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Kristin Borge
Jeg heter Siw Stenbrenden og er fra denne
utgaven ny redaktør i Gestaltterapeuten.
Jeg er utdannet gestaltterapeut fra Norsk
Gestaltinstitutt i 2005, er 35 år og har nettopp ﬂyttet fra Tønsberg til Oslo. Kommer
tilbake til denne ﬂyttingen om litt…
Som du sikkert la merke til, er denne
utgaven av Gestaltterapeuten forandret. I
tråd med at jeg som ny redaktør ønsker å
bidra til å spre gestalt ut i verden, har vi i
redaksjonen jobbet med å gi Gestaltterapeuten et tydeligere uttrykk. Både
form, innhold og utseende skal gi deg lyst
til å lese – gjerne alt som står! For det er
mye spennende lesestoff som venter deg!
I denne utgaven har lederen av foreningen vår Norsk Gestaltterapeut Forening,
Glenn D. Rolfsen, skrevet om vårens store
nyhet; nemlig at vi er blitt godkjente for å
registrere oss under alternative behandlere i Brønnøysundregisteret. Er du ikke
helt fortrolig med hva dette betyr, hvorfor
det er så viktig med dette registeret og
hvordan du skal registrere deg der, er det
smart å lese hva Glenn D. Rolfsen skriver.
For registrerer vi oss, øker vi muligheten for
momsfritak!
Både i intervjuserien ”Stafettpinnen”
og i reportasjeserien ”Gestalt i praksis”,
møter du gestaltkolleger som forteller om
sitt virke og sin praksis. For meg er det inspirerende å få et innblikk i hvordan andre
jobber, og i hvilke muligheter som ligger i
arbeidsmarkedet for oss gestaltterapeuter.
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peut for individualterapi og et gestaltpar
for parutvikling, har det siste året bidratt
til at jeg har jobbet meg gjennom den
mest krevende perioden i livet mitt til nå.
Bekymringene rundt ﬂytting med barna
mine til storbyen har vært mange og tunge,
og jeg har virkelig hatt behov for støtte og
sorteringshjelp i denne prosessen.
Og så har det gått så bra da gitt! Barna
har fått venner, skolen virker bra, de har
etablert seg i sine to nye hjem (pappaen
og jeg bor ikke sammen) og de ser ut til å
overleve… Jeg har også overlevd! Og det
er mye takket være terapeutene mine. J

Det er morsomt å lese om ﬂinke folk
som brenner for gestalt, og som gjennom arbeidet sitt bidrar til at ﬂere får
kjennskap til og nytte av gestaltterapi.
Les og la deg inspirere du og!
Takk også til psykolog Axel Schmidt
Apropos dyktige gestaltister; jeg har selv
(84), som virkelig er en av veteranene
erfart, gjennom mange år, hvor godt det er
for meg å gå i gestaltterapi. Den siste tiden innen gestalt i Norge! Jeg møtte han
har jeg ikke nøyd meg med en terapeut,
i det deilige huset hans i Asker en
men har kjent at jeg har trengt ﬂere. Både
en gestaltorientert coach, en gestaltteravårdag for noen måneder siden.
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Der ﬁkk jeg en nesten tre timers rørende
og utviklende prat med denne relasjonsmesteren, før vi avsluttet med ﬁskemiddag
laget av kona hans. Les intervjuet i denne
utgaven av Gestaltterapeuten!
Kos deg med resten av bladet også,
her er faste spalter og ﬂere nyheter! Har du
tilbakemeldinger, innspill og artikkel-ideer,
eller kanskje lyst til å skrive noe selv, er du
hjertelig velkommen til sende det inn til oss
i redaksjonen. Vi liker feed-back!
Vil til slutt ønske deg en god og utviklende
høst!
Siw Stenbrenden,
Gestaltterapeut MNGF

Fra lederens synsvinkel

Jeg innleder med noen av Einar
Gerhardsen sine ord, fordi en viktig del

av NGF sine hovedoppgaver er å sikre
at plikten utføres og at rettighetene skal
som følge av det, gi rettigheter. Per i dag
kan det virke som om pliktene vi har med
tanke på regnskapslov, registrering og en
eventuell journalføring virker urettferdig.
Men nå starter snøballen å rulle vår vei.
Derfor er det godt å se at vår sti er ren når
vi nå samtaler med departementene og
forvaltningen.
NGF vil fortsette å ha fokus på profesjonalitet og i tillegg søke etter å ﬁnne vår
virkelige plass i det norske samfunnet.
Det hersker liten tvil om at gestaltterapi i
Norge og Europa som helhet har forskjellige utfordringer i å presentere og ﬁnne
vår helt klare plass, selv om vi til stadighet
merker at gestaltterapi og vår praksis blir
mer anerkjent og synlig i det psykologiske
landskapet.

En gratulasjon er på sin plass. Vi har nå

endelig etter fem års mer eller mindre iherdig arbeid fått godkjent oss som forening
i Brønnøysund-registeret som alternative
utøvere. De forskjellige NGF styrene har
jobbet målrettet med å komme med i registeret som er opprettet etter oppfordring
fra Helse- og Omsorgs Departementet
(HOD) i samarbeid med SABORG. En stor
takk til alle som har jobbet med denne
saken og ikke minst til Elisabeth Eie som
stadig står på.

Vi vet ennå ikke om Det Konglige Finans

Departementet og HOD blir enig om å
knytte registeret til et eventuelt momsfritak. Signalene vi har fått, tyder på at mye
av avgjørelsen faller på om dette blir et
suksessrikt register. Med det menes at alle
de forskjellige alternative forbundene, som
har kommet gjennom nåløyet til Sosial og
Helse Direktoratet (SHD) i søknadsprosessen, følger opp medlemmene og oppfordrer dem til å registrere seg der. NGF
oppfordrer herved alle våre medlemmer til
å registrere seg. Les mer om prosedyren
videre i denne utgaven. Saborg og NFP jobber sammen med NGF i denne prosessen
– ”og aldri har vi vært nærmere en
avgjørelse”

En gratulasjon er
på sin plass
GLENN D. ROLFSEN
GESTALT/PSYKOTERAPEUT MNGF
OSLO GASTALTTERAPI
WWW.GESTALTTERAPI.NET

Forpliktelser i kjølevannet av medlem-

skap i SABORG og Norsk Forening for
Psykoterapi (NFP) er blant annet journalplikt
– eller som NGF tidligere har lansert – prosessnotater. Det jobbes med å ferdigstille
et minstekrav til journalføring gjennom de
nevnte organisasjoner. Vi har allerede et
meget gjennomtenkt og godt utarbeidet
dokument som ﬁnnes på våre websider
under - ”Prosessnotat” Vi kommer tilbake
med mer når kravene er ferdig spesiﬁsert
fra SABORG og NFP. Vi er aktive i denne
utarbeidelsen også.

NGF sin daglige oppgave med å synlig-

gjøre alle våre aktive gestaltterapeuter
MNGF innenfor psykoterapi og psykisk
helse, kan til tider kjennes ganske vanskelig
for styret. Vi vet at f. eks Psykologiforeningen har ansatt en tidligere journalist på
heltid for den samme oppgaven. Og de
ﬂeste av oss kan vel tenke oss at psykologene noe enklere etablerer spalteplass i
den etablerte og landsdekkende pressen.

Meld deg inn i Brønnøysund –
gjør din plikt og krev snart din rett.

Utgiver Gestaltterapeuten:
Norsk Gestaltterapeut Forening, Postboks 3162, Elisenberg, 0208 Oslo
E-mail: styret@ngfo.no, www.ngfo.no
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Bare det å komme inn på
eiendommen til psykolog
Axel Schmidt i Asker, fungerer som terapi. Av en
langstrakt imøtekommende
huskropp lokkes man inn i
en frodig hage på den ene
siden, mens en blinkende
oslofjord hilser velkommen
på den andre.
Midt i mot kommer husfrue Åse,
smilende og vennlig vinkende i retning
kjøkkenet, der intervjuobjektet venter. Undertegnede har kjørt i ettermiddagsrushet
ut av Oslo, og har etter en snau time i svett
kø endelig kommet hjem til en av norsk
gestaltterapis veteraner, Axel Schmidt (84).
Og ikke mindre enn tre timer senere,
med sinnet fullt av gestalt, magen full av
røkt kolje og hjertet fullt av varme, gleder
jeg meg over å være gestaltterapeut og
over at jeg treffer så ﬁne folk på min vei.
Enda en gang.

Psykologiens historie
Utgangspunktet for denne intervjuavtalen
var undertegnedes nysgjerrighet på
psykologen, gestaltisten, veilederen og
foredragsholderen Axel Schmidt. Mannen
som jeg vet er blant de første til å holde
gestaltgrupper i Norge, og som fremdeles
arbeider med å gjøre gestalt kjent, blant
annet for fastleger i Asker!
Hvordan ble han selv interessert i
gestalt? Hva kjennetegner han som fagperson? Hvordan er han å snakke med?
Og hva driver han med nå for tiden?
Vi starter der hvor Axel er i dag;
opptatt med å utforme et foredrag om
psykiatriens og psykologiens historie. 84åringen har lest seg bakover i europeisk
historie for å få tak i de faktorene som gjennom mange hundre år var nødvendige for å
fremskaffe et grunnlag for utvikling av disse
beslektede fagområder.

