontakt med tidligere.
traumer, har
skal vi gå litt dypere inn i
– Som gestaltterapeut jobangsten. Litt etter litt kan
ber jeg ut fra fenomenene
jeg fått stor
historien, traumen komme
som dukker opp. Jeg øker
respekt for at
fram.
awareness på selve traumet
det er viktig å
– Setter man i gang noe
og tydeliggjør traumet slik
for fort, kan det føre til
det oppleves her og nå. Dette jobbe sakte.”
retraumatisering, legger
kan være vondt og vanskelig
hun til.
for klienten, men hvis vi skal
kunne bistå, kan vi ikke bli
fanget av feltet. Vi må tåle at folk har
Lukke figurer
det vondt og vanskelig, sier Camilla.
I traumebehandling er målet å integreHun understreker at i denne jobbinre historien som en del av seg selv –
gen er det utrolig viktig å la klienten få
å lukke figurer.
den tiden det tar.
I etterkant av 22. juli opplevde landet
– Gjennom å jobbe med traumer,
vårt en felles sorgprosess i form av
har jeg fått stor respekt for at det er
forskjellige arrangementer nasjonalt og
viktig å jobbe sakte, sier Camilla og
lokalt.
konkretiserer:
Camilla trekker fram konserten i

Oslo Spectrum, hvor det var sorgen
som var figur, alt annet var bakgrunn:
artistene var for eksempel lite synlig,
kledd i sort, ikke presentert.
– Dette kan ses på som en felles lukking av gestalten sorg. Det betyr ikke
at det ikke sørges mer, men den felles
markeringen ble en god avslutning på
den felles sorgprosessen, sier hun og
legger til:
– Sorgprosessen kan oppleves som
en konfluent fase. Vi har behov for å
være sammen med venner familie og
til og med helt ukjente som har opplevd noe av det samme. Være i sorg
med andre. Etter hvert kan det være
lurt å differensiere for å komme seg
videre.
– Jeg tenker at vi som gestaltterapeuter har mye å bidra med i møte
med mennesker som har vært igjennom en traumatisk opplevelse. Mye
av det vi har lært om å øke awareness,
jobbe med å åpne og lukke gestalter
og gradere ved å bruke vår egen awareness, er viktige og gode verktøy. Min
erfaring er at disse verktøyene fungerer veldig bra, avslutter Camilla. n
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Foto Leif Gabrielsen

Velkommen verden
”Trodde du at det ikke kunne
skje med dere?” Spørsmålet
treffer meg i mellomgulvet. Det
er ikke det jeg trenger nå.
Selvfølgelig forstår jeg at vi her i Norge
ikke er fritatt for verdens ondskap, men
den samtalen må ligge til seinere.
Akkurat nå er jeg bare opprørt og lei
meg.

Flyktet fra krig

Da terroren på Utøya og i Oslo rammet,
ble det tydelig hvor forskjellig mannen
min og jeg orienterer oss i verden. Ali
kom til Norge som politisk flykting på
slutten av 80-tallet. Han hadde flyktet
fra krig og islamistisk undertrykkelse i
Iran, og det var tilfeldigheter som
gjorde at han havnet her. Angrepene i
juli var som en bekreftelse på noe han
har sagt lenge, at vi i Norge tror vi er
trygge, mens vi kriger andre steder i
verden. At det er mye vi ikke forstår.

Nå var Ali så rolig, nærmest analytisk.
Jeg tenkte på ungdommene på Utøya og
følte at jeg revnet på innsiden. ”Er du
ikke lei deg?” spurte jeg. ”Det er klart
at jeg er trist” sa han. Men han var ikke
opprørt slik jeg var. Til det har han sett
og opplevd for mye.
Etter hvert som omfanget og dybden
i det terroristen hadde gjort sank inn,
kjente jeg at noe utvidet seg inni meg.
Rommet for de vonde følelsene ble
dypere, som en sjakt som ikke hadde
noen bunn. Jeg kan fortsatt kjenne
sorgen i blikket mitt når jeg tenker på
det. Jeg tror jeg mistet uskylden den
helgen.

Mindre naive?

Kanskje er det sånn med oss som
samfunn også. Kanskje vi er mindre
naive enn før? Nå vet også vi hvordan
det er å være rammet av noe grusomt og
ubegripelig. Mange med slike erfaringer

kommer jo hit, til vår fredlige plett (ja,
det føles fortsatt riktig å si det). Avstanden mellom oss og dem er ikke så stor
lenger. Nå som vi vet hva terrorhandlinger kan gjøre med folk, kan det hende at
vi er mer villige til å gi nye borgere den
oppfølgingen de trenger. Integrering
handler jo ikke bare om plikter og
rettigheter. Det handler vel så mye om
kommunikasjon og helbredelse. Om å
åpne rom folk imellom.

Mangfoldet er her

Dette nye rommet inni meg er ikke bare
smertefullt. Det har også gitt plass til
en dypere glød for en konstruktiv
integrering mellom storsamfunnet og
de som blir definert eller selv definerer
seg som annerledes. Mangfoldet er jo
her. Det er livsviktig at vi får det til å
funke!
Marit Fagerheim Wiik
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Hva er traumer?
Traumatiske hendelser kjennetegnes
ved at de er overveldende, uventede
og oftest innebærer alvorlig trussel
mot eget liv og helse. En opplever at
en har liten eller ingen kontroll over
det som skjer.
Eksempler kan være: Fare/trusselsituasjoner. Overgrep/vold/voldtekt. Brå
og unaturlig dødsfall av en nærstående person. Groteske inntrykk/
sterke vitneopplevelser. Ulykker,
katastrofer og krig.
Det har betydning for reaksjonen
om hendelsen er naturkrefter (naturkatastrofer), hendelig uhell (teknisk
svikt), menneskelig svikt (uaktsomhet) eller handling utført med hensikt
(vold, voldtekt, terror)
Dette er sakset fra hjemmesidene til
Nasjonalt senter om vold og traumatisk stress, NKVTS: www.nkvts.no
På disse sidene kan du forskjellige
foredrag, her er til pårørende og til de
som er direkte rammet av traumer.
Det finnes også et kartleggingsskjema
med veiledning til oppfølgingsarbeid i
kommunene etter Utøya katastrofen.

– Viktig å se framover
Av BODIL FAGERHEIM

– For mennesker som har opplevd krisesituasjoner, slik de
overlevende fra Utøya har, er det
av avgjørende betydning at de
ikke blir sittende fast i opplevelsen, men at de evner å se framover.
Dette sier Renate Grønvold Bugge,
spesialist i arbeids- og organisasjonpsykologi og klinisk psykologi. Hun har
omfattende erfaring med krisearbeid og
har deltatt i og ledet krisearbeid etter
flere katastrofer i inn- og utland.
Hun forteller at det har skjedd mye
positivt når det gjelder krisehåndtering
de siste 20-25 årene, noe som betydd at
langtidsvirkningene etter slike hendelser er blitt redusert for stadig flere
mennesker. Selv ledet hun de psykososiale støttetjenester etter Caledonienbrannen i Kristiansand allerede i 1986.

Trygge rammer

På Utøya var det ikke en tilfeldig
gruppe mennesker som var samlet. Det
var en politisk organisasjon som var
på leir. Rammene var i utgangspunktet
trygge og kontrollerte.
– Denne terrorhandlingen rammet
ikke bare de enkelte individene, den
rammet også organisasjonen Arbeiderpartiet og AUF spesielt, sier Grønvold
Bugge og legger til:
– En organisasjon kan også rammes
av sorg.
Grønvold Bugge ble gjennom Norsk
Psykologforening bedt om å yte bistand til Arbeiderpartiet etter terrorhandlingen 22. juli. Et engasjement som
gikk fra 27. juli til 21. august.
Hun forteller at ledelsen i Arbeiderpartiet ønsket bistand både for organisasjonen og til individuell oppfølging
av de innen partiorganisasjonen som
på en eller annen måte var berørt av
hendelsen.
Oppgavene var mangfoldige, blant
annet hvordan man skulle ta vare

på egne medlemmer, ansatte, ledere,
hvordan man skulle takle media, og
ikke minst den da nært forestående
valgkampen. Hvordan skifte modus fra
sørgende til å drive offensiv valgkamp.
– Det ble sterkt understreket at
det på ingen måte skulle profiteres
partipolitisk på hendelsen 22. juli, sier
Grønvold Bugge.
I tillegg besto arbeidet i å bistå
organisasjonens drift, å
ha et begynnende fokus å
framtida.

var et angrep på grunnmuren av alt det
trygge. Gjerningsmannen var utkledt
som politi, noe som skal representere
trygghet, han narret dem, lokket dem
fram ved å forsikre om at alt var trygt.
Ifølge Grønvold Bugge kan alt dette
være en tilleggsbelastning for de som
opplevde det. De fremste symbolene
på trygghet ble angrepet.
– Det de kan regne med framover,
er reaktivering av hendelsen.
Høres skudd, for eksempel
fyrverkeri, kan sansene bli
”En organisa- aktivert av sporene som er
Må se framover
av skrekkopplevelsjon kan også dannet
– Dette er en stor utforsen. I stedet for å unngå slike
dring for en organisasjon, rammes av
situasjoner, kan det være en
men samtidig er det uhyre
bedre strategi å normalisere
sorg”
viktig at man evner å se
det som minner om Utøya, for
framover samtidig som
på den måten å senke angstman er opptatt av krisen.
nivået, sier hun.
Dersom man bare har fokus på det som
Å føle skyld for å ha overlevd en livshar skjedd, kan det ha enorme negative truende situasjon hvor andre omkomkonsekvenser, understreker psykomer, er vel kjent fra kriseoppfølging og
logen.
fra forskning. De overlevende spør seg:
Hun berømmer samtidig de norske
Hvorfor overlevde jeg?
myndighetene for hvordan de taklet
– Ofte føles skyld for ikke ha gjort
situasjonen.
nok for å redde andre. Det er viktig å ta
Spesielt fremhever hun politiets
dette på alvor. De som sliter med overarbeid i etterkant av terroraksjonen. De levelsesskyld må støttes til å se at de
la ned enormt arbeid for å kunne frigi
ikke kunne handle annerledes enn de
Utøya så tidlig som mulig, slik at det
gjorde der og da. I en livstruende situakunne arrangeres minnemarkering, noe sjon gjør man det man selv opplever er
som hun mener hadde stor betydning
mulig, sier Grønvold Bugge.
for etterlatte og pårørende.
Hun forteller at politiet og SivilSøker sammen
forsvaret gjorde en stor innsats i forhold
På spørsmål om hvordan man best
til å ta vare på eiendelene til de omkom- mulig kan støtte mennesker som har
ne og overlevende.
vært utsatt for så alvorlige påkjenninger,
– De gjorde et nydelig arbeid.
svarer hun:
Sorterte, tørket la i kofferter og bager.
– De overlevende fra Utøya er unge
De pårørende ble overlevert de
mennesker, mange i en utdanningssituomkomnes eiendeler på en god og
asjon. Da er det naturlig at skolene får
verdig måte, seir Grønvold Bugge som
en viktig rolle og at de setter fokus på
legger til at dette er arbeid i kulissene,
tiden framover. Ungdom snakker kansom aldri kommer frem, men som er
skje ikke så mye med foreldre om det
utrolig viktig for dem det gjelder.
som er vanskeligst. Dette kan selvsagt
være en stor påkjenning for mor og far,
men det er ikke smart å stadig stille
Angrep symbolene for trygghet
spørsmål om hvordan de unge har det.
For de som var på Utøya 22. juli kom
Det er bedre å la de være i fred eller
terroraksjonen totalt uforberedt. Det

