Forslag til nye PFO regler i NGF:
Arbeidet med nye regler for PFO har engasjert medlemmene i NGF. Mange deltok på
dialogkonferansen og enda flere sendte inn sine synspunkter til PFO-utvalgets forslag. Styret
mener det nå har fått et godt grunnlag og støtte for det forslag som nå legges fram for
årsmøtet.
Forslaget er innenfor EAGT sine krav til PFO. Vi ligger også godt innenfor de krav og den
praksis som finnes for psykologer og psykologspesialister i Norge. Vi minner om at
myndighetene ikke spesifiserer krav til PFO. Myndighetene krever dog at den enkelte
forening har vedtektsfestede krav som forplikter medlemmer til å bedrive forsvarlig
virksomhet, for eksempel: Faglige krav, etiske regler og etisk råd. Dette har NGF.
Vi foreslår å senke kravet til samlet PFO og endre rapporteringsperioden til tre år. Samtidig
åpner vi for at etterutdanning kan hentes fra et bredt psykologisk og psykoterapeutisk
spekter.
Vi foreslår å opprettholde kravet om godkjent gestaltveileder for minimum 15
veiledningstimer fordelt over tre år. Godkjent gestaltveileder er NGF godkjent veileder eller
gestaltterapeut som er veilederutdannet på EAGT godkjent lærested, eller lærested med
lignende godkjenning. Vi er kjent med at det skjer mye god veiledning hos andre enn
godkjente gestaltveiledere. Disse timene kan i sin helhet føres opp under ”etterutdanning”.
I forslaget godkjennes ikke gestaltterapeuters egne oppdrag innen undervisning, skriving for
fagtidsskrifter, kursledelse, veiledning og lignende som PFO. Dette er en del av den enkeltes
profesjonelle virke og er ikke veiledning på egen praksis eller etterutdanning.
Vi minner om at kravene til PFO er minimumskrav. Terapeuter i full praksis kan ha behov for
flere timer.
Forslaget (inkl. retningslinjene) tydeliggjør terapeutens eget ansvar om å overholde kravene
til PFO og god praksis i forhold til veiledning og etterutdanning. Terapeutene rapporterer inn
sin PFO via NGFs datasystem, utover det tas stikkprøver av ca. 10 prosent av medlemmene
og dokumentasjon kreves inn.
For å gi medlemmene detaljerte opplysninger om hva kravene innebærer og NGFs
holdninger i forhold til PFO, har retningslinjer blitt utarbeidet, se vedlegg.
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NGFs krav til PFO:
Krav
Timer i snitt
per år

Rapportering

25

Hvert 3. år

Spesifisering:

25 timer à 60 min.
Totalt 75 timer PFO kan fordeles etter den enkeltes behov over
en periode på 3 år.
Første rapporteringsperiode er 1.1.15 – 31.12.17.
Blir du medlem i påbegynt periode, beregnes kravet til antall
timer PFO forholdsmessig.

Krav til fordeling av PFO-timer:
Veiledning

5 (min)

Veiledning hos godkjent gestaltveileder, dvs. NGF godkjent
veileder eller gestaltterapeut som er veilederutdannet på EAGT
godkjent lærested eller lærested med lignende godkjenning.

Etterutdanning

20 (min)

Kurs, utdannelser, konferanser innenfor psykologi og psykoterapi
basert på den enkeltes behov for kompetanseutvikling.
Kollegaveiledning eller annen veiledning basert på den enkeltes
behov.

Verv i NGF

5 (max)

Medlemmer av styret i NGF eller andre som på oppdrag fra NGF
sitter i råd, utvalg, styrer og lignende.
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