Axel forteller ivrig:
- Etter den lange vandring fra middelalderens statiske verdens- og menneskesyn
frem til opplysningstidens dynamiske krav
om tankens frihet og individets naturlige
rettigheter, gikk vi etter revolusjonstidens
omveltninger inn i det nittende århundre
med nye verdisyn og en ”tidsånd” preget
av humanisme og krav til vitenskaplighet.

Institusjoner av høy standard ble bygget
for respektfullt å ta imot sinnslidende til
pleie, beskjeftigelse og behandling. Den
første generasjon av leger som kalte seg
psykiatere, begynte å samle kunnskap
og systematisk oversikt. Det hele måtte
bygges opp helt fra bunnen, og det tok tid.
Positivismens krav til metodisk forskning,
også på det abstrakte området psykologi,
stimulerte til systematiske målemetoder av

En veteran i faget
INTERVJU VED SIW STENBRENDEN

våre sanseopplevelser, og fra 1850 dukket
det opp såkalte psykofysiske laboratorier.
Dette ble begynnelsen på psykologien som
fag.
Axel gløder mens han, oversiktlig og
levende, skisserer psykologiens fagutvikling. Jeg noterer og nikker. Spennende!
Men, det er jo deg og din historie jeg er
her for å høre, tenker jeg i mitt stilleste
sinn. Omtrent samtidig avbryter Axel seg
selv,
- nei, du har jo kommet for å intervjue
meg om meg, smiler han. Ja, nikker jeg, og
tenker: er han tankeleser?

Deprimert som forretningsmann
Axel Schmidt var arving til en stor graﬁsk
bedrift, og frem til han var noen og tretti,
jobbet han der som juniorsjef. Men han var
langt fra fornøyd.
- Jeg ble deprimert av å være forretningsmann. Samtidig var jeg nysgjerrig
og jeg ønsket å søke mer innover, forteller
Axel, som i 1955 begynte på psykologistudiet. De ﬂeste syntes beslutningen var
den rene galskap, forteller han. Men for
meg var det å komme til universitetet en
drøm. Helt perifert i pensumet på psykologistudiet var det noen avsnitt om gestaltteori, og jeg leste også om fenomenologi.
Dette stoffet fenget meg allerede da.

Møtet med gestalt
Etter at Axel ble ferdig utdannet som
psykolog, var han innom ﬂere sykehus,

men ble etter hvert ”oppgitt og lei av de
evinnelige stabsmøtene”.
- Og så hadde jeg et idiotisk, lite sidesprang innom industripsykologien, som i
alle fall ikke var noe for meg, og stod nokså
rådløs overfor spørsmålet ”hva nu?”.
Omkring 1970 dukket annonsen
”Psykolog søkes til Kirkens familievernkontor” opp.
- Jeg søkte, og tross min mangel på
kristentro, ble jeg ansatt på prøve. Det ble
til 15-16 år i den rene ønskejobb. Her var
det høyt under taket, og jeg tror både jeg
selv og kontoret ble kvitt en del fordommer
om at ulike livssyn skulle være problematisk. Fra nå av ble mitt hovedfelt å jobbe
med par/familier og deres kommunikasjon. Familierådgivning var et felt i rivende
utvikling, så det ble mange seminarer og
mange nye terapimodeller å sette seg inn
i. Det var selvfølgelig interessant nok, men
den sommeren jeg leste ”Gestalt verbatim” av Perls, forandret mitt livsperspektiv.
Nesten uten å skjønne det selv, begynte
jeg å snakke med klientene på en ny måte
etter å ha lest denne boka. Og den nye
tilnærmingen viste seg å ha en forbausende
og god virkning.
Høsten etter dette første møtet med
gestalt, begynte Axel på gestaltkurs hos
Judy og George Brown.
- Det var som jeg ﬁkk en ny opplevelse
av hva ”egentlighet” kan være i møtet mellom mennesker. Et spesielt minne fra denne
gruppa, var en gang jeg gav feedback til
en annen deltager. Det var så veldig nært,
forteller Axel. George så på meg og spurte:
“Do you know what just happened? You
had a mini-satori.” Med den tradisjonelt
passive psykologrollen var det så meget i
meg selv som jeg ikke ﬁkk brukt, og det var
noe helt nytt å få arbeide på denne måten.
Formulert i etterkant dreide det seg om å
få innsikt i forskjellen på et jeg-det-forhold
og et jeg-du-forhold. Nettopp dette er blitt
som en veileder i livsholdning for meg,
som jeg prøver å ta med meg i måten jeg
ter meg på her i verden.
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Hva har
gestalt gjort
med deg?

Hva har gestalt gjort med deg?
Tiden går i det hyggelige huset i Asker.
Axel forteller, og undertegnede skriver så
blekket spruter. Det blir sånn når jeg sitter
med noe av opphavet til norsk gestaltterapi
foran meg. Noen ﬂere spørsmål murrer
likevel fremdeles i bakhodet mitt. Jeg er
blant annet nysgjerrig på hva et liv med
gestalt har gjort med psykologen.
- En gestaltholdning bidrar til at livet
kan bli en evig oppdagelsesreise henimot
stadig større helhet. De færreste av oss
kommer vel noen gang i nærheten av det
Fortsetter s. 6
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Fortsetter fra s. 4

man kan kalle hele mennesker, men det er
jo ﬁnt å ha fått en nøkkel til en prosess.
Han fortsetter:
- Paradoksalt nok betyr jo det å bli hel å bevare evnen til bevegelse og forandring, til
å stoppe opp og kjenne etter istedenfor å
kamuﬂere, det betyr å våge å være alvorlig
istedenfor å runde av med en ﬂeip. Men
la oss for all del ikke glemme den kilde til
latter og humor som ligger i å se tingene i
en ny vinkel.

Tilbakemeldinger og kommentarer mottas
til styrets mail: styret@ngfo.no

KRISTIN BORGE
STYREMEDLEM I NGF:

Registerordningen:

SISTE NYTT FRA STYRET

Axel innrømmer at erfaringene med gestalt
nok har bidratt til hans tendens til kresenhet
når det gjelder sosial omgang.
- Vanlig selskapsprat gjør at jeg føler
meg stiv og utenfor. Min kone sier at jeg
er noe av en einstøing, og hun har nok
rett i det. Likevel synes jeg da at jeg kan
glimte svært så levende til når et samvær
blir fylt av engasjement. Det å ha vært i
terapeutrollen har vel skjemt meg bort med
så meget meningsfylde, at det har kompensert for det å søke en vennekrets på
mer alminnelig basis, sier Axel med et lite
hjertesukk.

Kan skape tillit
Når Axel blir bedt om å si noe om hva han
selv synes han er god til som terapeut, blir
han for første gang i denne samtalen stille.
Det var tydeligvis ikke lett, selv om han
raskt påstår:
Det er i alle fall ﬂere ting jeg vet jeg
ikke er god til…
Selv har jeg i forkant hørt at han er en relasjonsmester, at han har stor grad av empati
og at han kan være svært tydelig. Alt dette
kan bekreftes etter samtalen vår. Selv må
han altså tenke lenge og vel før han ﬁnner
ordene. Og når han ﬁnner dem, er det datterens beskrivelse han velger.
- Ja, Bianca sier: ”Du kan jo dette med
tillit da, pappa”, forteller Axel og blir rørt.
Bianca ja. Datteren som utdannet seg
til interiørarkitekt, men som etter hvert
hoppet av og valgte gestalt isteden. Mastergrad og veiledergodkjenning. Jeg spør
om han er stolt.
- Det er klart jeg er stolt, nikker han, og
legger til at det for øvrig er et litt merkelig
uttrykk det å si at man er stolt av en annen.
Det er mulig det, tenker jeg for meg selv,
men stolt av datteren din som også ble
gestaltist, det er du helt klart…
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Styret kan i 1.utgave av GT informere medlemmene om en svært hyggelige nyhet.
Den 28. mars 2007 ﬁkk Norsk Gestaltterapeutforening godkjenning av Sosial- og
Helsedepartementet (SHD) til å registrere
seg som utøverorganisasjon i Brønnøysundregisteret. Det vil si at medlemmer i NGF
kan registrere seg i Brønnøysunds register
for alternative behandlere.

Den enkeltes registrering er av stor
betydning. Dette fordi Finansdepartementet vil vurdere hvor mange som
faktisk vil registrere seg i registeret
og ut i fra det gjøre en vurdering ift
momsfritak. Det er derfor av stor
betydning at alle godkjente gestaltterapeuter registerer seg.