Kriseteorien til Cullberg:

LANG ERFARING: Psykolog Renate Grønvold Bugge har flere tiårs erfaring med
krisearbeid. Etter 22. juli ble hun engasjert av Arbeiderpartiet for å bistå partiorganisasjon
i oppfølgingen av terroraksjonene. Her er hun sammen med Maria Hevzy. Foto: Arbeiderpartiet/Creative Commons

på framtiden. Faren med
invitere til samtale gjennom
slike gruppering, er at de
å fortelle om egne tanker
overlevende isolerer seg
eller reaksjoner i forhold til
”Dette er friske og at det kan forsterke
aktuelle avisinnlegg eller
TV-program. Og selvsagt
mennesker som Utøya-identifikasjonen. Da
er det viktig at også voksne
må vi respektere de grentillitspersoner kan komme i
sene de unge selv setter for trenger støtte,
dialog med ungdomsgruphva de vil snakke om.
ikke syke som
slik at de lukkede
Ifølge Grønvold Bugge
skal behandles” pene
gruppene kan få et utvidet
vil trolig de som overlevde
perspektiv.
terroren på Utøya, kjenne
I oppfølgingen av de berørte er det
på ensomhet som andre, de som ikke
viktig å legge rammer som gjør det
var der, ikke kan forstå . De vil søke
mulig å opprettholde funksjonsdyktigsammen med dem de har felles oppheten.
levelser med. Det kan føre til at det
– Dette er friske mennesker som
oppstår grupper i ungdomsmiljøene
har vært utsatt store påkjenninger og
som enten består av de som er ”innenderfor trenger støtte, det er ikke syke
for” eller de som er ”utenfor” denne
mennesker som trenger behandling.
erfaringen.
Grunnholdningen må være å rette
oppmerksomheten på funksjonsmuligUtøya-identifikasjon
hetene, mer enn å fokusere på pro– Dette er på en måte naturlig, men
blemene, og gjennom det gjenerobre
det kan også føre til at de overlevende
tryggheten og troen på livet, underfra Utøya forblir offer, identifiserer
streker Renate Grønvold Bugge. n
seg med offerrollen og mister fokus

I boken Dynamisk psykiatri (1994)
opererer Cullberg med fire fase, som
ikke behøver å komme i denne rekkefølgen. De kan gå frem og tilbake,
og går selvfølgelig over i hverandre.
Dette kommer an på person og hendelse. Denne fremstillingen er veldig
generell og representerer derfor det
mest vanlige. Her er en kort presentasjon:

1. Sjokkfase. Tidsperspektiv timer/

dager. Kjennetegnes først og fremst
ved uvirkelighetsfølelse. Kan oppleves
nesten som deltagelse i en drøm. Realiteten har ikke godt opp for en. Dette
skjer ikke meg, eller sammenbrudd.

2. Reaksjonsfase. Tidsperspektiv da-

ger/uker. Kjennetegnes først og fremst
ved at alle følelser, tanker og adferd
kan forekomme, ofte helt eller delvis
ukontrollert.

3. Bearbeiding eller reparasjonsfase. Tidsperspektiv uker/måneder.

Kjennetegnes først og fremst ved at
opplevelsen(er) gjennomarbeides,
tidligere faser og reaksjoner integreres,
og de begynner å bli forstått og satt i
perspektiv.

4. Nyorienteringsfase. Tidsperspektiv måneder/år. Kjennetegnes først og
fremst ved ny begynnende fremtidstro. Livet begynner å falle på plass
igjen, og man klarer å se fremover.
Torunn Lid
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Mødrene gråter fremdeles i Beslan

Erika Fatland:

Englebyen - historier
fra Beslan
Cappelen Damm, 2011

Første skoledag, 1.
september 2004 blir
barn, mødre, fedre
og lærere tatt som
gisler på en skole
i Beslan i NordKaukasus. De holdes innestengt
i skolens gymsal i tre dager. Terroristene vil presse Russland til å
trekke seg ut av Tsjetsjenia.
En lærer forteller at i løpet av disse
tre dagene fikk ikke de voksne lov å
drikke vann, hvis de gjorde det, ville de
skyte et barn. En tørr sultesteik, kalte
terroristene det. Ingen våget å drikke.
1200 ble holdt som gisler, 333 ble
drept, 186 var barn, 800 skadet, mange
alvorlig. Hodeskader, synsskader, psykologiske traumer.

Egen kirkegård

Den gamle kirkegården ble for liten i
Beslan, de har laget en spesialkirkegård
for ofrene. Alle gravsteinene er like,
med barneportretter. På inngangsportalen står det: Englebyen.
Forfatter, Erika Fatland, er frilansskribent og sosialantropolog. Tema for
boken er tiden etter terroraksjonen. Hva
gjør en slik hendelse med et samfunn,
med mødrene, med barna?
I boken, møter vi de overlevende og
etterlatte på nært hold. Vi blir kjent med
et lite samfunn gjennom dem. I et intervju på radio, Ekko, P2, 15.08.11, forteller
Fatland om besøk i flere hjem sju år etter
terroraksjonen. Barnerommene står slik
de var i 2004. Mødrene tørker støv.
Hun skildrer konflikter etter tragedien. En lærer sier at de burde jo blitt en
stor familie, i stedet ble folk fiender. De
var gale av sorg og fant syndebukker.
Beskyldte lærere for ikke ha gjort nok for
å redde barna. Beskyldte mødre for ikke
ha tatt de riktige valgene: Hvem skulle
dø, hvem skulle overleve. Beskyldte

myndighetene: - Putin har drept barna
våre, sier en mor.

Gryende engasjement

Det finnes også et gryende engasjement.
De etterlatte selv har organisert seg,
satt seg inn i lover, regler og rettigheter.
Skaffet seg advokater og gitt en klage til
menneskerettighetsdomstolen i Strassbourg.
I boken beskriver Fatland det forfriskende møtet med ungdommer i Moskva
som var gisler, og nå studerer. Jus, interiørarkitektur og medisin. De ler mye
sammen og forteller om sine minner

som er ”rare, nesten absurde”.
Det er ikke lett å lese denne boka,
særlig ikke nå, etter 22.juli. Den drar
meg inn i en verden som jeg ikke vil
være i, og likevel leser jeg videre. Jeg
liker beretningene som er respektfulle
og innsiktsfulle. Jeg liker at hun har små
dagboknotater fra sine opplevelser i
byen. Men jeg liker ikke vold, jeg liker
ikke at Beslan og Oslo har fått kirkegårder med portretter av barn og unge. Jeg
har sittet i Oslo domkirke og vært sint.
Jeg tror vi kan slippe til sinnet nå.
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Ord i sorg
Sorgen er ikke til bære, sier vi, men etter å ha opplevd den nasjonale
sorgprosessen etter 22. juli kan vi kanskje håpe at den er det. I høst har
ofre og pårørende, politikere og ungdommer, regjering og kongehus,
båret den frem for oss alle. Ord har gang på gang blitt forsøkt satt på
det ordløse. Gråt, sinne, fortvilelse og tomhet, men også håp, tro og
trass har blitt stilt til skue, noe som har gjort oss alle delaktige i sorgen.
Det har vært vondt, men har gjort godt.
Kolbein Falkeid skrev diktsamlingen ”En annen sol” i 1989 etter å
ha mistet sin elskede unge datter. Dette er ord i sorg, også for den
som skal vare en stund. Som Paal-Helge Haugen sier i forordet til
Utvalgte dikt: ”Falkeid skriv seg ikkje ut av sorga, han skriv seg inn
i den. Han vil ikkje gløyme, han vil ikkje viske ut.”
For det er kanskje slik: Å gå inn i sorgen, er å gjøre det mulig å elske
igjen.

Torunn Lid

Alle sørger på sin måte
Birgitte Gjestvang,
Marit Slagsvold,
Jo Michael:

Ung sorg - 14 unge om
døden og livet videre
Aschehoug, 2008

Det finnes ingen
normal måte å
sørge på. Enhver sørgende har
sin måte å uttrykke sorgen på.
Dette er ett av de viktige budskapene
i boka Ung sorg. Den handler om 14
ungdommer og unge voksne som har
mistet noen nær seg. Den er skrevet av
gestaltterapeutene Birgitte Gjestvang
og Marit Slagsvold, med etterord av
psykologen Atle Dyregrov. Boka er
skrevet for unge som har mistet noen
og for voksne som kjenner dem. Jeg vil
også legge til at den er viktig lesning for
lærere, terapeuter og andre som jobber
direkte med unge mennesker.
Boka formidler hvor viktig det er at
voksne har mot til å bry seg. Unge i
sorg trenger, i likhet med alle andre i
sorg, folk de kan stole på. Selv om det
kan være krevende å være støttespiller
for en som sørger, gir det kraft å lese

hvilken helbredelse som ligger i disse
relasjonene.
Det er sterk lesning. Trist og vondt,
men samtidig oppløftende, for disse
unge menneskene klarer seg bra. De
forteller om ulike reaksjoner og følelser, og om svært ulik oppfølging fra
folk rundt. Det som rører meg mest er
hvor bevisst forhold de har til sin egen
prosess.
Intervjuene målbærer at sorg er en
naturlig vond prosess, men at det er
mange forhold som kan øke eller redusere belastningen for den som sørger.
Samvær med andre som har opplevd
noe lignende, er noe flere av de intervjuede nevner som positivt.
En konklusjon det er mulig å trekke, er
at skolens måte å møte en elev i sorg på,
har avgjørende betydning for om eleven
opplever mestring eller ikke. Elever
som blir fulgt opp på en skikkelig måte,
slipper en god del av de belastningene
elever som ikke får noen oppfølging må
slite med. Sånn sett er denne boka verdifull lesning for beslutningstakere rundt
på landets skoler, ikke minst i etterkant
av 22. juli.
Marit Fagerheim Wiik

