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FORSIDEN
Forsidetegningen illustrerer, at GF stadig ”kører”
og bevæger sig fremad
med energi og entusiasme.

GFs FREMTID
Referat af Hanne Hostrup

Der var indkaldt til medlemsmøde 27. februar i
Odense.
Da jeg (h.h.) overdrager
mine praktiske opgaver til
andre i GF fra 2009 (se
referat af julemøde i sidste

GF-blad s.9-11), er det nu
nødvendigt at fordele de
mange opgaver på flere
hænder, hvis GF skal
overleve. Mødet i Odense
havde til opgave at
udkaste ideer og planer for
GFs fremtidige status og
fremtid. Desværre var det
kun styregruppen, der var
kommet. Vi var derfor
nødsaget til egenhændigt
at tage alle nødvendige
beslutninger.
Mødestedet – ”Badstuen”
– var hyggeligt og utrolig
billigt, hvilket var meget
relevant, da kassen ikke
just bugner af penge i
øjeblikket. Vi tog fat med
godt humør og energi over
en kop kaffe. Det var sjovt
at opleve, hvordan ”pionerånden” fra GFs start
genopstod. Fuld fart frem!
GFs sammenhængskraft
Besvarelserne på spørgeskemaerne viser klart, at
omdrejningspunktet i GF
er bladet og hjemmesiden
og konferencerne. Møder-
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ne med foredrag er der
derimod ikke mange, der
prioriterer. Møderne bliver
derfor ændret til ad hocarrangementer, hvor temaer kan diskuteres og føre
frem til uddybning på
konferencerne. GFs netværk skal for fremtiden
holdes sammen gennem
tre formidlingsveje:
Bladet, Hjemmesiden og
Konferencerne.

KONFERENCE

STYREGRUPPEN rekonstituerede sig som den
overordnede instans, der
lægger linien for GFs
virke (selvfølgelig i dialog
med de medlemmer, der
ytrer meninger og ønsker).
Styregruppens medlemmer
skal ikke som hidtil lave
alt det praktiske arbejde,
men derimod sørge for, at
der etableres grupper, der
udfører de nødvendige opgaver i overensstemmelse
med målsætningen (som
iøvrigt er den samme som
hidtil (1. opslag i bladet).
Styregruppen fungerer
stadig med flad struktur,
dvs. at alle er ligestillede
med hensyn til indflydelse
på beslutningerne.

Strukturen
Strukturen bliver mere hierarkisk opbygget end hidtil, hvilket er en logisk
konsekvens af det manglende fremmøde til medlemsmøderne.

Selvom jeg (h.h.)stadig er
medlem af styregruppen,
er det dog på halv kraft, og
gruppen har brug for mere.
Ruth Skovgaard blev
foreslået som nyt medlem
(og sagde ja, da vi ringede
til hende).

STYREGRUPPE
BLADGRUPPE
REGNSKAB
HJEMMESIDE
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Styregruppen ser nu sådan
ud:

Helle

Ole

Ruth

Birgit

Mikael

Jan

Hanne
Budgettet rummer ikke
mulighed for nogen form
for betalt hjælp. GF skal
derfor stadig overleve på
frivilligt arbejde, og de
praktiske opgaver skal udføres af:

Bladgruppen
Den regnskabsansvarlige
Hjemmeside-redaktøren
Konferencegruppen
BLADGRUPPEN består
af:
1. En ansvarlig redaktør, der indsamler og
redigerer stoffet (inklusiv billedmateriale og forsidelayout)
og sørger for, at bladet udgives 2 gange
årligt (mod nu 3
gange årligt).
2. En Insigt-redaktør,
der sørger for at
indsamle spørgsmål
og finde kompetente
folk til at besvare
spørgsmål.
3. En praktisk redaktør, der har kontakt
til trykkeriet, sørger
for kuverter og udsendelser med opdaterede navne og adresser.
Bladgruppen etableres, når
den nuværende redak-
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tionsgruppe
møde.

har

holdt

DEN REGNSKABSANSVARLIGE sørger for:
1. at administrere GFs
bankkonto(netbank),
hvilket indbærer at
holde styr på indtægter og udgifter,
at sørge for, at der
betales kontingent af
alle, at regninger betales til tiden, og at
der ikke gives flere
penge ud end der er
til rådighed.
2. at opbevare regnskaber (kvitteringer og
andre bilag) i 5 år.