Årsmøte 2007 og workshop:
Fredag 09.02.07 holdt NGF årsmøte ved
Håndverkeren konferansesenter. Styret la frem regnskap og budsjett. Styret
håper at medlemmene syntes dette var
tilfredsstillende og etterstreber i tillegg i
fremtiden å forbedre de oppgaver som
stilles til et styre. Tilbakemeldinger fra
medlemmene tas i mot med stor takk. For
det er jo tilbakemeldinger som kan hjelpe
styret til å møte medlemmene og det de er
opptatt av.
Det er to saker som undertegnede
ønsker å nevne fra årsmøte. Det ene er
registerordningen. På årsmøte var dette
et arbeid som styret ikke visste utfallet av.
Nå derimot kan styre med glede informere
om at denne ordningen er godkjent. En
annen sak styret la frem på årsmøte var
Foreldre 2 foreningen (F2F). Styret har hatt
et tett samarbeide med foreningen om å
gi et gunstig tilbud til medlemmene i F2F.
Styret hadde sendt ut en forespørsel til alle
medlemmene i NGF om de ønsket å stå på
liste til F2Fs hjemmesider. Dette innebar
et tilbud der klienter kunne få et rabattert
tilbud på terapitimer. Dette tilbudet ble
det stilt spørsmål til på årsmøte begrunnet i konkuranseutsettelse. Styret ønsker
alltid å sette NGFmedlemmene først.
Derfor har styret tatt en ny vurdering av

ordningen og dermed satt tilbudet til F2F
på vent. Styret arbeider videre med saken
og vil gi tilbakemelding til medlemmene
når det er kommet fram til en konklusjon.
Tilbakemeldinger, vedrørende denne saken
og andre, fra medlemmene selv mottas
gjerne. Tilbakemeldinger kan sendes til
NGFs e-post: styret@ngfo.no
Den 10. og 11.februar holdt NGF
workshop med Hanne Hostrup. Styret var
veldig takknemlig for at hun kunne komme.
Undertegnede vet også at hun i senere tid
har trukket seg mer tilbake og nyter mer av
pensjonisttilværelsen. Likevel var vi heldige
å oppleve en energisk Hanne Hostrup på
vår workshop i februar – som en forlengelse
av årsmøte.

Workshop mai og november 2007:
Medlemmene kan glede seg over totalt tre
workshop i 2007. Videre arbeider styret
med å booke nye foredragsholdere. Styret
minner om at de som ønsker å delta på
workshop melder seg på før frist som er en
måned før den aktuelle workshop. Dette
er viktig for å vurdere hvor mange workshops som skal holdes hvert år. Innbetaling er påmelding og du er da sikret plass.

Merverdiavgift:
Styret arbeider for fritak av momsplikt for
alle gestaltterapeuter utdannet ved NGI og
andre med godkjent utdanning medlem av
NGF, NFP, EAGT. Godkjent registerordning
i Brønnøysundregisteret har ringvirkninger
og Finansdepartementet har nå saken inne
til behandling. Noe tilsier at dette kan få
betydning for momsplikten størsteparten av
MNGF har.
Tidligere er det skrevet om i GT at Det
Kongelige Finansdepartementet (DKF),
den 30.06.2005, sendte ut et høringsutkast med forslag om endring av forskrift
15.0601 nr.682 om avgrensing av merverdiavgiftsunntak for helsetjeneste og med
svarfrist 01.10.05. Forslaget går ut på at
merverdiavgiftsunntaket for helsetjenester i
registerordningen for utøvere av alternativ
behandling. NGF, har som tidligere nevnt,
støttet forslaget som innebærer bl.a. fritak
for moms for gestaltterapeuter. NGF venter
fortsatt på avklaring fra DKF.

Styret har hatt fokus på et registreringssystem som skal gi medlemmene en oppdatert praktiserende terapeutliste. Dette har
fortsatt høy proritet og er forhåpentligvis
snart på plass. NGFs hjemmesider er under
oppdatering og vil etterhvert får ny sminke.

Gestaltterapeutveiledere:
Det er godkjent ﬂere nye gestaltterapeutveiledere gjennom VSU (veileder sertiﬁserignsutvalget) i 2006. NGF minner om
foreningens krav til kontinuerlig veiledning
for praktiserende gestaltterapeuter. NGF
jobber i tillegg med revidering av vedtekter
til veilederkrav. Det vil foretas en vurdering
ift. kravene. Dette i samarbeid med EAGT
og EAP. Ordningen vurderes om den skal
samkjøres med den europeiske ordningen
som heter CPD.
Kristin Borge
Styremedlem i NGF

JJJ

Workshop og årsmøte i 2006-07:
Vi har i 2006 hatt workshop med Frank MStammler, Dipl.-Psych.og Svein Johansen,
MSC, leder ved NGI. I februar 2007 kom
Hanne Hostrup, psykolog og gestaltterapeut. Styret er takknemlig for et uvurderlig
bidrag. Vi kan glede oss til to workshop til i
2007, der det ene ble arrangert i mai:
Lørdag: 12.05.07 Kl. 10:00-18:00
Frank-M. Staemmler
Søndag: 13.05.07 Kl. 10:00-18:00
Dipl.-Psych./gestaltterapeut
Lunsj kl. 12:00-13:30 (begge dager)
Tema Ego, Anger, and Attachment:
A New Way of Looking at and Working
With Aggression in Gestalt Therapy

Lørdag: 17.11.07
Kl. 10:00-18:00
Gonszague Masquelliere
Søndag: 18.11.07 Kl. 10:00-18:00
Lunsj kl. 12:00-13:30 (begge dager)
Director of EPG/ gestaltterapeut
Tema: Video gestalt

Data og it:
Styremedlemmer har jobbet intensivt
med etablere et nytt regstreringssystem
og et oppdatert datasystem. I kjølevannet dukker det, ikke overraskende når det
gjelder data, opp nye utfordringer. Dette
gjør arbeidet langtekkelig. Så all honnør til
de som arbeider med disse utfordringene.

7

Gestaltterapeuten nr.1-2007

Gestaltterapeuten nr.1-2007
NGF gleder seg over å kunne presentere workshop med

Felles brosjyre ble
en suksess

Gonszague Masqueliere
Director of EPG, gestaltterapeut

AV: BIANCA SCHMIDT

Tema: Video Gestalt

Endelig er NGF sin brosjyre
ferdig. Den ble presentert
og vel mottatt på årsmøtet.
Vi er meget glade for alle
de positive tilbakemeldingene på innhold og design.

Gonzague Masquelier er leder ved EPG (Ecole Parisienne de Gestalt). Han har over
atten års erfaring med gestaltterapi og har ledet grupper og konferanser om gestaltterapi i minst tolv land. G.Masquelier har gitt ut: Gestalt therapy: Living Creatively
Today.

Brosjyren ble solgt på NGF sine workshop
dager med Hanne Hostrup og forespørselen var stor. Flere har også kontaktet NGF
direkte med ønske om å kjøpe brosjyrer. Vi
ser det som et stort pluss at så mange som
mulig benytter disse brosjyrene for å ha et
enkelt, tydelig og samlet markedsføringsutrykk ut. For å få til dette har vi innsett
at det er nødvendig å tilrettelegge slik at
brosjyren også kan kjøpes utenom NGF
sine workshops.
100 stk brosjyrer koster kr. 350,-

Hvordan kan du kjøpe brosjyrer:

ENDELIG AVKLARING RUNDT F2F

• På NGF sine workshops
• De kan kjøpes direkte av Bianca Schmidt
på Smestad eller i Bygdøy Allè. Tid og sted
avtales på telefon 99351952.
• De kan bestilles ved å betale inn kr 415,til NGF sin konto 5082.08.43603 (kr. 350,+ kr 65,- i porto). Marker tydelig at det
er en brosjyrebestilling og oppgi korrekt
postadresse. Disse bestillingene vil samles
opp og forsendes et par ganger i året.

Foreningen 2 Foreldre har ønsket å
tilby sine medlemmer gestaltterapi til
en redusert pris. Prosessen rundt dette
samarbeidet ble fremlagt på NGF sitt
årsmøte. Mange var positive, men
det kom også frem en del motforestillinger. Spørsmål rundt konkurransevridning var et av hovedargumentene/spørsmålene rundt dette tilbudet.
NGF sitt styre stoppet prosessen mens
problemstillingene ble nærmere undersøkt. I telefonkontakt med konkurransetilsynet ﬁkk NGF vite at dette på
ingen måte ble sett som konkurransevridning. NGF inviterer alle medlemmene
til å bli med på denne ordningen og
det er dermed ikke ekskluderende for
noen. På sist styremøte ble det derved
vedtatt at NGF vil gå videre mot et slikt
samarbeid. Vi kommer til å sluttføre
listene og teksten som skal inn på F2F
sine nettsider snarlig. Så er det opp
til F2F når vi blir lagt tilgjengelig på
sidene deres.

Også for studentmedlemmer
I utgangspunktet var brosjyrene kun tiltenkt
de medlemmene som står på foreningens
praktiserende terapeut liste. Student Nora
Abelson Sahlèn har vært imidlertid vært
pådriver for å gjøre den tilgjengelig også
for studentmedlemmene. Hun har fått gjennomslag og nå kan brosjyrene benyttes av
studentmedlemmer under disse forutsetningene: Studentmedlemmene må lage
et innstikk til brosjyren hvor det tydelig
kommer frem at de er studenter. Studentenes egne kort festes nederst på dette
tilleggsskrivet.
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AVKLARING

Dette kan for eksempel gjøres slik:
STUDENTENS NAVN
Jeg studerer gestaltterapi ved
Norsk Gestaltinstitutt (NGI) i Oslo.
Jeg går ….år av en 4-årig deltidsutdanning.
Som student er jeg godkjent av
NGI til å motta klienter. Jeg
får veiledning og er forsikret
via skolen.
Jeg er studentmedlem i NGF
(Norsk Gestaltterapeut Forening)
Pris per time kr…..