Åndedrett
Så nær de døde er oss.
Selv om de er borte, bak svingen,
på den andre siden av forstanden,
er de ikke borte.
Bare du alene har pustet
to hundre millioner ganger ut i det usynlige
rommet som omgir meg. Femogtyve års
åndedrett kunne sende et seilskip verden
rundt!
Når rolig søvn fyller og tømmer
lungene mine, eller når jeg hiver etter været,
håper jeg å få drikke et fingerbøl deg:
Den uforglemmelige
nektar av honning, brød og åpen munn.
Kolbein Falkeid

Gjengitt med tillatelse fra forfatteren

18 Gestaltterapeuten nr 2. 2011

SORG OG TRAUMER

SORG OG TRAUMER

Gestaltterapeuten nr 2. 2011 19

– Vi kan ikke unngå minnene
Av BODIL FAGERHEIM

– Det vil stadig dukke opp situasjoner som minner oss om det
vonde, det traumatiske vi tidligere har opplevd, og vi kan ikke
vegre oss mot dette. Det vi kan
gjøre noe med, er å gjøre oss i
stand til å leve med minnene når
de kommer, sier Gro Skottun.
Først ni år etter at Gro mistet datteren
sin, Siri, i en dramatisk skiulykke i
Stryn, delte hun som lærer sine opplevelser med studentene på etterutdanningen på NGI.
Hun forteller at tema for samlingen
var diagnoser og at det i den forbindelse ble snakket om kriser og traumebehandling og at det ble naturlig for
henne å dele sine personlige erfaringer
med å miste en som sto nær.
– Det var befriende! Det som ble
tydelig for meg var at noen av studentene visste dette fra før, andre ikke,
og hver og en satt igjen med sin egen
opplevelse av det, forteller Gro og legger til, ettertenksomt:
– Jeg kunne ikke ha fortalt det på den
måten før, jeg har nok ikke vært klar
for det.
Gro var med på å starte Norsk Gestaltinstitutt i 1986, og er i dag medeier
i NGI. I nesten 20 år har hun arbeidet
som daglig leder, lærer og veileder ved
instituttet og hun har arbeidet både
med grupper, par og enkeltklienter.
Gro har master i gestaltterapi, er utdannet sosionom og har i tillegg en treårig
etterutdanning ved Multi-di-Mens i
Nederland.

Fikk flashback

Terrorhandlingene 22. juli rammet også
Gro. Hun ble sterkt minnet på at hun
hadde mistet en av sine aller nærmeste
og unngikk bevisst å se på TV eller
delta i noen av seremoniene for å slippe
å få opp minner.
– Likevel fikk jeg flashback, der jeg
plutselig kom til å tenke på Siri ved
anledninger jeg minst ventet. Først de

det vondt. Det å ha vært i en slik situagode tankene om hvordan det var å ha
henne i live … og så kom sorgen, fortel- sjon selv gjør at jeg er en god lytter,
men blir ikke fanget av historien. Jeg
ler Gro.
er tryggere på meg selv og tåler å gi
Etter en liten stund fortsetter hun:
klientene tid til å være i det vanskelige.
– Vi kan ikke vegre oss mot hendelSamtidig som vi gjør noe sammen, har
ser som minner oss om fortiden. De
jeg også fått økt forståelse om at det
situasjonene vil fra tid til annen dukke
handler om deg og meg, sier Gro og
opp. Hva disse minnene gjør med oss,
legger til:
kommer an på hva vi har gjort med
- Men dette er nok ikke bare
de vonde opplevelsene
et resultat av Siris død, det
tidligere, i hvor stor grad
er nok også med alder og erfavi har arbeidet med dem,
”Det var en
ring generelt å gjøre.
sier Gro.
pest og en
En liten stund etter at
Gro hadde mistet datteren
Livet må gå videre
plage å høre
sin, skrev hun om det i GeDet jeg merker, fortsetter
om alle andre –hun,
staltnytt, et hefte som NGI
det er at jeg er god til å
den gang ga ut.
arbeide med motstand, er god
menneskers
– Det var viktig for meg
til å holde klienter i det vanulykke.”
å skrive om dette, og det
skelige, men samtidig kjenne
førte til at jeg fikk svært
når det er nok for dem. En av
mye oppmerksomhet: gode ord, dikt
farene med sorg- og krisearbeid er å
og blomster – hilsener som gjorde
ikke se at det også finnes noe annet. At
godt, og som jeg aldri fikk nok av. For
det er en tid for å si at slik er det, men
meg kunne det aldri bli nok oppmerkdet er også mer enn det. I en sorgprosomhet, jeg bare tok imot – men sendte
sess trenger vi noen som tåler, noen
aldri noe tilbake. Jeg hadde nok med
som ikke blir borte i sorgen, men som
meg selv, minnes hun.
ser at livet må gå videre.
– Selv ga jeg meg helt over til sorgen
og stolte på og erfarte, at andre holdt
Pest og plage
meg oppe.
Det var mange som i sin deltakelse
Siri døde i mai 2002. Etter sommerogså ville dele sine egne vonde oppferien skjønte Gro etter hvert at hun
levelser og sorg med Gro, men dette
måtte gå i terapi, ikke alene på grunn
hadde ingen helende virkning på
av datterens død, men hva det brakte
henne.
opp av andre traumer, uferdige gestal– Det var en pest og en plage å høre
ter fra barndommen.
om alle andre menneskers ulykke. Jeg
– Det som var godt å oppleve var at
ville være i fred med mitt. Andres tradet jeg hadde lært av gestalt var angedie var ikke mitt problem. Samtidig
vendbart i mitt eget sorgarbeid, at det
var det nyttig for meg at jeg så klart
faktisk virket for meg. Men det var ikke
kunne skille mellom hva som var mitt
nok. Enhver krise bringer fram gamle
og andres, forteller Gro.
uferdige gestalter, sier hun.
På spørsmål om hvordan disse oppEtter å ha deltatt på en bevegelseslevelsene eventuelt har påvirket henne
orientert workshop med Ruella Frank
som terapeut, funderer hun litt. Så sier
på en konferanse i Montreal sommeren
hun at det er annerledes å jobbe med
2002, fant Gro ut at hun ville gå i terapi
mennesker i krise nå, enn tidligere, at
hun har forandret seg i forhold til å tåle hos henne i New York. En hel uke i
strekk gikk hun daglig hos henne, i tre
mer av det som er – uten å lete etter
omganger.
løsninger.
Ruella Frank er direktør for Center
– Jeg er ikke redd for andre som har

for Somatic Studies i New York, er lærer
ved ved Gestalt Associates for Psychotherapy og New York Institute for
Gestalt Therapy. Hun har en bevegelsesorientert tilnærming til psykoterapien og har i mer enn tjuefem år utforsket
spedbarns bevegelser og deres forhold
til den voksne. Gro inviterte henne også
til å undervise ved NGI, noe hun har
gjort siden 2003.

Kroppslig tilnærming

Gro forteller hvordan den kroppslige
tilnærmingen som Ruella hadde, virkelig fikk henne til å kjenne i kroppen
hvordan alt hadde stoppet opp. Hun
erfarte også hvor viktig det er å bli sett
og hvor viktig det var at det er noen
som kan noe mer enn å se.
På spørsmål hva hun har tatt med seg
fra terapien hos Ruella sier Gro at hun
har fått mer fokus på bevegelser, på fornemmelser og impulser i kroppen, på
det nonverbale her og nå og det å sette
ord på opplevelsene.
– Det er veldig annerledes å være
Gro nå enn før jeg mistet Siri. Da jeg
mistet Siri, vekket sorgen over henne
også en kroppslig uro som bunnet i
gamle traumer. Bak denne uroen var
en dyp, eksistensiell angst. Jeg likte
ikke å være alene, så jeg var sammen
med venner og familie, løp lange turer
med hunden og da sommeren var over
begynte jeg å undervise igjen. Det var
fint å komme tilbake til hverdagen, det
var en hjelp til å styre tankene og deilig
å gjøre meningsfylt arbeide. Og terapien hjalp meg til å bearbeide uroen og
angsten og til å leve med sorgen, sier
hun og fortsetter:
– Kombinasjonen av å være i sorg
over lang tid, samtidig som jeg har tillatt den kroppslige uroen og den dype
angsten å være der, har gjort meg til en
bedre terapeut. Roen som jeg nå føler
i kroppen, gjør at jeg er mye mer vâr
på uroen og angsten som jeg ser hos
klientene. Denne roen utgjør forskjellen
mellom reaksjonene før og nå. Tidsperspektivet har også endret seg. Jeg ser nå

OPPLEVDE KRISE: Gro Skottun mistet datteren sin i en ulykke for ni år siden. Hun sier
hun er blitt en mer oppmerksom og tålmodig terapeut etter det hun gikk gjennom av
krise- og sorgarbeid etter ulykken. Foto: Bodil Fagerheim
at sorgprosesser som regel tar lengre
tid enn man tror og at man må la de få
den tiden de trenger.

Økt awareness på klientens behov

Ifølge Gro har hennes erfaring med
selvopplevd krise gjort at hun også
har fått økt awareness på hva klienten
trenger.
– Det er nyttig for meg som terapeut
å ha kjent på hvor funksjonsudyktig
man kan bli når man er i krise. Jeg

jobber ofte kognitivt og gir råd. Mennesker i krise trenger noen som tar styringen – slik en mor gjør. De trenger
noen til å ordne praktiske ting, trenger
noen til å holde orden på livet sitt.
Etter hvert er jeg blitt mye mer oppmerksom på responsen jeg får på det
jeg sier og det jeg gjør. Jeg ser klarere
hvor forskjellige klienter er og at vi
derfor hele tiden må bruke forskjellige
metoder i arbeidet vårt som er tilpasset
klienten, avslutter Gro. n
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Å møte sorg
og traumer
Av VIBEKE VISNES

- I etterkant av 22. juli er mange
berørt av traumatiske opplevelser. Henning Herrestad er
koordinator for 22 sorggrupper
i Fransiskushjelpen. Han har
markert seg tydelig i den offentlige debatten i arbeid
med sorg og diagnostiske systemer.
Traumer handler om
sår man blir påført, i
utgangspunktet tiltenkt
somatiske skader, men i
moderne tid snakker vi
også om psykologiske
traumer. Dette er først og
fremst kjent gjennom diagnosen Post Traumatisk
Stress Lidelse (PTSD),
som forårsaker av at en
opplevelse eller gjentatte
opplevelser gir sterke
mentale sår. Dersom det
skjer en hendelse hvor
man opplever seg truet
på livet, kan påtrengende
minner, kalt flashbacks,
bli en belastning, innleder Henning når jeg møter ham en ettermiddag i
september i Oslo.