HJEMMESIDEREDAKTØREN sørger for:
1. at opdatere hjemmesiden med relevante data.
2. at opdatere medlems- og mailinglisten.
3. at administrere indmeldelser i overensstemmelse med
kriterierne.
Helle tager sig stadig af
hjemmesiden.

Vibeke Larsen vil påtage
sig arbejdet:
KONFERENCEGRUPPEN sørger for:
1. at der afholdes en
konference hvert
andet år med et tema, der foreslåes
af styregruppen.
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2. at invitere relevante foredragsholdere og workshopledere.
3. at administrere alt
det praktiske omkring
konferencene.
Konferencegruppen ser nu
sådan ud.

Ole (Emig) Jan

Mikael

Ole (Ry)

Konferencen
Da vi var færdig med det
væsentlige omkring GFs
videre liv, var der tid til at
brainstorme lidt angående
konferencen i 2009. Af
mange grunde skal konferencen stadig foregå i
Århus (evnt. i marts), og

temaet kan være en
uddybning af diskussionerne omkring integrativ/
basal Gestaltterapi. Ideen
til arbejdstitlen blev udkastet som ”Gestalt er
mere end sig selv”. Dette
kan forståes sådan, at
Gestaltbegreberne er mere
og andet end essensen af
en bestemt terapiform,
men er en måde at tænke
om livet på og derfor ofte
findes indlejret i andre
fagområder og andre former for terapi.
Klokken 19 tog vi toget
hjem – stærkt opmuntret
af det fælles engagement i
GF.
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BLADGRUPPENS
MØDE
28.april
Referat Hanne Hostrup

Redaktionsgruppen mødtes 28. april hos Lise
Winther-Jensen for at
diskutere bladets fremtidige organisering og linie.
Til stede var: Hanne, Lise,
Ruth, Birgit og Ulrik (Ole
var desværre forhindret).
Hanne orienterede om det
praktiske arbejde med
bladet ligefra indsamling
af stof, redigering, udsendelse og bladets økonomi.
Derefter blev det diskuteret, hvordan dette skulle
ske fremover. Ret hurtigt
nåede vi frem til følgende:
Lise Winther-Jensen bliver
den nye ansvarshavende
redaktør og bladets nye
adresse bliver derfor:
Bülowsvej 44, st. th.
1870 Frederiksberg C
Ruth Skovgaard bliver
medredaktør og sammen

vil de tage sig både af det
indholdsmæssige, redigeringen og af det praktiske
omkring udsendelserne.
Birgit Erichsen forbliver
på posten som Indsigtsredaktør.
Ulrik Haahr og Ole Ry
bliver ”Idébank”, dvs.
skal holde øje med det, der
rør sig fagligt, og som vil
være relevant at skrive om
i bladet.
Linien i bladet bliver
fortsat, dog skærpes den
igangværende bevægelse
fra Nyhedsbrev til Fagblad. Dette hænger sammen med, at vi nu har en
opdateret mailingliste over
medlemmerne og
kan
sende alle presserende
meddelelser ud pr. mail.
Stoffet vil fortsat fokusere på Gestaltterapiens
teori og praksis, forskning
og andet stof, der er
relevant i forhold til
Gestaltterapien. Udover de
faglige artikler, spiller
INDSIGT en stor rolle
som formidler. Referater
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af GFs aktiviteter vil også
fremover have en stor og
artikellignende placering i
bladet.
Annoncer skal som hidtil
være gratis for medlemmer. Der kan dog medtages annoncer gratis fra
ikke-medlemmer, hvis de
indeholder fagligt relevante tilbud til medlemmerne,
så som kursustilbud, foredrag etc.