This training course proposes the meeting with its own image. It gives the
possibility of recognizing the shift between the image which the participant
has of oneself, and the image perceived by the others. We use a camera and a
television to show the image on line: instead of speaking about himself, each one is
invited to speak with his image. The group is also requested to give
feedbacks, play roles, bring creativity and humor.
G. Masqueliere
Dato:
Lørdag 17.11.07 - kl. 10:00-18:00 - Lunsj: kl. 12:00-13:30
Søndag 18.11.07 - kl. 10:00-18:00 - Lunsj: kl. 12:00-13:30
Sted: Håndverkeren Konferansesenter, Rosenkrantzgt. 7, 0159 Oslo
Pris: Medlemmer og studenter: kr. 1000,-, Ikke medlemmer kr. 2000,Bindende påmelding og innbetalingsfrist innen 15. oktober 2007
Seminaravgiften innbetales til bankkonto: 5082.08.43603 (nytt)
Gyldig kvittering er ditt registreringsbevis
Det vil være enkel servering
med kaffe, te, vann og kjeks
Seminaret foregår på engelsk
Velkommen!

(og så festes kortet nederst på dette skrivet.)
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TEMA FEEDBACK

Dato: 10.-11.februar 2007
Sted: Håndverkeren Konferansesenter,
Oslo

Tema:
feedback og
dens betydning
i gestaltterapi

NGF- året åpnet med
workshop ledet av Hanne
Hostrup. Dette var en gjest
ﬂere hadde fortalt de hadde
forventninger til. Levde hun
opp til forventingene?
Jeg vil si deﬁnitivt ja. Hanne Hostrup
presenterte en workshop der hun ønsket å
formidle viktigheten av tilbakemelding eller
feedback til klienten i terapirommet. Dette
er som hun poengterte, et viktig tema.
Hun understreket viktigheten av awareness knyttet til hvordan tilbakemelding til
klientene gis. Hanne Hosturp klarte, slik jeg
opplevde det, å formidle viktige ferdigheter en gestaltterapeut bør inneha uten å bli
for preget av introjekter.
Disse to dagene ledet Hanne gruppen
igjennom teori, diskusjon og terapeutisk
arbeid. Gruppen ﬁkk tydelig og svært så
presis presentasjon av hennes forståelse av
begrepet feedback.

Terapeutens indre og ytre arbeid
Hanne Hostrup vektla det fenomenologiske i forhold til der hvor klienten er i dag.
Hun la også vekt på å tilpasse klientens
nåværende sjelelige livssituasjon.
Hun delte inn fedback i en totrinnsprosess som omfatter terapeutens indre og
ytre arbeid. Det indre arbeidet har fokus
på data, det vil si den observerte informasjonen terapeuten inntar og registrerer,
samt terapeutens følelsemessige reaksjoner.

Kvaliteten forutsetter at terapeuten aksepterer sin egen
personlige væremåte
Hostrup vektlegger våken iakttagelse,
ønsket om å la seg påvirke og reﬂeksjon av
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Tanker etter Workshop med
Hanne Hostrup,
psykolog og gestaltterapeut
REPORTASJE: KRISTIN BORGE
STYRET I NGF

indre prosesser. Denne informasjonen skal
så sorteres og velges og det vil foregå en
„bracketing“. Det er kvaliteten på denne
„bracketingen“ som er sentralt når terapeuten arbeider med klienten. Kvaliteten forutsetter at terapeuten aksepterer sin egen
personlige væremåte, er klar og tydelig
ovenfor klienten, og kan gi feedback som
er anvendbar for klienten. Det er altså ikke
lave forventninger som stilles til terapeuten.
Jeg spurte meg selv: Blir det stilt vel
store forventinger, eller er dette så viktig i
arbeidet med klienter at gestaltterapeuter
stadig trenger å arbeide med egen awerness og utvikling?! Personlig mener jeg
at det er kontinuerlig egenutvikling med
awarness som hjelper terapeuten til å se
viktigheten av at introjekter også kan bli
forstyrrende i arbeidet med klienten.

fasade, mener Hostrup. Dette oppfattet jeg
var ment som en kontinuerlig vurdering av
balansegang i forhold til hvordan feedback
skal gis til klienter.
NGF takker for en ﬂott workshop med danske Hanne Hostrup.
Udgivelser av Hanne Hostrup: Børn i
Kollektiver (1975), Fælles Børn (1978),
Tegneterapi i Neurosebehandling (1979),
Kærestebilleder (1994), Gestaltterapi
(1999), Supervision på gestaltterapeutisk
grundlag ( 2002), Tæft, Trit og retning
- om parterapi, (2004). Diverse artikler i
“Psyke og Logos” og “Matrix”.

Terapeuten så vel som klienten
trenger sin fasade, mener Hostrup.
Hostrup viser i arbeidet med klienter
hvordan hun arbeider med feedback.
Og vi lar oss imponere, ihvertfall jeg!
Hun belyser videre balansegangen mellom beundring/idealisering og at konﬂuens
med idealet også kan føre til deevaluering.
Terapeuten så vel som klienten trenger sin
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28 mars 2007 ble Norsk
Gestaltterapeut Forening
godkjent som utøverorganisasjon av Sosial- og
Helsedirektoratet til den
frivillige registerordningen
i Brønnøysund. Dette betyr
at praktiserende MNGF
medlemmer nå endelig kan
registrere seg under registrert alternativ behandler.
Dette fører igjen til at vi er
nærmere momsfritak enn
noen gang.
Dette registeret må ikke forveksles med
ordinær ﬁrmaregistrering i Brønnøysund.
Alle som skal registrere seg her må ha et
organisasjonsnummer fra tidligere.

Hvorfor skal jeg registrere meg?

retninger som er unntatt i dag. Disse behandlerne tar stort sett de samme prisene
som oss, men de kan beholde mer selv.
Riktignok sier Finansdepartementet at de
vil se dette med momsfritak an, og vurdere
det i forhold til hvor mange som faktisk
kommer til å registrere seg i registeret.
Derfor er det viktig at vi alle registrerer oss.
Noen gestaltterapeuter betaler ikke
moms i dag; det er de som er autorisert
helsepersonell. Men selv om du ikke
betaler moms, vil det være en fordel å stå i
registeret. Det koster 500 kroner å registrere seg første gang. Deretter koster det
300 kroner per år. Dette er en kostnad som
du kan trekke fra i din praksis som en utgift.
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Her kan du laste ned blankett og
veiledning. Det skal stå at du er
medlem av NGF og vårt organisasjonsnummer som er: 984364814.

Gratulerer til alle
gestaltterapeuter
MNGF!

NGF har vært positiv til denne måten å
regulere markedet på lenge. Dette er resultatet av prosessen fra Aarbakke-utvalget
i 1994, Odelstingsproposisjonen i 1998 og
den nye loven om Alternativ Behandling
som kom 1.1.2004.
Myndighetene i hele Europa har valgt å
regulere alternativmarkedet på forskjellige
måter. I Norge har vi den hittil ”snilleste”
reguleringen, hvor det er utøverorganisasjonene som bestemmer hvilke krav de
AV: GLENN D. ROLFSEN, LEDER I NGF
setter til sine utøvere, og myndighetene
påser at visse formelle ting er i orden; som
økonomi, forsikring, pasientklageadgang
etc.
Dermed er det et kvalitetsstempel å stå
i registeret. Det sier noe om NGF som organisasjon og deg som utøver at du faktisk Hvem kan registrere seg?
har rett til å stå der! Og det vil hjelpe oss til
* Du må være tilknyttet NGF - altså prakå nå målet om å rydde opp i det useriøse
tiserende gestaltterapeut MNGF
markedet.
* Du må enten være ansatt hos eller selv ha
et ﬁrma som er registrert i Enhetsregisteret
Moms og økonomi
i Brønnøysund.
* Du må ha betalt kontingent til NGF og
Foreløpig er gestaltterapi momspliktig for
forsikringspremie inneværende år.
dem som ikke er helsepersonell. Finansdepartementet har foreslått at momsfritak
knyttes opp mot registeret. Det vil si at
de som står i registeret skal bli fritatt for
moms.
Dette vil bety at gestaltterapeuter MNGF
får en mye mer rettferdig behandling i
forhold til psykologer og andre alternative

Det letteste er å gå inn på Brønnøysund registrene på internett:
www.brreg.no/registrene/altbas/
index.html

Hvordan går jeg frem
for å bli registrert?

Gestaltterapeuten nr.1-2007

Men disse trenger et eller annet kriterium for å si at dette dekker vi og dette
dekker vi ikke. Det er godt mulig at registeret kan bli et slikt skille.
Og ellers er det jo bare opp til oss selv
i bransjen å markedsføre registeret, slik at
ﬂest mulig bruker det.
Registeret skal også knyttes opp mot
NIFAB – Norsk Informasjonssenter for
Alternativ Behandling – som skal være et
nøytralt informasjonssted hvor pasienter,
helsepersonell og andre kan ﬁnne ut om
alternativ behandling.
De er i en prøvefase enda, men du kan
gå inn på internett på: www.nifab.no og se
hva som står der om alternativ behandling.
Mer om gestaltterapi kommer senere.
Vi ser frem til å se din registrering i
registeret – og gjentar viktigheten av å registrere seg i forholdt til momsfritaket – som
er vårt hovedmål også i 2007.

Norsk Gestaltterapeut Forening og alle
medlemmer har aldri vært nærmere et
momsfritak.
Hvis du har noen spørsmål om dette, kontakt styret i NGF eller send oss en epost!