De fleste opplever normal sorg
– Som pårørende kan man få symptomer på PTSD hvis sykdomsforløpet eller dødsfallet var traumatiserende, for
eksempel om en av ens nærmeste har
en smertefull kreftsykdom. Sørgende
som ser for seg hvordan ulykken skjer
kan også oppleve at fryktelige bilder
spiller seg ut på netthinnen igjen og
igjen. Det er likevel viktig å understreke at ikke alle sørgende er traumatiserte, de aller fleste opplever sterk
normal sorg, fortsetter han.
I etterkant av 22. juli har det vært
debattert at leger må gi depresjonsdiagnoser til etterlatte fordi det ikke fin-

Shutterstock

nes sykemeldingsgrunn for personer
som har blitt rammet av sorg og derfor
ikke er i stand til å utføre arbeid i en
periode.
– Jeg og mange andre er opptatt av
det urimelige i at leger må gi sykdomsdiagnoser for at mennesker i
sorg skal få sykmelding. Sorg er ikke
en sykdom, heller ikke en psykisk
lidelse – verken en depresjon eller en form for
tilpasningsforstyrrelse.
Sorg er en naturlig prosess som kan gjøre det
umulig for mennesker å
fungere normalt i en periode. Vi må finne andre
måter å gi dem fritak
eller lettelser fra vanlige
arbeidskrav enn å kalle
dem syke, sier Henning.

Henning Herrestad er filosof
og gestaltterapeut. Han er
tilknyttet Høgskolen i
Buskerud som førsteamanuensis II ved Institutt for
forskning innen psykisk
helse og rus. Han er også
koordinator for 22 sorggrupper i Fransiskushjelpen.
Foto: Privat

STØTTE: Mennesker som er i en sorgprosess trenger støtte av andre. Illustrasjonsoto:

Viktig med sorggrupper

ikke bare på medisinske forhold.
I forhold til de som ble traumatisert
Vi snakker om en ny
av terrorangrepene er det også mange
måte å tenke på, på
linje med slik vi i gestalt spørsmål om hva som er god oppfølging.
har vært
Ifølge Henning er et
opptatt av å
prinsipp i helse vesenet å
ikke klistre
følge opp på lavest mulige
”De som er i
merkelapper
nivå og henvise til andresorggruppene
på menlinjetjenester ved behov.
møter mennesker, men
Oppfølging – en utvære opptatt nesker som er
fordring
av hva som skjer i møtet.
– Også de fleste traumatiHenning er opptatt av hvor berørt av det
stor betydning sorggrupper samme, og det- serte går gjennom en selvhelende prosess, og trenger
og ulike likemannsgrupper
te kan være den først og fremst støtte fra
med mennesker i samme
andre. Men noen utvikler
situasjon kan ha som psybeste støtte.”
PTSD, og trenger målrettet
kososial støtte.
traumeterapi, sier han og
– Det sosiale nettverket er
fortsetter:
ofte tema i forbindelse med forebyg- Jeg tror det er en utfordring for
ging av psykisk sykdom, men ikke i
førstelinjen hvordan de følger opp
behandling eller støtte ved sorg eller
og gir støtte til mennesker som ikke
andre psykiske belastninger, sier Henning og legger til at man burde se på
ansees som syke. Men etter 22. juli er
andre muligheter enn å legge alt på
det en ny bevissthet om at de har krav
fastlegene. For eksempel kunne NAV
på oppfølging.
ha rollen som vokter av fritak og støtHenning har vært aktiv i den offenttetiltak og se på din totale situasjon og lige debatt med kronikk i Aftenposten,

Dersom det er behov for terapi,
henviser han videre og fremhever
ofte gestaltterapi fordi det er det han
kjenner best til, men også på grunn av
tilgjengelighet.
– Dersom en sørgende trenger terapeutisk assistanse, så er DPS kortvarig eller så må du være veldig syk.
Psykologer med kommunal avtale er
vanskelig tilgjengelige, man kan vente
seg time om 4 – 6 måneder og for
mange er dette for lenge. sier Henning
alvorlig.

Sorg fremkaller uferdige gestalter

mange foredrag i ulike fora og han er
i dag tilknyttet Høgskolen i Buskerud
som førsteamanuensis II ved Institutt
for forskning innen psykisk helse og
rus, og fagrepresentant i landsstyret
for LEVE (Landsforeningen for etterlatte ved selvmord) for å nevne noe.
Han fremstår som en bidragsyter med
stor kredibilitet og engasjement, og
uttrykker en egen evne til å se de store
linjer i samfunnsutvikling, kanskje på
grunn av hans bakgrunn som filosof.

Sorggruppene forvitrer
– Et anliggende for meg er hvordan
sorggrupper er i ferd med å forvitre.
Det var et landsomfattende engasjement for å etablere sorggrupper på
1990-tallet, men så falt det i faglig
miskreditt. Det har vist seg at forskningen dette bygget på var feilaktig,
men meldingen om at sorggrupper var
skadelig eller uvirksomt blir fortsatt
gjentatt og gjentatt. Det passer med en
utbredt tro om at man må ha eksperthjelp med ethvert problem, at sorgen
må behandles av psykologer. De som
er i sorggruppene møter mennesker

Han legger til at mange trenger terapi fordi sorg også fremkaller andre
prosesser, uferdige gestalter. Ting de
alltid har slitt med blir enda større og
vanskeligere. Presset øker så man blir
mer motivert til å gjøre noe med det.
Det eksistensielle perspektivet kan
dukke opp sterkt hos noen.
som er berørt av det samme, og dette
– Vi lever beskyttet i vår verden,
kan være den beste støtte. Selvfølgelig
vi er ikke vant til at mener det noen som ikke
nesker dør. Når noen nær
klarer å møte og dra
deg dør, så rykker din egen
nytte av slike grupper
”Sorg er en
dødelighet nærmere, og for
og trenger annen type
naturlig prosess andre utløser det angst for
hjelp.
Henning er en engasom kan gjøre det at noe forferdelig kan skje
som helst med hvem
sjert gestaltmedarbeider
umulig for men- når
som helst. De føler seg
og sitter som leder for
nesker å fungere ubeskyttet. Før opplevde
Faglig Etisk Råd i NGF.
fleste døden fra de var
– Selv om jeg ikke
normalt i en pe- de
ganske unge. Nå er det
daglig praktiserer som
riode.”
uvanlig når yngre mennesgestaltterapeut, så benytter jeg mye av gestalt
ker dør. Døden pakkes vekk
som verktøy i hverdafra offentligheten, så mange
gen i møtet med de etterlatte. Utdanyngre har ikke vært i kontakt med sin
ningen i gestaltterapi har gitt meg en
dødelighet, og døden blir et stort sjokk
større awareness for hva som skjer i
for dem når de rammes.
feltet mellom meg og den etterlatte
Henning avslutter med å ønske seg
under en sorgsamtale. Jeg forholder
at gestaltterapeuter kommer sammen
meg til mer enn hva vedkommende
for å dele hvordan de arbeider med
forteller meg. Min samtale er ikke
klienter i sorg.
terapi, jeg har ikke ansvar for hva som
– Jeg tror mange gestaltterapeuter
skjer med dem videre i prosessen, men har viktige erfaringer å dele. Det betyr
de kan bruke god tid til å legge av seg
ikke at vi gjør sorg til en diagnose, kun
tunge tanker i forbindelse med tapet,
et fenomen vi som gestaltterapeuter
forteller han.
interesserer oss for. n
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Virkningen av traume
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Kurset var en
døråpner
Tre kursdeltakere forteller
begeistret om hvordan de har
fått en utvidet forståelse av
menneskers reaksjoner på
traumer. De har også lært seg
noen verktøy. Alle tre fremhever Brids kunnskaper, engasjement og hjertevarme.

Gud er død! Leve Terapi!

Ove Ramstrøm

sier: - Kurset
ble en døråpner
for meg personlig og for meg
som terapeut.
Brids terapeutiske arbeid var
en kraftig
påminnelse for
meg til å gå
Foto: Privat
sakte frem. Som
hun sa: ”Slow down, is a gift.
Trauma is too big and too fast.” Jeg
ble fascinert av måten hun formidlet
viktigheten av å finne og bygge en
ressurs som kan gi støtte når frykten
inntrer. Brid ser på tilgivelse som et
introjekt. Da hun sa: ”Jeg trenger
ikke være lenket til overgriperen, jeg
trenger å koples fra” (bygge ressurs),
ga det mening.

Av Elisabeth Gay Broadhurst
og Nina Wadel

Med et bakteppe av vold, selvmord og kryssild beskriver og
viser Brid Keenan hvordan hun
arbeider som terapeut med
traumer i sitt hjemland NordIrland, hvor væpnet konflikt har
vært en del av hverdagen i flere
generasjoner.
Møtet med henne på workshopen i
Stavanger en helg i september, ble
sterkt og engasjerende og vi ble slått av
hvor enormt store kulturforskjeller og
erfaringsbakgrunn det er mellom våre
to land.

Sterke bilder

Det var sterke bilder og vanskelig å ta
inn alt. Paradoksalt nok var det som
om hendelsen her hjemme den 22. juli
gav oss en dypere forståelse av hva
hun og andre utsettes for og erfarer når
de lever med væpnet konflikt og terror
tett på.
Brid Keenan er gestaltterapeut og
veileder med privat praksis i Belfast
hvor hun arbeider med grupper, par og
enkeltklienter. Hun driver rådgivning
blant annet for støtteorganisasjoner for
pårørende i konflikten i Nord-Irland.
Hun er en av grunnleggerne av Belfast
Gestalt Institute og er i tillegg utdannet
Somatic Experiencing practitioner - en
kroppsorientert tilnærming i traumearbeid basert på Dr. Peter Levine
forskning.
På workshopen er Brid tett på oss
hele tiden, hun er kunnskapsrik og
evner å dele denne kunnskapen med
oss. Jeg overhørte en av deltakerne på
workshopen sammenlikne Brid med
en kommode med tusen skuffer i, og
alle skuffene var fulle av viktig kunnskap og erfaringer som hun så sjenerøst
delte med oss disse to dagene.