Bladgruppen ser nu sådan
ud:

Overdragelsen til den nye
redaktion sker ved årsskiftet.
Da der fremover kun udkommer to blade mod nu
tre blade om året, vil det
første ”nye” blad udkomme i Maj 2009.

Indsigtsredaktør: Birgit

Redaktører: Ruth og Lise

Idébank: Ulrik og Ole
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SPØRGESKEMAER
I februar blev der udsendt
et spørgeskema til alle
medlemmer, dels via
februar-bladet og dels via
hjemmesiden.
Skemaet
kunne besvares pr. post
eller pr.mail. Formålet var
at undersøge medlemmernes interesse for GFs
hovedaktiviteter:
Medlemsmøderne, bladet
og konferencerne.
Ud af 144 medlemmer har
37 medlemmer svaret. Vi
har ikke lavet egentlig statestik på svarerne, men
tendenserne viste sig ikke
desto mindre tydeligt.
Angående møderne svares der gennemgående, at
de nok er fristende og
interessante, men at almindeligt tidspres gør, at de
prioriteres meget lavt i
kalenderen.
Bladet er alle tilfredse
med og de fleste læser det
hele. Enkelte annoncerer.
En enkelt ønskede en fast

rubrik om forskningsresultater.
Konferencerne har høj
prioritet hos næsten alle.
Angående egen aktivitet
er en interesseret i at
udføre noget praktisk arbejde.
Angående forslag til ændringer, var der flere
ønsker – dog ingen, der
var
sammenfaldende.:
Flere lokale arrangementer, der faciliterede netværksarbejde. Mere formaliseret struktur. Møder
fordelt mellem Odens,
Århus, København. Flere
møder
i
København.
Møder, der handlede om
gestalt indenfor arbejdslivet (hvilket vi har haft).
Flere workshops. Møder
om forskning. Enkelte
syntes, at GF var en for
sluttet kreds.
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KVALITETSKRITERIER
af Erik B. Smith
Formand for Psykoterapeut
Foreningen.

I juli 2004 kom ”Kvalitetskriterier for private
uddannelser til psykoterapeut” fra Socialministeriet,
Undervisningsministeriet
og Sundhedsministeriet.
Det er ingen overdrivelse, at kvalitetskriterierne
sendte en chokbølge gennem de psykoterapeutiske
uddannelser.
Optagelsesbetingelserne
for at starte på en sådan
uddannelse blev beskrevet
og opfattet som en voldsom begrænsning i forhold
til hidtidige, nærmest ikke
eksisterende betingelser.
Kravet var en kortere eller
længerevarende videregå-

ende uddannelse + 3 års
erhvervserfaring.
Den psykoterapeutiske
uddannelse blev defineret
som en efteruddannelse.
Det videnskabelige udgangspunkt, dvs. psykoterapeutisk retning, metodeog værdigrundlag for uddannelsen skulle fremover
dokumenteres. Uddannelsens struktur og indhold
skulle beskrives i henhold
til de nye kriterier. De
enkelte fag i teoriundervisningen blev opremset. Hver delmodul
skulle beskrives med
formål, indhold, omfang
og pensum samt kursuslitteratur. De enkelte fag
skulle beskrives tilsvarende og sammenholdes
med undervisnings-, arbejds- og prøveformer.
Der blev stillet krav til
lærernes uddannelse og
kompetence, krav om
minimum 4 eksamener og
krav om ekstern censor.
Krav til de fysiske faciliteter, krav til intern
kvalitetskontrol, krav til
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organisation og ledelse
samt krav til økonomien.
Undervisningen i teori og
metode skulle svare til
minimum 450 timer, supervisionen minimum 200
timer og terapitræningen
minimum 150 timer. Hele
uddannelsen skulle have et
sammenhængende forløb
på 4 år.
De af jer der er uddannet
før 2004, vil sikkert forstå
panikken.
Lad mig nævne nogle af
fagene:
1. Den pågældende psykoterapeutiske
retnings historie og udvikling i samfundsmæssig
sammenhæng.
2. Teori om psykoterapibegrebets historiske udvikling.
3. Teori om kommunikation.
4. Teori om udvikling
og personlighedsdannelse. Forståelse af
teoriens implikatio-