Så fyller du ut denne, og sammen med
forsikringsbeviset som du mottok fra NGF
sammen med innbetalingsgiro, sender du
dette til Brønnøysundregisteret for registrering.
Om du synes dette er vanskelig, kan du
ta kontakt med oss på epost eller telefon
– vi står parat for bistå deg i dette.

Hvordan blir fremtiden?
Vi har fått tilbakemelding fra gestaltterapeuter, og fra andre utøverorganisasjoner, om
at både forsikringsselskaper og ﬁrmaer har
begynt å dekke hele eller deler av alternativ
behandling.
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Vår fornuft er gjennom årtusener deﬁnert som det
karakteristiske trekket ved mennesket, og angivelig
det som skiller oss fra resten av dyreartene. Men i
den vestlige ﬁlosoﬁske tradisjon ses vår fornuft og
tenkeevne som separert og uavhengig av hva vi gjør
med våre kropper. (Lakoff & Johnson, 1999)

Gjennom utviklingen av den moderne europeiske sivilisasjon ligger det en gjennomgripende splittelse mellom kropp og psyke,
både ﬁlosoﬁsk, religiøst, vitenskapelig og
kulturhistorisk. (se f.eks Berg Eriksen, 1989
og Skårderud & Isdahl, 1998)
Når helseproblemer eller sykdom skal
forklares skilles det fortsatt mellom såkalt
mental og fysisk helse. Som praktiserende
psykoterapeut har jeg selv erfart klienter
som kommer og er fortvilet over leger som
kun retter oppmerksomhet mot den medisinske kroppen som en objektiv størrelse.

Kroppen betraktet naturvitenskapelig,
sett som ben, vev, blod, organer og
celler

– fra terapisupplement
til det sentrale utgangspunkt.
GRETHE RØNNING

har gitt oss verdifull kunnskap, men denne
kroppen beskrives ofte i 2. pers eller 3.
pers. som min, din, den eller det – i stedet
for Jeg! Disse klientene føler seg ofte oversett og mistenkeliggjort i forhold til deres
egen opplevelse.
Tradisjonelt har både medisin og psykologien vært innenfor samme vitenskapelige
dualistiske tradisjon. Innenfor psykoterapien er det de kognitive retningene som
har vært mest utbredt, og disse fokuserer
primært på klientenes tanker og tankemønster.
Det er innenfor denne virkeligheten jeg
som gestaltterapeut virker i mitt daglige.
Klienter kommer til psykoterapi med en
kropp fullastet med historie og taus kunnskap.

For mange har imidlertid kroppens
signaler og uttrykk, eller ”kroppens
språk” blitt et ”fremmed språk”.
Som klient har jeg også selv erfart splittelsen på egen kropp. Blant annet ved
å forholde meg til kroppen som redskap
for min vilje. Jeg har vendt meg bort fra
budskap fra kroppen, eller ikke vært i stand
til å tolke informasjonen. Det fascinerende
er hvordan jeg gjennom kroppens erfaring
har blitt tydeligere i meg selv, og fått tillit
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til min egen eksistens og verdi.
På denne bakgrunn har jeg i økende
grad interessert meg for kroppen og dens
betydning i det psykoterapeutiske rommet. Våre kropper er i terapirommet som
en manifestasjon av det fenomenologiske i
møtet mellom klient og terapeut. Dette var
utgangspunktet for min mastergradsavhandling ”Kroppen etterlyses!” (2005).
Jeg begynte å reﬂektere over egen bakgrunn og skolering som gestaltterapeut.
Filosoﬁsk og metodisk er gestaltterapien
fundert i den eksistensialistiske og fenomenologiske tradisjonen, noe som i utgangspunktet representerer et helhetlig og
antidualistisk syn. Men, er gestaltterapien
en kroppsintegrert terapi? Hvordan forstår
gestaltterapien sammenhengen kropppsyke? Hva ligger egentlig i begrepet
”embodied awareness”? Overkommer
vi som gestaltterapeuter den dualistiske
arven som ligger i vår religion, ﬁlosoﬁ og
kulturhistorie gjennom århundrer? Forblir
helhetstenkningen en ﬁlosoﬁ eller omsettes
den også i praksis?
Mitt hovedanliggende i forskningsarbeidet
var en kvalitativ undersøkelse av hvordan
gestaltterapeuter anvender og integrerer
kroppen i møte med klientene? Et delmål
ble imidlertid å undersøke den teoretiske
grunnlagsforståelsen gestaltterapien har
på sammenhengen mellom kropp-psyke,
og kroppens betydning i psykoterapien. I
denne forbindelsen ble jeg oppmerksom på
noen kunnskapsteoretiske hull i vår teori og
metodologi. Forklaringen på hvordan kropp
og psyke gjensidig påvirker hverandre er
mangelfull. Dette skyldes den dualistiske
innﬂytelsen, samt den mangelfulle fenomenologien som er innkorporert i gestaltterapien argumenterer blant andre Brit
Bragèe i et forelesningsnotat fra 2003. Det
er dette jeg vil utdype nærmere her.

Den dualistiske innﬂytelsen…
Når temaet er kropp og psykoterapi kommer vi ikke utenom Wilhelm Reich.

Reich var den første som virkelig satte
kroppen på kartet innenfor psykoterapien og han har også vært en viktig
inspirasjonskilde i utviklingen av
gestaltterapien.
Et av hans viktigste bidrag var begrepet
”character” og ”character armor”. Reich
utviklet dette begrepet ut fra den psykoanalytiske oppfatningen at vårt ego trenger
å forsvare seg mot både ytre farer og krav
fra omgivelsene, og fra våre indre forbudte
impulser og følelser. Reich observerte og
mente at individets karakter har vanedannende og gjennomførte mønstre for forsvar,
og disse er ikke bare psykisk basert. Merk
her splittelsen mellom kropp og psyke!
Disse forsvarsmønstrene har korresponderende mønstre i fysiske gester og
holdninger, eller kronisk spenning/stivhet
i musklene, såkalt muscular eller character
armor. Reich kom derfor til å vektlegge
viktigheten av å løse opp det muskulære
panseret i tillegg til analytisk behandling
(Fadiman et al. 1994).
Innﬂytelsen fra Reich på gestaltterapien
ser vi på ﬂere områder. For å oppnå terapeutisk effekt må man jobbe med mer enn
det mentale, en må også være oppmerksom på klientens ikke-verbale kommunikasjon, som stemmeleie, holdning, fakter
fremholdt Perls. (Smith, 1985) Ved å øke
sin kroppsbevissthet ﬁkk en lettere kontakt
med, og mulighet til å fullføre en emosjonell opplevelse ble også fremhevet.
Gestaltterapiens syn på retroﬂeksjon har
også likhetstrekk med Reich begrep ”character armor”. I gestaltterapien betraktes
selvet som et system av kontaktfunksjoner
(Perls, 1951). Selvet er altså ingen egen
størrelse eller et sett med karakteristikker inne i mennesket som kan atskilles
fra omverdenen. Selvet er en ﬂytende
prosess som oppstår i kontakt med, eller i
relasjon til, våre omgivelser. Menneskets
opplevelse av kroppen og dens signaler er
en del av selvet som våre tanker og ideer.
Hvordan mennesket fungerer i sine om-
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givelser er en studie av hva som skjer ved
kontaktgrensen mellom individet og dets
omgivelser (Perls, 1951).

Kontakt og tilbaketrekning, å akseptere eller avvise våre omgivelser, er
våre verktøy for å håndtere kontaktgrensen.
Når en situasjon blir behandlet på en
tilfredsstillende måte vil både situasjonen
og behovet knyttet til den forsvinne. Når
vi avbryter oss selv i disse syklusene er
tanken at vi foretar en kortslutning av den
pågående fysiske og psykiske livsprosessen. Det opprinnelige behovet forsvinner imidlertid ikke ved slike avbrudd men
fortsetter å ”leve” i deg og binder opp
energi. Tanken er at vi erfarer dette som en
spenning eller muskulær sammentrekning
i visse muskler. På tross av det helhetlige
fundament ser vi påvirkningen fra Reich og
hans dualistiske anskuelse av mennesket.
Kroppen betraktes som et instrument som
psyken el. bevisstheten utrykker seg gjennom.

Den mangelfulle
fenomenologien…
Fenomenologien er et av gestaltterapiens
viktigste fundament, både som ﬁlosoﬁ og
vitenskapelig metode. Fenomenologien
har utviklet en modell for den menneskelige eksistens og forsøker å overskride subjekt / objekt – dikotomien. I sin søken etter
absolutt erkjennelse har vitenskapen forsøkt
å overskride den kroppslige, sanselige og
praktiske erfaring. Med det har den også
oversett i hvilket omfang den nettopp er
muliggjort av den samme erfaring. Vi må
tenke ut over subjekt / objekt – dikotomien
og i stedet undersøke sammenhengen
mellom subjektivitet og verden (Zahavi,
2003). M. Heidegger forstår livsverden
som den verden som er før all analyse. Vi
kan ikke komme nærmere sannheten enn i
opplevelsen, og fenomenologiens metodevalg er derfor å undersøke opplevelsen slik
den er. Kroppen og sanselige erfaringer
bringes inn som et vesentlig element i vår
erkjennelse av oss selv. Dette tankegodset er utgangspunktet for gestaltterapiens
metode og vi ser også at det gjenspeiler
seg i gestaltterapiens awareness-begrep og
awareness-soner.
Det sentrale i gestaltmetoden er å øke
klientens awareness. Dette skjer gjennom
trening av kroppsbevissthet (innersonen),
aktiv sansetrening (yttersonen), og å forstå
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innholdet i mellomsonen, det vil si hvilke
mønstre, tolkninger, erfaringer jeg har lært
meg, og som styrer livet mitt. Vi må jobbe
med samspillet mellom ord, sanser og
kropp (Hostrup, 1999).
Mennesket forstås som en helhet,
bestående av kropp og psyke. Kropp og
psyke kan med andre ord ikke splittes.
Men det mangler likevel en forklaring på
hvordan kropp/psyke gjensidig påvirker
hverandre og som helhetlig organisme
fungerer? For å fokusere på hvordan psyke
og kropp eksisterer i en gjensidig sameksistens, og komme et steg videre vil jeg
innføre Maurice Merleau-Ponty’s tanker.