Påvirker hjerne og kropp

Brid underviste oss i ”fight, flight, freeze, fold”. Hun lærte oss også hvordan

Astrid Malmin

HOLDT TRAUMEWORKSHOP: Brid Keenan fra Nord-Irland holdt workshop i
Stavanger i september med tema: Å forstå virkningen av trauma. Her er hun flankert av
Initiativtakerne til workshopen, Nina Wadel t. v. og Elisabeth Gay Broadhurst.Foto: Privat
er det språket jeg bruker
traumer kan påvirke hjerne
når jeg ikke helt vet hvilket
og kropp rent fysiologisk,
”At the heart
språk kroppen min snakog gjennom et praktisk
of every trauker. Jeg forstår at jeg trenger
klientarbeide fikk vi se
begge.”
hvordan hun nettopp
ma lies the
Brid snakker om barnet
forholdt seg til fysiologien.
truth that you som
opplever traume før
Hun forholdt seg helt til
språket er utviklet, da vil
det fenomenologiske, var
will never be
heller ikke traumet har ord.
oppmerksom på selv de
the same”.
Det er ordløst og vi som
ørsmå bevegelsene, som
terapeuter må arbeide i det
hun sakte tok tak i og forordløse.
sterket, hele tiden veldig
Når klienten får lov til å bevege seg
sakte. Hele tiden bringes fokus tilbake
mellom ressurs og traume vil klienten
til kroppen og hvordan det kjennes i
finne sin egen balanse og kan derved
kroppen akkurat nå.
”romme” traumet bedre.
”Det er som om vi danser en dans,
Etter to intenst sterke dager ønsker vi
jeg legger ordene mine ut, forkledde
å lære mer om å arbeide med traumer.
som metaforer og bilder, det eneste jeg
kan akkurat nå. Nennsomt tar hun tak i Vi vil lese mer, fordype oss og veldig
gjerne invitere Brid tilbake til oss i
ordene mine og gjør meg oppmerksom
Stavanger og bli enda mer berørt! n
på kroppen min, som om metaforen

trekker frem
ytterligere ett
perspektiv.
– Brid satte
traumearbeid i
et menneskerettighetsperspektiv, både
individuelt,
Foto: Privat
sosialt og
politisk, som appellerte til meg. Jeg
fikk også en dypere forståelse av
traume, hvordan hjerne og kroppen
reagerer på traumatiske opplevelser.
Om hvordan og på hvilken måte
”fight/flight, freeze and fold”-responsen hos mennesker trer i kraft.
Jeg lærte om hva som skjer i de ulike
deler i hjernen ved fare og livstruende hendelser, og ikke minst på
hvilken måte vi kan jobbe terapeutisk ut fra en dypere forståelse. Jeg
lærte å jobbe langsomt. For eksempel
å la klienten gjøre kroppsbevegelser i
”slow-motion”, kjenne etter hva som
skjedde med ham/henne, å gjøre en
fornemmelse enda tydeligere ved å
spørre.

Den terapeutiske tidsalder er for

alvor ankommet. Som en altoppslukende, umettelig, tiltrekkende og potent ørn,
brer den sine enorme gullforgylte vinger
over oss, dysser oss i søvn med varme
empatiske blikk, omsorgsfulle ord og
sunne ivaretakende relasjoner. Den
skaper deilige sitrende behov vi ikke
visste vi hadde, forteller oss at om du
kjenner etter og går innover, går på
et kurs, jobber litt med
relasjoner, så er alt OK, er
alt såre vel. Så vel, det gå
galt.

O

in medet
t
r
a
M
e
Ol kk på liv
Skråbli

g når ørnen har festet
sine skarpe eksistensielle
klør, slipper du ikke
unna. For nå er du
fortryllet, du er rammet,
stigmatisert, du har fått
viruset. Du har kanskje
forsøkt å komme deg
vekk, men det var ikke
mulig, noe dro deg
tilbake, noe, du måtte ha
det, du bare måtte ha det, because you´r
worth it. Som en rus. Opium for folket.
Gestalt til folket. Hvis ikke er livet
meningsløst. Uten retning. Hvis ikke kan
det gå galt.

Tenk om du går glipp av noe? Tenk om

du finner frelsen? Finner helsen? Tenk, ja
bare tenk! Det ville vært fantastisk! Så jeg
lar ørnen stikke sine klør, om mulig,
enda dypere inn i de mest kjøttfulle
delene av meg (les: inn i Id, Ego og
Personlighetsfunksjonen). Jeg må bare si
det: Jeg klarer meg ikke uten terapi! Jeg
klarer meg ikke uten terapeuten min! Jeg
er avhengig. Terapiavhengig! Kjenner
noen en terapeut? En som jobber med
det gå galt.

I

utviklet etisk bevissthet om hvordan det
påvirker det samfunn det opererer i.
Madsen mener den terapeutiske kultur
har tatt over for prestestanden og kirka,
og fungere i dag som den protestantiske
etikkens og kapitalismens forlengede
arm, i det den tilbyr løsninger på alt
mulig, og skaper nye (og unødvendige)
behov. Behovstilfredstillelse
nå!! Å kjøpe gir glede, å
forbruke gir mening. Bare at
nå kjøper vi workshops,
krystaller, gruppeterapi, gode
følelser og god samvittighet.
Ja, vi kjøper oss til det gode
livet. Helse er frelse! Terapi-,
selvhjelp- og alternativsamfunnet lever som en yndet
parasitt på kapitalismen
buk, der den suger til seg
næring fra markedets knep
og regler.

følge Ole Jacob Madsen som har skrevet
Den terapeutiske kultur og som er en av
vår tids skarpeste samfunnsdiagnostikere, har det terapeutiske samfunnet,
den terapeutiske kultur, en mangelfull

Madsen hevder at

psykologiens oppgave er
å lindre modernitetens
herjede selv. Men kan
den virkelig det? Eller tilbyr psykoterapien paradoksale løsninger som i stedet
setter mennesket i en fastlåst situasjon
hvor lidelsestrykket kanskje blir mindre
akutt, men hvor meningsproblemet
egentlig ikke er løst, bare midlertidig
utsatt? Madsen mener at det endelige
spørsmålet som Freuds psykoanalyse og
den generelle psykologien som et
moderne eksperiment vil bli bedømt
etter, er: Kan mennesket leve uten Gud?
Eller sagt i mer sekulære og religionspsykologiske vendinger: Kan mennesket
leve i en (anti)kultur som ikke setter ham
eller henne i kontakt med noe utover seg
selv?
Til slutt. Jeg vil komme med en
bekjennelse. Den sier sikkert sitt: Jeg går
ikke i terapi. Ikke lenger. Har ikke lyst.
Ikke tid. Ikke penger. Ikke behov. Men
jeg går til messe og jeg går tur i skogen.
Og av og til går jeg meg bort. n
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Etiske dilemmaer ved
doble relasjoner
Av HENNING HERRESTAD

Her følger utdrag fra prosessnotatene til Frank, en fiktiv
heterofil, mannlig gestaltterapeut:
Uke 1: Ny klient: Marianne N. Store

problemer i forholdet til samboeren. Jeg
fikk bilde av en pjuskete kylling. Jeg følte
en sterk trang til å beskytte henne. Hun
har sannelig ikke vært heldig med valg
av kjæreste. Stort behov for å tømme seg.
Var lettet over å bli trodd.

Uke 8: M i mine tanker hver dag. Er tent
på henne, betatt, forelsket. Hun er
verdens mest tiltrekkende og spennende
kvinne. I dag: Det gode liv. Vi har
virkelig veldig sammenfallende ønsker
og verdier. Men hva skal jeg gjøre nå? En
pine å vente en hel uke til neste time med
henne. Kanskje veilederen vil si at jeg bør
avslutte terapien, men det vil jeg jo ikke.
Og hun har jo enormt utbytte og
framgang. Skal hun miste det fordi jeg
har følelser for henne?

Uke 9: M tok opp at hun er forelsket i
meg. Sier hun aldri har truffet en mann
som meg som både forstår henne,
Uke 4: M er virkelig en drømmeklient.
utfordrer henne og som hun er
Hun er så takknemlig for
fysisk tiltrukket av. Skulle jeg
støtten jeg gir, og hun
innrømmet at jeg har det på
handler på sine innsikter.
samme måte. Jeg kjente meg
Har flyttet fra samboeren.
falsk og feig bak min profesjonelt
Virker sterkere og gladere
vennlige maske. Men om jeg
for hver time. Jeg ser fram
Dette er en av flere
innrømmer mine følelser, kan vi
til terapitimene med
artikler som har til
vel ikke fortsette som terapeut
henne.
hensikt å belyse NGFs og klient? Eller kan vi? Har lyst
til å gi blaffen i alle regler og
Uke 6: Sterkt arbeid i dag etiske prinsipper,
samt å bidra til å øke
kaste meg ut i et forhold til M,
i forhold til Ms misnøye
men om følelsene kjølner vil hun
med egen kropp. Erkjente interessen for og
forståelsen av disse.
kanskje anklage meg for å ha
hvordan hun gir seg selv
utnyttet hennes tillit til meg som
negative budskap.
terapeut?
Kroppsdel for kroppsdel
erstattet vi det negative budskapet med
Uke 10: Jeg klarte ikke holde masken
et bekreftende. Tror ikke øvelsen står i
lenger. Jeg innrømmet for M at følelsene
læreboka, men effektiv. Hun virkelig
er gjensidige, og fortalte henne at hvis vi
strålte etterpå.
innleder et forhold mens hun er min
klient, kan jeg miste ”lisensen”. Først
Uke 7: Må innrømme at jeg har hatt
foreslo hun at ingen trengte å få vite det,
erotiske fantasier om M den siste uken. I
så foreslo hun at hun sluttet hos meg, og
dag ble jeg slått av hvor annerledes hun
at vi dater i stedet. Kan jeg rett og slett si
er i forhold til vårt første møte. Nå er hun
at terapien er over og så innlede et
sminket, lekkert kledd, selvsikker,
forhold, ja gå til sengs med henne? Hvor
strålende – en virkelig dame. Sier hun
lenge må jeg evt. vente før det er greit?
aldri har kjent en slik fortrolighet med
Hva vil mine kollegaer si om jeg forteller
noen som med meg. I dag tok hun opp
at vi møttes som terapeut og klient? Jeg
sine vanskeligheter med å få orgasme.
sa jeg måtte tenke over det til neste time.
Jeg ble tent. Usikker på hvordan jeg
Hun har alt sent meg SMS om at hun
skulle bidra til å øke hennes awareness
venter på meg. Hva f… gjør jeg nå?
på dette området. Misunner Perls som
Snakket med veileder som sterkt
sikkert hadde vist henne hvordan hun
frarådet meg å innlede et forhold til M
får orgasmer. Burde ta opp M i veilednå. Hun påpekte at NGFs etiske prinsip
ning, men …

NGFs ETISKE
PRINSIPPER
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Noen tanker fra en
”ikke-praktiserende”

6 mnd senere: Jeg fikk et kort av
pene punkt 4 sier at gestaltterapeuten
skal unngå doble relasjoner, ikke skal
utnytte klienten emosjonelt eller seksuelt,
og har et ansvar for relasjonen til en
klient også etter at terapien formelt er
avsluttet. Hun ba meg henvise M til en
annen gestaltterapeut, og å vente minst
et halvt år med å ha noen kontakt med
henne. Jeg så første sesong av tv-serien
”In treatment”, slik hun foreslo. Der
kommer terapeuten i samme situasjon
som meg, og det framgår hvor umulig
det er å fortsette terapien og hvor dårlig
utgangspunktet er for et varig forhold.
Min veileder tilbød seg å være tilstede på
en avslutningstime mellom meg og M,
og at jeg betaler henne for denne timen,
mens M slipper å betale for den. Jeg må
skrive et brev til Marianne.