ner for begreber som
sundhed og sygdom.
5. Teori om pågældende
psykoterapis
mål,
muligheder og begrænsninger.
6. Teori om psykoterapeutiske processer. Relevant teori
om relationerne i
selve psykoterapien.
7. Teori om den pågældende
retnings
psykoterapeutiske behandlingsforståelse.
8. Psykopatologi
9. Metodik og empiri
fra psykoterapiforskningen og i evidensbaseret psykoterapimetode.
10.
Metode og praksis. I denne undervisning skal bl.a.
indgå:
a. Relevante
behandlingsmetoder og teknikker inden for den
pågældende retning.
b. Indikation og kontraindikation.
c. Prognose
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d. Evaluering og rapportering.
e. Etik og værdibegreber i behandling
og i kollegiale forhold.
Med til historien hører
også, at Socialministeriet
havde en pose penge til en
såkaldt evalueringsproces,
hvor de uddannelser, der
lod sig evaluere – med et
positivt resultat – kunne
fortælle potentielle ansøgere, at netop deres
uddannelse opfyldte de
krav, der var opstillet af de
tre ministerier.
De enkelte uddannelsessteder måtte nu i gang
med at vurdere om de
ønskede at gå ind på de
nye retningslinier eller om
de ville afvise dem. Hvis
det sidste var tilfældet
kom næste spørgsmål: Vil
vi i givet fald så overleve?
Nogle lukkede ned, andre
lod som ingenting og en
gruppe på ca. 20 gik i
gang med det store

arbejde, at beskrive deres
uddannelse i overensstemmelse med de ministerielle
retningslinier,
lægge nye fag ind, etablere
eksamen og meget, meget
mere, i håbet om at en
positiv evaluering ville
betyde overlevelse og
udvikling.
Fase 1 i evalueringsprocessen gik galt, og de to
foreninger Psykoterapeut
Foreningen og Sammenslutningen
af
Psykoterapeutiske Uddannelser i
Danmark ( SPUD) måtte
kontrahere med et nyt
evalueringsfirma.
I skrivende stund er mere
end 10 forskellige uddannelser under evaluering af firmaet Reflektor.
Psykoterapeut Foreningen
er positiv overfor en regulering af de psykoterapeutiske uddannelser.
Vi ønsker at have medlemmer, der opfylder de
nye uddannelseskrav. Vi
er naturligvis opmærk-
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somme på, at en uddannelsesbeskrivelse fra 2004
ikke må gælde for tid og
evighed, og vi er opmærksomme på, at den
enkelte terapeutiske retning har sit særpræg.
Vi har løst problemet
ved at foreningens uddannelsesudvalg skal følge
udviklingen, og udvalget
har kompetence til at
justere og tilføje nye
elementer til de ministerielle kriterier. Udvalget
får en godkendelseskompetence for uddannelser,
der danner grundlag for
optagelse i vores forening.
Foreningen følger også
udviklingen i den europæiske organisation. Kommer der krav til uddannelsen fra EAP eller
EAGT?
Foreningen er
åben. Fase 1 er i fuld
gang. Alle tiltag, der øger
fagligheden og kompetencen er velkommen. De
ministerielle retningslinier
er der, hvor vi lige nu kan
finde fælles fodslag .
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GESTALTTERAPIENS
INTEGRATIVE
VÆSEN
Diskussionsmøde 4. april
2008 i Århus
Referat og kommentar
af Ole Ry