Mot en begripelig helhet…
Maurice Merleau-Ponty (1907-1961) er
kanskje den av fenomenologene som har
tenkt klarest om fenomenet kropp – psyke.
Oppfatningen om at kroppen enten er en
ting eller et instrument som personligheten

utrykker seg gjennom er feilaktig hevder
han, og bryter ned skillet mellom bevisshet
og kropp og hevder i stedet at bevisstheten primært er kroppslig. (Merleau-Ponty
i Baldwin, 2004)
Merleau-Ponty knytter subjektet til kroppen. Dette gjør han ved å demonstrere
kroppens rolle i vår persepsjon. Opprinnelsen til all vår erfaring og kunnskap er vår
persepsjon. Vår persepsjon er mye bredere
og videre enn vår kognisjon. Vår persepsjon er det nivået i den menneskelige erfaring som åpner opp for verden og omfavner
alle kroppslige sensasjoner samt vår evne
til å erfare tid og rom. Persepsjonen ligger forut for, og er en forutsetning for alle
andre erfaringsnivåer. Vårt språk, vår evne
til kognisjon og vitenskapelige begreper
bygger på dette fundamentet. (Bullington,
1999, Zahavi, 2003)
Alle våre eksistensnivåer utgår altså fra
vår subjektive kroppslige erfaring. Det er
med andre ord intet indre, ingen bevisst-

“Mennesket forstås
som en helhet, bestående
av kropp og psyke”
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het som en egen størrelse uavhengig av
verden. På denne måten bryter MerleauPonty ned skillet mellom bevisstheten og
kroppen. I stedet innsetter han kroppssubjektet som den sentrale posisjon for erkjennelse. Merleau-Ponty gir oss et alternativt
kroppsyn i forhold til det oppsplittede
synet. Å være subjekt er for Merleau-Ponty
å være i verden som kropp. Opprinnelig
er kroppen nettopp mitt perspektiv på
verden. (Merleau-Ponty, 2002)
Men kroppen er tvetydig fordi jeg
både kan observere men den, og erfare
ned den. Slik sett kan kroppen betraktes
som både subjekt og objekt. Vi kan både
snakke om kroppen (utstudert observasjon)
og erfare med kroppen (subjektiv erkjennelse). Det sentrale er at kroppen er en
relasjon og en kommunikasjon mellom
disse to nivåene.
Kropp og psyke er altså ikke det
samme, men det er heller ikke separert
fra hverandre slik dualismen kan få oss til
å tenke og tro. Kroppen er nær sagt mer
original enn dualismen, den er en ureduserbar enhet.

Kroppen er alltid til stede, i ethvert
prosjekt og i enhver persepsjon. Kroppen er altså utgangspunktet hvorfra
vår evne til å forstå og skape mening
utgår. Det mentale eksisterer i forhold
til omgivelsene gjennom kroppen.
”Den levende kroppen”
Begrepet ”den levende kroppen” er
Merleau-Pontys måte å forstå mennesket
som kropp på (Engelsrud, 1992). Dette
begrepet fyller et tomrom i gestaltterapien,
og gir oss en kunnskapsteoretisk sammenheng for hvordan kropp-psyke samvirker.
Des Kennedy (2003) argumenterer i en
artikkel i British Gestalt Journal at gestaltterapiens awareness-begrep må forstås i
sammenheng med Merleau-Pontys tanker.
Selv om persepsjonsbegrepet sjelden er
nevnt blant gestaltterapiens grunnleggere,
er denne oppfatningen konstant innvevd i
diskursen argumenterer Kennedy og viser
til omtalen av awareness-begrepet i Perls,
Hefferline & Goodman (1951). Dersom vi
ikke betrakter awareness-begrepet innenfor
Merleau-Pontys fenomenologi blir det vanskelig å ﬁnne et begrep som kan samle gestaltterapiens teoretiske elementer mener
han. Gestaltterapiens essens og arbeidsområde er dens vektlegging av her og nå,
det er i nuet jeg kan erfare meg selv som
virkelighet/realitet, og den realiseringen

av meg selv er min levende kropp. Det er
på dette nivået av menneskets eksistens
gestaltterapien er på sitt beste (Kennedy,
2003).
Dette utdyper hvilken fundamental
betydning kroppen har for opplevelsen av
oss selv. Ved å utdype gestaltterapien teoretiske og metodiske grunnlagsforståelse
med Merleau-Pontys tanker har jeg fått en
bedre kunnskapsteoretisk sammenheng i
min forståelse av kropp-psyke.

inn” andre mennesker og gir respons. For
eksempel kjenner vi pannens rynker som
utrykk for bekymring, eller blikket fra et annet menneske som treffer oss i magen.
Denne polariseringen mellom den objektiviserte kroppen og den subjektive kroppen er vi ikke tjent med og derfor er det
nødvendig å bringe den levende kroppens
betydning for vår erkjennelse mer i fokus.

Hans anerkjennelse av kroppen som
vår primære erkjennelsesbase, samt
forståelsen av kroppens relasjonelle
natur bidrar til en klarere forståelse av
begrepet ”embodied awareness”.

Referanser.

Fordi vi erfarer gjennom kroppen er
kroppen gjennomtrengt av taus viten.
Oppmerksomheten kan nå tydeligere rettes
mot kroppens subjektside for å tydeliggjøre
sin egen erfaring.
Gjennom kroppen deltar vi mest direkte i verden med andre, og gjennom følelser
har vi den mest direkte tilgang til hvordan
vi har det med oss selv. Slik blir kroppen
også en sikker kilde til informasjon om oss
selv. Som mennesker har vi et behov for
å forstå oss selv, og for å vite hvem jeg
er må jeg vite hva jeg føler. Når jeg ikke
kan gjenkjenne eller tolke mine kroppslige
signaler blir jeg distansert og fremmedgjort
fra meg selv.
Kroppen har et voldsomt fokus i vår
samtidskultur, og det som er karakteristisk
for vår kultur at den er individualistisk og
materialistisk. Da er det kanskje ikke så
overraskende at dette fører til en ytterligere
objektivering eller tingliggjøring av individet?
Gunn Engelsrud (1992) utdyper kroppens
utsatte posisjon i vårt moderne samfunn.
Kommersialisering i form av utseendekrav,
sunnhets- og friskhetsideealer krever streng
disiplin av oss for at vi skal holde oss à jour.
For å oppnå produktivitetsøkning og resultatforbedring i arbeidslivet tøyer vi grenser
og overser våre behov for hvile. Dette blir
et spill mellom motsigelser og aktualiserer
to ulike typer kroppslighet:
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1) Kroppen som vare, produkt, eksteriør
og diagnose – trenbar, reparerbar, utskiftsbar og salgbar. En yttersidekropp som er
blottet for dampende følelser, det er en
kropp vi gjør noe med og holder i orden.
2) Kroppen som subjekt, som mening.
Den kroppen som er påvirket av og sårbar
for medlevelse med omgivelsene, som ”tar
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...at nettopp det å gå i dybden er noe
av det hun trives med og er best på.

TEMA GESTALT I PRAKSIS

Den klassiske
terapeuten

Sett deg i klient-sofaen, du,
smiler Ann Louise Sandstrøm på mykt avslepent
svensk. Vi beﬁnner oss på
hennes kontor midt i Sandvika, hvor hun er i et fellesskap av ﬂere ulike behandlere og terapeuter.
Terapirommet her virker
AV: SIW STENBRENDEN
hjemmekjent. Veggene er
lekkert beige, her er myke Solid bakgrunn
God på å rekruttere nye klienter
møbler, madrass på gulvet, Med en mastergrad i gestaltterapi fra
I sitt tidligere liv arbeidet Ann Louise blant
annet med markedsføring. Kunnskapen og
avstemte farger, bilder, lys, Darwin University i England, og med
videreutdanning i kroppsorientert pusteter- erfaringen fra den tiden kommer godt med
god lukt… og den velkjente api, møter vi her en solid og tradisjonell
når hun skal rekruttere nye klienter. Hun
psykoterapeut
i
Ann
Louise.
Fra
kontoret
lager selv informative og ﬂotte brosjyrer
Kleenex-boksen midt på
sitt i Sandvika utenfor Oslo tilbyr hun terapi som henges opp og deles ut.
bordet.
til privatklienter to og en halv dag i uka, i
tillegg til at hun har kveldsgrupper. En dag
i uka går med til administrative oppgaver
i forbindelse med praksisen, og resten av
uka er hun kone og mor.