Uke 12: M kom til avslutningstimen
med meg og min veileder. Timen var en
påkjenning. En del av meg lengtet etter å
ta M i armene og trøste henne. En annen
del ønsket å flykte lengst mulig vekk. M
var rasende og såret. Hun gråt. Hun
skrek at jeg hadde sviktet henne og holdt
henne for narr. Hun sa hun ville klage
meg inn til NGF, anmelde meg til
politiet, henge meg ut på Internett. Min
veileder klarte å roe henne litt. Hun fikk
meg til å beklage at dette hadde fått
utvikle seg, at jeg burde ha innsett faren
for å skuffe henne tidligere. Hun
forklarte M at selv om jeg hadde vært
uklok, hadde jeg ennå ikke brutt noen
regler. Hun framholdt at ingen hadde
nektet henne å ha et forhold til meg i
framtiden, men at det ville være galt å gå
inn i et forhold nå basert på vårt forholdsom terapeut og klient. M roet seg, men
jeg er fortsatt usikker på hva hun kan
finne på. Jeg ble skremt over hvor
uberegnelig hun virket.

Marianne. Hun skriver at hun har tilgitt
at jeg sviktet henne. Hun takker for
støtten hun fikk til å forlate sin samboer.
Så forteller hun at hun har truffet en
annen mann, så det er ikke lenger aktuelt
å ta opp kontakten. Jeg kjenner jeg er trist
over at jeg ikke vil få noe forhold til M, og
samtidig kjenner jeg lettelse.
Utdrag fra NGFs etiske prinsipper for
gestaltterapeuter punkt 4 med relevante
punkter uthevet:

4. Forholdet til klienten

Gestaltterapeuten erkjenner at doble
relasjoner med klienter (for eksempel
terapeut/venn, terapeut/nabo, terapeut/
kollega, terapeut/hovedlærer, terapeut/
partner, terapeut/slektning)
kan forringe den profesjonelle dømmekraften, og vil derfor søke å unngå slike
relasjoner.
Dersom det er umulig å unngå en slik
dobbel relasjon, er det viktig at terapeuten tar forholdet opp til jevnlig veiledning.
Gestaltterapeuten skal ikke misbruke
sin stilling ved å utnytte klientens tillit.
Ingen form for
utnyttelse av klienten skal forekomme,
verken økonomisk, seksuelt, emosjonelt, religiøst, eller på andre måter.
Gestaltterapeuten erkjenner det ansvaret han/hun fortsatt har for relasjonen til
en klient etter at det profesjonelle
oppdraget formelt er avsluttet.
Gestaltterapeuten har et personlig
ansvar for hva hun/han sier og gjør
under en behandling.
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 praktiserende gestaltterapeuter MNGF. Historiene har ingen sammenheng med virkelige hendelser eller personer. n

Kjære kolleger, takk for Gestaltterapeuten nr. 1, 2011. Jeg ble så
engasjert at nå renner det ut
noen tanker på papiret her før
tankene er helt ferdig tenkt.
Leder i NGF skriver at et av hennes
fokus ”er å tydeliggjøre og synliggjøre
oss som gestaltterapeuter”. Jeg er en av
veldig få i kategorien ”ikke-praktiserende medlem”, vi er så få at vi ikke har fått
et tall. Så jeg føler meg liten og vil gjerne
gjøre meg mer synlig i håp om at noe
nytt trer tydeligere frem.
Kategorien ”ikke praktiserende
medlem” er, slik jeg ser det, med på å
usynliggjøre, utydeliggjøre og uviktiggjøre en gruppe medlemmer som jeg
tenker kunne utgjort en veldig stor,
viktig del av medlemsmassen til NGF
fremover. Kan gestaltist være et bedre
begrep?

Bruker gestaltverktøyet daglig

Jeg får begynne med meg selv. Jeg er
ikke privat praktiserende gestaltterapeut,
det stemmer. Jeg har vært privatpraktiserende terapeut på deltid, og samtidig
hatt en stilling på et sykehus der jeg
daglig bruker gestaltterapi som arbeidsverktøy i forbindelse med pasient- og
pårørende opplæring. Det var givende å
jobbe som privatpraktiserende gestaltterapeut, og da tenker jeg på det som
hadde med selve terapien å gjøre. Men
det er mye mer som skal til for å administrere en praksis. Det var komplisert
for meg å få hverdagen i havn med
klienter på ettermiddagstid etter annen
jobb og et familieliv som jeg ville ivareta.
Da kravet om PFO kom, og økte,
uavhengig av antall klienter jeg hadde,
var det lett å regne ut at det lønte seg for
meg å takke ja til større fast stilling og
avslutte privat praksis. Resultatet ble fast
lønn, gode kolleger, varierte arbeidsoppgaver, store muligheter for anvendelse
av gestaltterapiens metoder og faggrunnlag og tid med familien. Jeg er
fornøyd med det valget. Og samtidig
liker jeg ikke å bli kalt ”ikke praktise-

rende” når jeg praktiserer gestaltterapi
på ulike måter hver arbeidsdag.

Gir ikke terapi

Jeg gir ikke terapi i jobben min. Men jeg
bruker av alt jeg har lært og arbeider
med individer, grupper, systemer og
organisasjoner med gestaltterapeuters
teori, arbeidsmetoder, etikk, praksis. Hva
skulle jeg gjort uten å utforske fenomenologisk, åpne for eksistensielle perspektiver, påvirke gjennom å være i relasjon,
gjenkjenne kontaktformer og øve utvidet
oppmerksomhet? Gestaltterapi er jo for
godt til å være for noen få betalingsvillige, og tilhører ikke bare terapirommet.
Det er fantastisk å se hvilken kunnskap jeg kan være med å spre, og hva
enkeltmennesker og grupper kan
oppdage. Jeg kan, også som ikke
privatpraktiserende, være med å gjøre
oss gestaltterapeuter og gestaltterapien
synlige og tydelige. Jeg tenker jeg har et
stort ansvar når jeg jobber innenfor et så
stort system, og at jeg bereder grunnen
for mange kommende terapeuter.

For høye krav

Jeg møtte en dame denne våren som
bruker gestaltterapi innenfor psykiatrien.
Hun løste dilemmaene i forhold til tid/
ønonomi og PFO ved ikke å være
medlem i NGF. Så hva er mitt dilemma?
Når jeg bruker gestaltterapi så mye uten
å være privatpraktiserende, har jeg
fortsatt et ansvar for å oppdatere meg
faglig. Og samtidig er kravene som
stilles nå for høye for meg.
Hvis jeg først skal være i en kategori i
NGF, vil jeg gjerne være i en som sier
hva jeg er. Jeg vil bety noe og bli verdsatt,
for NGF betyr noe for meg. Av og til har
jeg en fantasi om at NGF er først og
fremst for flinke privatpraktiserende
terapeuter på heltid med god økonomi.
Jeg trenger NGF, også som ”ikke
praktiserende”, men gi meg en annen
merkelapp.
Gro Marie Woldseth
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DEBATT/LESERINNLEGG

SORG OG TRAUMER

DEBATT/LESERINNLEGG

Kvalitet i alle ledd
– hvor går veien da?
Leder Ida Wadel og styremedlem Grethe Rygge skriver i
gestaltterapeuten nr. 1, 2011
om kvalitet i alle ledd og veien
mot autorisasjon. Som tidligere
leder i NGF og nestleder i
SABORG vil jeg tillate meg å
opplyse om små, men viktige
detaljer om historien rundt
autorisasjonsspørsmålet og vår
samtidige politikk.
I 1997 ga daværende statsminister
Torbjørn Jagland helseminister
Gudmund Hernes oppgaven å opprette et utvalg, (Aarbakkeutvalget)
bestående av blant annet Jarle Aarbakke, professor i legemiddellære ved
Universitetet i Tromsø (UiT), som
skulle drøfte hvorvidt forskjellige
former for alternativ medisin skulle ha
en plass i tilknytning til det etablerte
helsevesenet. De som ble regnet med
den gang ble unntatt merverdiavgift
for sine alternative helsebehandlinger.
Gestaltterapeutene ønsket ikke, eller
fulgte kanskje ikke helt med i timene
den gang. De var opptatt av, heldigvis
kanskje, å styrke sin egen identitet og
utdannelse. Det tok mange år (2003)
før Stortinget vedtok en ny lovendring
som fikk navnet Loven om alternativ
behandling – som erstattet den
sovende loven som het Kvakksalverloven.
Begrunnelsen var som følger:
“Utvalget ønsker at kunnskapen om
alternativ medisin skal øke, og at
pasienten gis mulighet til å dra nytte
av denne kunnskapen slik at valgfriheten blir mer reell og sikkerheten for
pasienten styrkes. Utvalget ønsker
også tiltak som øker åpenhet og
respekt mellom alternativ medisin og
skolemedisin for å møte pasientens
behov. Økt samarbeid kan være med å
synliggjøre alternativ medisin.”
Videre foreslo utvalget en ”offentlig
registerordning, samt godkjenning og
autorisasjonsordning for alternativ
behandling”. To forslag som mer eller

Å synliggjøre
fagfeltet gestalt

mindre har blitt en realitet da NOKUT
(Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har fått ansvar for å gi offentlig godkjenning av utdannelser innen
det alternative feltet (hentet fra
Stortingsmeldingen av 1999).
SABORG fulgte opp registerordningen 1. januar 2009 som gjorde oss
(MNGF) unntatt for merverdi.

Leder i NGF, tar i siste nummer
av Gestaltterapeuten opp
viktigheten av å være synlige
«der ute» gjennom blant annet
mini-konferanser. Dette støtter
jeg fullt ut, og jeg tenker det er
flere måter å bli synlig på.