Der var inviteret til opfølgende GF-møde på baggrund af Jan Tønnesvangs
foredrag i foreningen 30.
november 2007 og Ole
Emigs referat herfra i
sidste nummer af bladet.
Ca. 30 mennesker mødte
op, flere end til det
oprindelige møde, som
ganske få havde været
med til. Det var derfor
nødvendigt med en grundig repetition, som Jan og
hans PowerPoints stod for.
I og med at indholdet således delvist var en gen-

tagelse, kan der henvises
til Ole Emigs referat.
Jeg vil i stedet supplere
med mine subjektive refleksioner og reaktioner på
emnet. Det er Ken Wilber,
vi snakker om i denne
sammenhæng. Wilber, der
i bogstaveligste forstand
har skrevet om Gud, livet,
universet og alt muligt
andet (Borgen, 1998). En
god bog at starte med, hvis
man vil stifte nærmere
bekendtskab med manden,
hvis produktion er på over
20 bøger. Wilbers tanke
er, at al vækst og evolution er underlagt de
samme lovmæssigheder,
uanset om det drejer sig
om atomer, amøber, anemoner eller mennesker.
Derfor behøver vi kun et
sprog for at snakke om
disse fænomener - et fælles, integrativt sprog, som
kan gøre mellemmenneskelig kommunikation
nemmere og fordybende.
Den operationelle enhed i
Wilbers model er holonet,
som på en gang er en
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helhed og samtidig en del
af en større helhed. To
atomer mødes, sød musik
opstår, og vi får et molekyle. Molekylet rummer
atomerne, men er mere
end det. Det har molekyleegenskaber, som ikke
findes i de enkelte atomer.
Helheden er altså mere
end summen af de enkelte
dele. Molekyler bliver til
celler, celler til organismer
af stigende kompleksitet.
Således skrider udviklingen frem. Ikke bare
lineært, men omsluttende,
trinvist, hierarkisk. Det
sidste er et belastet ord,
som Wilber imidlertid
stærkt understreger betydningen af, for at vi ikke
bare skal ende med en
intetsigende, flad pandekagemodel. Integration betyder transformation og
udviklingsspring - og
dermed også hierarki. De
mange
(differentiering)
bliver til en (integration)
og forøget med en (det nye
holon). Det er kun galt,
hvis der er tale om

patologiske hierarkier –
hvis den ene undertrykker
de mange, eller de mange
undertrykker den ene. All
development is envelopment, siger Wilber. Det
gælder også, når vi når til
det menneskelige holon.
Som holoner er vi noget i
os selv, men samtidig en
del af en helhed – en
familie,
et
samfund.
Wilber taler om en 1-2-3proces. Først en udifferentieret tilstand. Så differentiering. Derpå integration. Tænk f.eks. på
processen i stolearbejde,
når dele bliver adskilt for
at kunne mødes og
integreres. Processen kan
imidlertid også gå skævt,
så vi får dissociering og
isolation.
Holoner, f.eks. menneskelige, kan jf. Wilbers kvadrantmodel, betragtes på
fire forskellige måder:
indefra (subjektivt ud fra
hensigt eller intersubjektivt ud fra kultur/verdensbillede) eller udefra
(objektivt,adfærdsmæssigt
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eller interobjektivt, systemisk eller socialt) i sin
individuelle eller i sin
kollektive manifestation.
Vi får hermed fire helt
forskellige indfaldsvinkler, som kan betragtes som
fire måder at forholde sig
til feltet, og således danne
grundlag for en systematiseret feltanalyse.