- Jeg henger opp brosjyrer kontinuerlig,
på oppslagstavler, på torget og i butikker.
I tillegg har jeg en egen hjemmeside. Jeg
nyter også godt av de lange køene hos
psykologer om dagen, forteller hun.

- Jeg har heldigvis en mann som fra dag en
har støttet meg på å utdanne meg innen
psykologi, forteller Ann Louise, som pendlet til England sju ganger i året under hele
masterstudiet. Hun forteller videre at denne
engelske utdanningen er mer teoretisk enn
den utdanningen som tilbys i Norge.

Ann Louise er del av et behandler-fellesskap, og har på den måten et faglig og
sosialt miljø i jobb-hverdagen. Hun går
også jevnlig i veiledning, og har dermed et
gestalt-nettverk rundt seg.

Ann Louise ble i vår i tillegg ferdig med
videreutdanning i Bodynamic sjokktraumeterapi, en kroppsorientert psykoterapi.
Men hva var bakgrunnen for at denne driftige damen i sin tid startet med en terapeututdanning?

Ann Louise ser ut som en mild sommerbris,
blond i håret, myke trekk, glitrende øyne.
Hun serverer te, tenner et lys og puster
med magen. Her er det lett å bli klient,
kjenner jeg…
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- Jeg hadde det rett og slett dårlig, og
levde med mye negativt stress i livet
mitt. Derfor begynte jeg selv i terapi,
som jeg ﬁkk mye ut av. Etter en stund
fant jeg ut at jeg ville utdanne meg til
terapeut selv, smiler Ann Louise.

Det beste og verste med jobben
På spørsmål om hva som er det beste med
å jobbe som gestaltterapeut, svarer Ann
Louise:
- Det aller beste er møtet, kontakten og
prosessen med klientene. Da kjenner jeg
meg virkelig levende, smiler hun.
Og det verste da? På dette spørsmålet
nøler ikke Ann Louise et sekund.
- Det absolutt verste er å sitte i et felt hvor
en klient truer med å ta sitt eget liv, og tankene på hva de etterlatte vil synes om meg
i etterkant, svarer hun og blir stille lenge,
før hun fortsetter:

Foto: Liv Lund-Isaksen

- Det som ikke er fullt så ille, men slitsomt
likevel, er når jeg kjenner på maktesløsheten ved stagnasjon hos en klient.

Veien videre
Ann Louise forteller at hun veldig gjerne vil
arbeide enda mer med grupper fremover.
I tillegg har hun lyst til å integrere spiritualitet, dans, bevegelse og kropp enda mer
enn det hun gjør i dag.

Og hun vil fortsette å jobbe med private klienter, og ikke arbeide seg inn i
næringslivet og bedriftsmarkedet, slik
som så mange andre gjør for tiden.
- Da får jeg ikke de dype prosessene,
forklarer hun, og legger til at nettopp det å
gå i dybden er noe av det hun trives med
og er best på.

meditasjon for terapeuter
• workshop for å utvikle egen awareness
• metoder for å støtte andre i å utvikle sin awareness
• hvordan jobbe i meditasjon
Gunaketu Kjønstad leder dagen. Han har meditert siden
1989 og underviser i inn og utland. Gestaltterapeut under
utdanning (4.år)
Sted: Disenveien 33.
Tid: Søndag 30/09/07, kl 10-16
Pris: 700,- kr (ta med vegetarmat vi kan dele)
Påmelding innen 23/09 til gunaketu@pustepause.no
Se også: www.oslobuddhistsenter.no
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Stafettpinnen
AV: SIRI BJØRGUL

Gestaltterapeuten ﬁnner det spennende å få
høre om hva forskjellige terapeuter driver
med. Vi ser jo ikke alt fra våre små tuer! Vi
tenker at det kan være opplysende, energigivende og idéskapende å se hva andre
faktisk får til! Dette er utgangspunktet for
intervjuserien vår som vi har kalt ”Stafettpinnen”.
I forrige nummer av Gestaltterapeuten
intervjuet vi Bente Finnestad om soldater
som har traumer etter krig. Hun er nysgjerrig på Knut Moskaug sitt skriveprosjekt,
og ville at han skulle få stafettpinnen etter
henne.
På forespørsel svarte Moskaug at han
gjerne stiller opp, men at han først ønsker
å få høre mer om hva tidligere studenter
driver med rundt i det ganske land. Derfor
sneiet pinnen så vidt innom han, før han
sendte den videre til Tromsø Gestaltsenter.

Samarbeid mellom gestaltterapeuter
og NAV
I Tromsø har gestaltterapeuter fått til et
samarbeid med NAV som imponerer. Her
knyttes bånd mellom gestalt og offentlig
sektor. Noe som gir befolkningen generelt
et bredere tilbud, og som igjen gir større
grad av valgfrihet. Å øke valgfriheten er jo
også et politisk mål.
Tromsø Gestaltsenter ble startet i juni
2004 av daglig leder Eirin Heide (48)
og Per Harald Hansen (41). De er begge
utdannet ved NGI i 2004 og har nå tatt
etterutdanning i 2007. Begge har jobbet i
Posten i en årrekke og i det siste med omstillingsprosesser for overtallige og ledere.
Så ble de overtallige selv!
- Vi ville prøve noe nytt, og ideen om
Tromsø Gestaltsenter kom på en ﬂytur til
Oslo, forteller de. Drømmen var to etasjer,
med rulletrapp og et jobbsenter kombinert
med terapi. No er det bare rulletrappa som
mangler, ho er erstatta med ei svingtrapp!
- Vi startet opp med dagpenger fra NAV i
2004. Da dagpengeperioden gikk mot slutten, ble vi oppmerksomme på et anbud på
www.dofﬁn.no *. Anbudet var som skrevet
for oss. Vi regna og skreiv om gestalt og
om hvordan vi hadde tenkt å gjøre det.
Vi var bevisste på at vi ikke skulle bruke
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faguttrykk i anbudsteksten. Så ble vi invitert
til et forhandlingsmøte og anbudet var vårt.
”Fokus på fremtiden” heter det.
Når man er mottaker av penger fra NAV
eller sosialkontoret enten fordi man har
vært langvarig sykmeldt, får rehabiliteringspenger, går på attføring- eller er arbeidsledig , så er det en situasjon de ﬂeste ønsker
seg ut av. Ikke alle greier å ”ﬁnne veien
ut” selv. For noen er det å få hjelp til å akseptere at man ikke er arbeidsfør en aktuell
problemstilling. Noen gir også opp, og ser
på seg selv som arbeidsufør fordi de ikke
får den rette hjelpen.
Stagnasjonen kan være stor i en slik livssituasjon.

Å få muligheten til å velge gestalt som
har et helhetlig menneskesyn, må derfor være helt supert! Dette er et tilbud
de færreste i en slik situasjon ville ha
råd til dersom det ikke ble tilbudt gjennom NAV, slik de gjør i Tromsø. Det er
bra og veldig viktig at gestalt når ut til
alle lag i befolkningen.
Skillet mellom fattig og rik blir større –
også i Norge. Her har Tromsø Gestaltsenter
jobbet for tilgjengelighet og likeverd.
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veileder i tidligere Aetat, har jobbet med
markedsanalyse og vært prosjektleder for
et regionalt kompetanseutviklingsprogram.
I tillegg har hun hatt egen bedrift.
På tre år har Tromsø Gestaltsenter
gått fra to til elleve ansatte, og de konsentrerer seg nå om to hovedprosjekter. Det
første heter ”Fokus på fremtiden”, og er et
samarbeid mellom sosialkontoret og NAV
Arbeid hvor sosialstønadsmottakere får en
kursplass i seks måneder.
- De kommer hit og er hos oss i ﬁre
uker hvor de blir bevisst på seg selv og
sine ressurser. Deretter får de oppfølging
av oss. Målsettinga er at de skal ut i jobb,
praksisplass eller studier.
Eirin og Per Harald forteller videre at
det etter hvert har blitt klart for dem at
mange av deltakerene ikke klarer å ha fokus
på jobb. Figuren jobb faller stadig.

- Mange har psykiske eller fysiske
problemer, de kan ha stor gjeld eller
mangel på bolig, noe som gjør at de
ikke kommer seg ut i jobb.

Det er veldig viktig at dette blir oppdaget, og det ser kanskje vi gestaltterapeuter raskere enn man gjør gjennom andre
tilbud i NAV-systemet.

Tettere oppfølging
De forteller at prosjektet derfor er utvidet
slik at deltakerene kan få tettere oppfølging

over lengre tid.
- I det utvidede opplegget jobber vi i
forhold til Sterns teori om samvær og samspill. Vi utvider hele tiden vårt samarbeid
med andre som leger, psykologer og psykiatere, noe vi opplever som positivt. Mange
av deltakerne har behov for individuell plan
og vi er også med i denne jobben.
Individuell plan er en plan man har
rett til å få utarbeidet dersom man har
behov for langvarige koordinerte tjenester.
Formålet er at individuell plan skal bidra til
at den enkelte får et helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Se www.hpp.
no/plan.htm.

Arbeidsforberedende kurs for ungdom
Dette er Tromsø Gestaltsenters andre
hovedfokus, og er et samarbeidsprosjekt
mellom oppfølgingstjenesten i Troms
fylkeskommune, sosialtjenesten i Tromsø
kommune og NAV Arbeid. Deltakerne på
dette kurset er ungdom mellom 16 og
21 år, som enten ikke har begynt på, eller
droppet ut av videregående skole, eller
ikke har fått seg læringsplass.