Grunnleggende diskrepans

Det som nåværende leder og styremedlem av NGF ikke nevner er
forpliktelsene vi i så fall vil få som
autoriserte gestaltterapeuter. Vi blir
antagelig pålagt, som alle autoriserte, å
melde inn til et felles helseregister alle
våre tidligere klienter (nå vil det bli
kalt pasienter). Allerede ved betegnelsen pasienter vil en forskjell vise seg.
Syke kontra friske.
Der vil våre tidligere klienter, nå kalt
pasienter, måtte innfinne seg å bli
innlemmet i et system som baserer seg
på diagnoser og en behandlingsplan
som vil gjøre pasientene, basert på
empirisk forskning, friskere i løpet av
et beskrevet tidsperspektiv. Ikke bare
skulle vi anslå hvilken diagnose
pasienten har, men også hvilken
teoretisk metode vi vil belage oss på
fremover, med evidensbaserte vitenskapelige forskningsmetoder og
resultater.

Terapi og/eller dokumentasjon

Når vi har kommet så langt i å beskrive diagnosene, terapiforløpet og hvilke
suksessrater vi anslår vil komme innen
den gitte tiden, skal vi også etter hver
eneste time, beskrive hendelsesforløpet i timen. Vi skal rapportere inn
egenandeler, melde ifra til instanser
som NAV, fastleger, DPS, familievernkontor eller andre oppnevnte psykiatere eller psykologer. Vi skal alltid ha i
bakgrunnen at vi kan på ethvert
tidspunkt bli innkalt som sakskyndig i
rettsvesenet eller andre offentlige
instanser, og samtidig kanskje ha
kontakt med arbeidsgiver om sykemel-

27

KLIENT OG TERAPEUT: I dette innlegget skriver Glenn Rolfsen at konsekvensene av en eventuell
autorisering for oss gestaltterapeuter blant annet kan vil bli at klientene våre blir kalt pasienter, altså
kategorisert som syke. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
dingsrelaterte dokumenter.
Alt dette skal jeg og mine kolleger,
som kjemper en innbitt kamp med å
melde fra om vår PFO, mestre, mens vi
kjemper mot vår PC eller MAC for å
melde oss inn i registeret for alternative behandlere i Brønnøysundregisteret. Og samtidig slite med å klare enkle
bokføringslover som omhandler å gi
kvitteringer med rett dato til rett tid.
På egne vegne ønsker jeg heller
visjonen, teorien eller ideen om du vil,
som en av Norges mest meritterte
fotballtrenere, Nils Arne Eggen, har
ført i pennen: ”go’fot teorien”. Den
belyser betydningen av å bli bedre på
det du allerede er god på – ikke prøv å
bli god på det du allerede ikke kan.

Autorisasjon er ikke refusjon

Mange tror at ved autorisasjon får man
også automatisk en refusjonsordning.
Det er ikke tilfelle. Det er en ganske
liten prosentdel av psykologer som har
refusjonshjemmel i Norge og spesielt i
Oslo. Det er ingen automatikk i dette.
Norsk Psykologforening kjemper en
daglig kamp om hjemler i forhold til
refusjonsordning, som også leger og
psykiatere gjør. Hva gjør at vi som

gestaltterapeuter skulle få tilstrekkelig
hjemler innenfor psykiske helse Norge?
Beklager min negative holdning for de
av dere som har trodd på dette – men
jeg ser ingen grunn til at tre av mine
eller dine sju timer på kontoret skal gå
til administrative ting som ikke gagner
våre klienter og heller ikke vår økonomi. Klientene er der – byråkratiet er
der – jeg velger klientene – menneskene. Med en profesjonell, etisk og
teoretisk godt forankret metode – ikke
byråkratiet for byråkratiets del, jeg
håper vi velger det – amme, akkurat nå.
La oss heller satse på det vi kan
– kvalitet i utdanning, godkjenning av
høyskoler, bachelor- og masterutdanning. Dette er veien til anerkjennelse –
kvalitet i utdanning og profesjonell
faglig oppdatering (PFO). Det er det
som gjør at vi er den desidert største
gruppen av alternative psykiske
behandlere – Gestaltterapeuter MNGF.
Vær stolt og gjør hverandre stolte
gjennom faglig kompetanse i tiden
fremover. Gjør din plikt – krev din rett
på det vi kan, bruk ikke tiden på det vi
egentlig ikke vil.
Glenn Rolfsen

Et annet bidrag til synliggjøring av gestalt
som fagfelt er www.gestaltnett.no.
Portalen, som nå er 10 år, har som
hensikt først og fremst nettopp å synliggjøre omfanget av gestalt i Norge og resten
av verden.
Og det gjør vi!
Statistikk viser at vi siste halvår har
hatt 8000 unike besøkende og at dette
tallet er stadig stigende. Vi har en halv
million sidevisninger, som betyr at våre
besøkende bruker portalen og at de ser
seg om når de kommer. Vi har også
besøkende som kommer igjen og igjen,
det kan vi se
av antallet
besøkende
som ikke er
unike
brukere.
Hvis du tar
deg en tur
innom, vil
du se at det
er ganske
mange
samtidige
besøkende. Rekorden er 186!
Hva betyr disse tallene for oss utøvere?
Det betyr at www.gestaltnett.no gjør et
betydelig bidrag i synliggjørings-prosessen av gestalt som fagfelt, og at portalen
er et utmerket sted for deg å vise deg
frem, kanskje gjennom en blogg, gjennom å legge ut artikler du har skrevet,
annonsere et kurs eller bli medlem.

Vise bredden

Gestaltplattformen blir brukt som
utgangspunkt på mange andre arenaer
enn gestaltterapi og coaching. Hvordan
kan vi få synliggjort bredden? Bredden
vises i Norsk Gestalttidsskrift (opplag på

700 – leses mest av folk i miljøet) og
gjennom konferanser (deltagere er oss i
miljøet). Når jeg ser på praktiserendelisten på NGFs hjemmeside, ser jeg at
mange har egne hjemmesider. Men hva
om jeg ønsker å finne en som bruker
gestalt innen HMS? Karriererådgivning?
På www.gestaltnett.no viser vi
bredden gjennom bruk av kategorier som
par-terapi, kunst, HR, HMS, skole, terapi,
coaching etc. Bredden – som jeg vet er
der – fordrer at kategoriseringen har
data å sortere! Hvis du blir medlem (du
trenger ikke være enten terapeut eller
coach), bidrar du til å vise bredden.

Vi må være der folk er

Uansett tidsskrift eller konferanser, for å
nå ut til et bredere publikum enn oss selv,
MÅ vi være der folk er... på nettet.
Tilværelsen blir mer og mer kompleks og
vi søker lettere og lettere løsninger for å
finne frem. En portal
som www.gestaltnett.no
har enda MER oversikt
enn NGIs eller NGFs
hjemmesider og
potensial til å nå ut til
ENDA flere mennesker.
Du kan bidra til
portalens synlighet ved
å lage en lenke til oss på
din hjemmeside. Da vil
såkalte søkemotorer
finne oss lettere og legge
www.gestaltnett.no lenger frem når søk
skal vises. Gjennom dette enkle grepet
gjør du en tjeneste for oss alle.

«Se hva som skjer»!

Portalen, som er non-proft, har til hensikt
å samle mest mulig informasjon om
gestaltiske aktiviterer på en oversiktlig
måte. Vi ser av statistikken at portalen
brukes både av oss i miljøet og av folk
som er nysgjerrige på hva gestalt er. Vi
blir synlige for hverandre og for verden
utenfor.
Send oss gjerne en mail post@gestaltnett.no.
Kristin Austheim
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FRA STYRET

Endring av medlemskategoriene i NGF

Workshop
i regi av NGF
Styret har mottatt spørsmål fra medlemmer om hvordan de skal gå frem
hvis de ønsker å holde en miniworkshop/workshop/kurs/foredrag
i regi av NGF.
Fra de som ønsker å bidra trenger vi
en henvendelse med følgende innhold:
1. Hvilken overskrift/tema ønsker du
på ditt bidrag?

ANNONSER

Minner
om PFO
KURS: Workshop/kurs/seminarer holdt av gestaltterapeuter teller som profesjonell faglig
oppdatering. Bildet er fra angstseminaret med Kristin Austheim og Ellen Steen Pedersen i
2010. Foto: Bodil fagerheim

2. Hva er det med ditt tema som du 		
finner spesielt interessant og 		
		inspirerende?

NGF har i lang tid nå vurdert
endringer i medlemskapskategorier. Før vi gjør noe ønsker vi
diskusjon rundt dette. Dette
innlegget er ment som en start
på diskusjonen. Les, reager og
gi tilbakemelding!!!
Påstand: Det er gestaltterapeuter som
praktiserer uten å være medlem eller er
registrert som ikkepraktiserende
terapeut. De definerer praksisen til å
være så liten og kanskje tilfeldig at de
ikke ser seg inn i ”praktiserende terapeut” båsen i NGF. Er påstanden rett
praktiseres det terapi uten klagerett og
forsikring. Dette svekker oss faglig. Det
er også uheldig for klienten.
Vi har de siste årene gått igjennom
store endringer vedrørende profesjonalitet og faglighet. Utdanningen er godkjent
etter privathøgskoleloven, gestaltterapi
er mva-fri innrullert i alternativ helseregister. Fagetisk råd og klageadgang er
løftet mange hakk og krav til PFO er
igangsatt. Det forplikter å være gestaltterapeut og bra er det. Det er slik det skal
være. Spørsmålet er: Hvem skal være
forpliktet, alle eller bare terapeuter i
terapirommet? Hvor går forskjellen
mellom foreningens ønske om å forplikte
medlemmene og forpliktelsen overfor de
som utsettes for gestaltterapeuter?

Gestaltterapi i terapirommet og
gestaltterapi i organisasjoner. Hva skil-

ler en praktiserende terapeut fra en
organisasjonskonsulent ? Skal vi inkludere gestaltterapeuter uavhengig av hvor
de praktiserer? Skal de være forpliktet og
forsikret som alle andre? Er du ikkepraktiserende dersom du jobber som gestaltterapeut i organisasjoner?
Forsikringsdel: I dag er det uklart
hvordan forsikringen skiller i forhold til
hvor og hvordan du praktiserer. Klientrommet er godt dekket, alt annet er
uklart.
Valgbarhet og stemmerett: Pensjonister og studenter er ikke valgbare og har
ikke stemmerett. Skal det være sånn?
Hvis ja: hvorfor, hvis nei: hvorfor.