Den ene måde er ikke
bedre end de tre andre, de
komplementerer hinanden,
og skal alle med, hvis vi
for alvor vil tale om
integration og holisme.
Kvadrantmodellen kan i
en enkel udgave tage sig
således ud (fra ovennævnte bog):
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De stiplede pile er
udviklingslinjer i de enkelte kvadranter.
Et eksempel: Hvis jeg
føler mig deprimeret (subjektivt, indefra, ental), er
der garanteret gang i nogle
synapser og neurotransmittere i min hjerne,
ligesom det kan iagttages,
at jeg hænger med hovedet
(objektivt, udefra, ental).
Mit mismod vil også afspejle sig i kontakten med
omgivelserne og i vores
fællesforståelse af, hvordan mangel på lykkepiller,
kan opleves - eller hvilket
”verdenssyn”, vi måtte
have (det intersubjektive
eller indefra, flertal). De
faktuelle, sociale parametre, som min depression
befinder sig i, skal også
medtages (inter-objektivt,
udefra, flertal), f.eks. de
målbare samfundsforhold,
som korrelerer med forekomsten af depression,
eller den institutionelle
sammenhæng, som jeg
kan placeres i, hvis det går
for galt.

Gestalt baserer sig på
feltteori, siger vi, og så
håber vi måske, at der ikke
spørges så meget til, hvad
vi egentlig mener med det.
Med andre ord, et godt
værktøj til at forstå og
beskrive fænomenet felt
kunne være godt at have,
et værktøj til en systematiseret feltanalyse. Her
byder Wilber så ind og
synes svær at komme
udenom, selvom det indtil
videre er lykkedes meget
godt i etablerede akademiske kredse. Det kan
bl.a. skyldes, at Wilber
helt utvetydigt inkluderer
spiritualitet i sin tankegang, og gør det på et højt
niveau.
Denne eftermiddag har
vi alligevel, takket være
Jan, fået sneget Wilber ind
på Psykologisk Institut.
Mødedeltagernes forudsætninger var meget forskellige, hvilket diskussionen bar præg af. Der blev
efterlyst mere konkrete
erfaringer med Wilbers
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modeller, for at få sat kød
på. Rimeligt nok. Det er et
vigtigt stykke udviklingsarbejde. Selv synes jeg, at
Wilber er ret fed på den
gode måde. Jeg kunne
tænke mig mange flere af
den slags dialogmøder,
hvor svarene ikke er givet
på forhånd, men hvor vi
kan udvikle det intersubjektive fællesskabsforum omkring gestaltterapien.
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INTRODUKTION TIL
TODD BURLEY’S
FOREDRAG OM
”Proces
Analyse /
Diagnosticering”
28. oktober (se annonce)
De aktuelle diagnoseinddelinger inden for psykiatrien (ICD 10 og DSM
IV) er ofte problematiske,
fordi de ikke tager højde
for klientens indre og relationelle psykiske proces
-ser, men fokuserer på
følger (symptomerne) af
forstyrrelserne / sygdommene.
Forelæsningen vil som
alternativ foreslå en procesorienteret, deskriptiv
metode til diagnosticering,
som er baseret på den
gestaltterapeutiske indfaldsvinkel.
Todd Burley, Ph.D.
ABPP, underviser på
Loma Linda University i
bl.a. Gestaltterapi og
Neuropsykologi. Han er

en af lederne for og
trænerne i GATLA.
(Gestalt Therapy Institute
of L.A.)

INDSIGT
"Indsigt" er en brevkasse,
hvor de kan spørges om alt
mellem gestalthimmel-ogjord. Brevkassens redaktør
er Birgit Erichsen, som vil
sørge for, at spørgsmålene
besvares af en fagperson
med særlig viden om og
interesse for det omtalte
område.
Spørgsmålene skal sendes til Birgits mail. Enten:
gestaltterapeutisk.forum@hot
mail.com
eller:
birgiterichsen@dbmail.dk

Der er desværre ikke
kommet SPØRGSMÅL
til brevkassen denne gang.