- Ungdommene er hos oss i ﬁre uker,
med tre måneders oppfølging etterpå.
Her er de med på en bevisstgjøringsprosess slik at de blir i stand til å gjøre
egne valg.

Når disse ungdommene kommer til oss,
opplever vi at de er preget av at de er
”feil”. Det vil si at fokus har vært på hva
de ikke kan, i stedet for hva de faktisk kan
og hva de er som mennesker. Dette bærer
de preg av. Etter endt kurs skal de ut i
praksisplass eller jobb, eventuelt videre
utdanning. Tre terapeuter jobber i dette
prosjektet.
Gestaltterapeutene i Tromsø forteller at
gestalt er vel anerkjent i NAV, kommunen
og fylket.
- Vi får gode tilbakemeldinger både
på resultat og på hvordan vi møter og
er i relasjon med deltakerene. Eirin var
nylig i kontakt med NAVs arbeidslivsenter
for å spørre litt om et nytt anbud, og da
ﬁkk hun beskjed om at vi var ønsket som
leverandør.
Til det sier hun: Dette er kjempeﬂott og
overveldende for gestalten!
Og hvem kan ikke være enig det!
* www.dofﬁn.no er en database for offentlige innkjøp. Alle offentlige anbud ligger her. Her kan du gjøre kunngjøringssøk
og ﬁnne ut hvilke anbud som ligger der.
Det legges ut nye anbud fortløpende.
Tromsø Gestaltsenter kan kontaktes ved
eventuelle spørsmål.
www.tromsogestalt.no

Her er de driftige Tromsø-terapeutene samlet på ett brett

Flere ansatte og større lokaler
Etter at anbudet vel var deres, trengte
Tromsø Gestaltsenter ﬂere ansatte og større
lokaler. Eva Borkenhaugen (58) kom inn
og ble med på kursene. Hun ble ferdig
utdannet terapeut ved NGI i 2001, og tok
organisasjonsutvikling ved NGI i 2006. Hun
har vært veileder på jobbsøkerkurs for NAV
(da Aetat), har vært folkevalgt, hatt diverse
styreverv og vært selvstendig næringsdrivende.
- Prosjektet vårt ble vellykka og ryktene
begynte å gå . Neste anbud vi søkte på var
”Arbeidsforberedende kurs for ungdom”.
Dette ﬁkk vi også, og da begynte Ann Karin
Lindseth (57) hos oss, forteller Tromsøterapeutene videre.
Lindseth avslutter sin gestaltutdanning ved
NGI i 2007. Hun har tidligere vært yrkes-
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H ANDLINGSPLANEN
Handlingsplanen for NGF i 2007

Momsfritak

Vi velger å trykke handlingsplanen som ble vedtatt på NGFs
årsmøte 9. februar 2007 – for de av dere medlemmer som ikke
hadde anledning til å delta der. Tre punkter er spesielt viktig for
det enkelte medlem i 2007:

Videre kan dere lese i handlingsplanen at vi har fokuset på
momsfritaket. Og igjen vil vi minne medlemmene på at hvert
enkelt medlem bør registrere seg – for da øker muligheten for
at vi skal få knyttet et momsfritak opptil dette registeret. Så les
mer og registrer deg i dag!
NGF står klar til å veilede deg igjennom prosessen om du og
dine kolleger har behov for dette.

Registreringsordning
Som en fotnote kan dere se at første punkt på handlingsplanen
har vært punkt nummer en i alle styrer de siste årene. Nå er
jobben gjort, og vi har fått gjennom det vi ønsket.
En stor seier for medlemmene, klientene, samfunnet og
ikke minst for alle dere som på en eller annen måte har vært
berørt i denne lange prosessen. En stor takk til dere.

Etablere ny webside.
I disse dager etablerer NGF sine nye websider. Følg med på
utviklingen og kom svært gjerne med tilbakemeldinger.
Fortsatt følger vi også opp de andre og viktige punktene
for alle MNGF terapeuter.

Handlingsplan for NGF 2007
1. Registrering av NGF som utøverorganisasjon i Brønnøysundregisteret

saker. Styrke medlemmenes tilhørighet til foreningen.

Begrunnelse: Registeret er det mest synlige resultatet av myndighetenes arbeid med regulering av feltet alternativ behandling
og muligheter for tilknytning av momsfritak.

b.) Markedsføring ut mot samfunnet
Begrunnelse: En målrettet kontakt rettet mot helse Norge vil
bidra til å spre kunnskap om gestaltterapi. Vi ønsker også å gjøre
gestaltterapi mer kjent i samfunnet.

2. Momsfritak

6. Gestaltterapeuten – 2 utgivelser

Begrunnelse: Arbeide for at alle praktiserende medlemmer i NGF
blir fritatt moms.

Begrunnelse: Oppdatere, informere og øke opplevelsen av
tilhørighet blant medlemmene. Utvikle fagmiljøet blant våre
medlemmer og invitere gestaltterapeuter til å bidra internt med
utforming av bladet.

3. Etablere ny webside
Begrunnelse: Gi oversiktelig og oppdatert webside som er tilgjengelig for alle våre medlemmer. Her skal medlemmene innhente
informasjon og kunne oppdatere seg om gjeldene lover og regler.
Websidenen skal også informere klienter og andre som ønsker å
vite mer om gestaltterapi og hvor de kan ﬁnne godkjente gestaltterapeuter MNGF og sertiﬁserte gestaltveiledere. NGF ønsker å nå
ut til medlemmene enkelt via e-post.

4. Ferdigstille et nytt økonomisystem

7. Arrangere workshop/fagseminar
Begrunnelse: Bidra til faglig oppdatering og utvikling. Bidra til økt
diskusjon og debatt om teori og terapi.

8. Krav om faglig oppdatering av praktiserende
gestaltterapeuter MNGF
Begrunnelse: NGF ønsker å forenkle kravene for medlemmenes
tilegnelse av teori, faglig oppdatering og veiledning.

Begrunnelse: Få et enklere og mer tidsriktige datasystem. Medlemsregister er på plass og styret ønsker å jobbe videre

9. Informasjon om offentlige krav til den enkelte gestaltterapeut MNGF

5. Markedsføring

Begrunnelse: Bidra til blant annet informasjon om markedsføringsloven, registreringsplikt, etablering av eget foretak og ny bokføringslov av 01.01.06.

a.) Internmarkedsføring mot medlemmene
Begrunnelse: Informere og oppdatere medlemmene om aktuelle
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Gestaltterapeuten nr.1-2007

Workshop med
Frank-M. Staemmler

referat

Gestaltterapeuten nr.1-2007

12-13 mai 2007
REPORTASJE: KRISTIN BORGE
STYRET I NGF, MAI 2007

Ego, Anger and Attachment:
A New Way of Looking at and
Working With Aggression in
Gestalt Therapy.
Dette var en workshop som gav deltagerne
anledning til å blir bedre kjent med FrankM. Staemmlers forståelse av hvordan
arbeide med aggresjon ift. klienter. Deltagerne var så heldige å være med på hans
første presentasjon om tema. Dette var noe
undertegnede opplevde som viktig, informativt, spennende og ikke minst lærerikt.
Jeg opplevde at Frank-M. Staemmler første
dag bygde opp spenning og forventning
ved grundig gjennomgang av teori og
utforsking. Neste dag presenterte han sin
egen forståelse av aggresjon. Det var ikke
bare imponerende detaljer og kunnskap

han delte med gruppen men også en
viktig gestaltterapeutisk forståelse av sinne
og reaksjoner på sinne. Den første dagen
synliggjorde han viktigheten av forskning
rundt tema: regulering av følelser, det
psykosomatiske aspektet samt viktighet av
å skille mellom aggresjon og engasjement
/nysgjerrighet. Dette var er poeng som gav
meg mange tanker.
Videre tok han opp ulike måter å arbeide
med aggresjon på, bl.a. Fredriks Perls
forståelse, nemlig katarsis. Nåværende
forsking og ifølge Frank-M. Staemmlers
gestaltterapeutiske forståelse vil intervensjonsarbeide med aggresjon som starter på
et mye tidligere tidspunkt være et bedre
alternativ enn å arbeide ift. katarsis teorien.
Med det mener han motivasjon og verdsettelse hos klienten. I tillegg vektlegges
viktigheten av psykologiske basis behov
hos klienten. Dermed er fokuset, i tillegg
til å arbeide med basis behov, å se på hva
som kan gi motivasjon og opplevelse av
verdsettelse for klienten.
Frank-M. Staemmler kommer ut med bok
om dette tema. Den kommer ut på både
tysk og engelsk høsten 2007. Tittel: Ego,
Anger and Attachment. Vi gleder oss!

Medlemmer Norsk Gestaltterapeut Forening
Norsk Gestaltterapi Forening har nå stadig ﬂere
praktiserende terapeuter. Få oppdatert oversikt ved
å kikke på nettsiden vår:
www.ngfo.no/terapeuter.htm
Her ﬁnner du terapeutens navn, telefon, praksissted og mailadresse, evt. nettside.
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Takk for i sommer,

Utgiver: Norsk Gestaltterapeut Forening
Postboks 3162, Elisenberg, 0208 Oslo
E-mail: styret@ngfo.no, www.ngfo.no

Design og illustrasjoner: www.tegneglede.no

og lykke til med høsten!