Målsetting med de endringer vi
ønsker å gjøre:

• Det skal være enkelt å være medlem.
• Det skal være enkelt å gå fra student
medlem til medlem
• NGF er medlemmenes sikkerhetsnett
faglig og økonomisk
Faglig gjennom utvikling og ivaretakelse. Økonomisk gjennom forsi		
kringsordning og klageordning.

I dag er ”§2: Formål” slik:

3. Hvilke forhold innenfor dette 		
temaet tror du vil være interessant
og inspirerende for deltakerne på
seminaret?
4. Hvordan kan du tenke deg å 		
presentere deg og ditt tema på vårt
arrangement?
5. Hva ønsker du at deltakerne skal 		
sitte igjen med etter kurset/		
workshopen?
Søknaden sendes med epost til
styret@ngfo.no. Send med din CV og
gjerne referanser. Din søknad vil bli
behandlet i styret. n

a) ivareta medlemmenes interesser
b) å utvide kjennskap til gestaltterapi
som metode for menneskelig vekst
c) å medvirke til at foreningens medlem
mer utøver sin virksomhet på forsvarlig måte
d) å utvikle kontakt og samarbeid med
andre aktuelle organisasjoner §2 		
passer uavhengig av om du praktise
rer som terapeut i terapirommet eller
om du praktiserer i organisasjon, 		
institusjonen etc.

Medlem , inkluderer alt… (uavhengig av
hvor du jobber)
Studentmedlem, alt, eksklusiv forsikring
(Er forsikret gjennom NGI)
Alle er valgbare og har stemmerett
Med håp om engasjement!

Et mulig forslag til nye medlemskategorier:

Per Harald Hansen

Dokumentasjonsplikt
NGF har i lang tid nå vurdert
endringer i medlemskapskategorier. Før vi gjør noe ønsker vi
diskusjon rundt dette. Dette innlegget er ment som en start på
diskusjonen. Les, reager og gi
tilbakemelding!!!
”En virksomhet som fullt ut utfører
tjenester basert på tidsforbruk og
timebestilling, er kun forpliktet til å
følge reglene om dokumentasjon av
timebestillinger, ikke detaljert timeføring. Dette vil blant annet gjelde for
kjøreskoler, leger og fysioterapeuter”
Som gestalterapeut er du derfor
forpliktet på linje med fysioterapeuter
til å følge reglene om dokumentasjon

av timebestillingen. Dette kan løses
ved at du fører timebestilling inn i
kalender og oppbevarer kalenderen i
henhold til reglene, eller at du bruker
datasystemer for timebestilling som
ivaretar reglene, dvs at du kan printe
ut timebestillingslister og oppbevare
disse i henhold til reglene.
NGF vet om to systemer: Psykobase
og Hano kropp og helse. Begge disse
systemene ivaretar også økonomifunksjoner som kontantomsetting,
fakturering og overføring til regnskap.
Reglene sier at timelistene er
oppbevaringspliktig i 10 år. Eventuelle datafiler må være tilgjengelig i 3
år og 6 måneder fra regnskapsårets
utløp. n
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Husk at det er ditt ansvar å
sjekke om din veileder er aktiv
som sertifisert NGF veileder i
2011! Per 19.9.11 er disse godkjente NGF veiledere:
Annabell Stefanussen, Anne Grete
Lingsom, Anne-Lise Teslo, Bente Finnestad, Bente Vikebø, Bianca Natalie
Schmidt, Daan van Baalen, Eirin Heide,
Elisabeth Eie, Ellen Nørholm Stensland,
Eva Borkenhagen, Gro Skottun, Hans
Petter Frydenberg, Helga Tveit, Ina
Herrestad, Ingrid Amundsen, Karin
Mohn Engebretsen, Lill Hallbäck, Lynda
White Petterson, Marianne Lind, Marina
Berg, Mette Kjeldahl, Nina Wade, Odd
Arnfinn Myhre, Sigrun Marie Skarsgard,
Tone Bentzen, Trine Bache.
Oppdatert liste over de som er aktive
som sertifiserte NGF veiledere finner du
på våre nettsider www.ngfo.no

På nettsiden er også PFO-sidene åpne for
å legge inn årets PFO-informasjon. Du
logger deg inn på Min side. Sidene er
åpne t.o.m. 31.1.2012.

Kravet til PFO er nå fastsatt i vedtektene.
• Frist for innlevering er årlig 31. januar
• Konsekvenser for praktiserende 		
medlemmer som ikke har levert og
oppfylt PFO innen fristen:
- får ikke forsikringsbevis
- blir strøket fra listen over praktiserende gestaltterapeuter
- blir automatisk registrert som 		
ikke-praktiserende medlem.

Alle praktiserende gestaltterapeuter
MNGF skal i løpet av året ha 23 timer
PFO (à 60 min.)

konferanse/symposium- deltagelse
Her er det åpent for alle konferanser i
psykoterapi.

Av disse skal 6 timer være gestaltterapeutisk veiledning etter punkt a) (se under).
De resterende 17 timer kan hentes fra alle
kategorier.
PFO samles fra følgende kategorier:
a) Videregående eller tilleggsutdan- nelse
i gestaltterapi.
Videregående eller tilleggsutdannelse
fra gestaltutdanningsinstitusjoner i 		
inn- og utland.

e) Profesjonell aktivitet med psykoterapi
når du sitter som representant for
gestaltterapi
Bli valgt i styre, arbeidsgrupper eller
komité, og møtedeltagelse(NGF, EAGT,
NGI, NFP, Saborg, EAP mv.)
f) Mottatt veiledning på, eller framlegging av forskning på gestaltterapi.

Du finner mer informasjon om PFO på
www.ngfo.no. Har du spørsmål, innspill
b) Profesjonell, NGF- og EAGT 		
eller utfordringer, ta kontakt med styret
sertifisert, veiledning på egen gestalt
på pfo@ngfo.no.
praksis.
Veiledningen må kunne dokumen-		
Liv Åse Espeland
teres (bekreftelse fra veileder) på etterspørsel fra NGF.
Workshops/ 		
kurs/ fagdag i 		
ANNONSE
gestaltterapi 		
holdt av gestaltterapeut.
			Inspira
c) Gestalt kollega			Siri M. Andersen
veiledning med
			MNGF MSc Gestalt
andre medlemmer
			Psykoterapi
av NGF
			Mobil: 906 69 142
Med kollegaveiledning mener vi at
			Mail: siri@inspira.no
deltakerne veileder
			www.inspira.no
hverandre på
rundgang på egen
gestaltpraksis.
Velkommen til et godt
Navn på deltakerne
oppgis på PFO
«arbeidsrom» på Høvik,
skjema.
d) Psykoterapi
hvor jeg tilbyr:

ANNONSE

Trenger du hjelp Til å lage
en enkel og billig webside?

www.sissidesign.no
Kontakt:
sissi dahl / sissi-d@online.no / mob. 90534113

•
•
•
•

Parterapi
Individuell terapi
Gruppe Terapi
Studentpris

ANNONSER
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GESTALT OG OVERSKRIDENDE OPPLEVELSER

Workshop 3.-4. mars 2012
“Blant alle store ting som finnes blant oss, er forekomsten av intethet det største”
Leonardo Da Vinci
* Åndelighet
* Okkultisme
* Religion/tro
* Meningsløshet/intethet/tomhet
* Gud/djevel/engler/åndsvesener/E.T.
* Endrede bevissthetstilstander
* Holisme
* Transpersonlige erfaringer
* Er mennesket meningssøkende av natur?
Innhold: 2-dagers workshop der vi ønsker å løfte frem verdien av overskridende opplevelser
gjennom deling av personlige erfaringer, praktiske øvelser og gestaltteoretiske perspektiver.
Pris: kr. 2000,-.
Kurset gjelder som 15 timer PFO (Profesjonell faglig oppfølging).
Sted: Oslo sentrum.
Fasilitatorer:
Kristin Austheim og Ole Martin Holte, gestaltterapeuter MNGF.
Påmelding: Bindende påmelding innen 20. febr. til kristin@gestalt.as www.gestalt.as og
olemartin@samtale-terapi.no www.samtale-terapi.no mob: 90610911 og 97953843

WORKSHOP OM SJOKK & TRAUMER FOR GESTALT TERAPEUTER
Du vil på denne traume workshopen bli introdusert for Traume terapi, et viktig og nyttig supplement i tillegg til det
du har fra før. Metoden er varsom og samtidig meget effektive teknikk i å bearbeide det autonome nervesystemet i
behandling av traumer. Det gir deg en forståelse av hvordan traumet virker inn på hele personen.
Du får et innblikk i det teoretiske grunnlaget, og samtidig en forklaring på de defensive responsene fight, flight og
freeze. I tillegg skal vi se nærmere på aktivering, komplettering, utladning av tilbakeholdte energier, reorganisering
av nervesystemet, re-orientering og selvregulering.
Du vil følgelig lære å se sammenhengen mellom de uforløste defensive reaksjoner, og symptomer som normalt
knytter seg til traumer - bl.a. dissosiasjon, vedvarende frykt og sinne.
På kurset vil vi fordype oss i hvordan traumer påvirker alle nivåer av hjernen. Vi viser hvordan ”frosne” instinktive
reaksjoner på reptilhjernenivå kan bli fullført og hvordan nervesystemet dermed kommer i en bedre balanse.
Undervisningen vil bli kombinert med øvelser, demonstrasjoner samt teknikker til bruk i den kliniske hverdag.
Kursleder : Gestalt terapeut Erika Beata Thorkildsen
Hun er i tillegg utdannet som Somatic Experiencing Practitioner i sjokk og traumer.
Tid : 11. - 12. februar 2012 - Kl 10.30 - 16.30
Sted : Sentralt I Oslo. Pris : Kr 2.800,Kontakt : bea@se-terapi.no - Mob : 9795 8797
Info : www.se-terepi.no

PARTERAPI
WEEKENDGRUPPER

28.-30. okt. 2011 & 24-26 febr. 2012.
Kjærlighet - Utfordringer - Intimitet
Under trygge forhold får du mulighet til
å utdype og utforske
forholdet til din partner og til deg selv.
Tid: Fredag kl. 15.00.-19.00., lørdag kl. 10.00.-18.00.,
søndag kl. 10.00.-15.00. Pris: Kr. 5800,- pr. par.
Sted: Hegdehaugsveien 21 B, Oslo.
Gruppeledere:
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Utdanningen er et samarbeid mellom Norsk Gestaltinstitutt Høyskole og firmaet Konflikt til samarbeid.
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Alle som arbeider i yrkessituasjoner hvor konflikter er en utfordring.
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