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Navn: Vikram Kolmannskog 
Fødselsdato: 06.09.80. 
Adresse: Kantarellen 15, 1405 Langhus 
Hjemmeside: www.vikram.no  
E-post: vikram@vikram.no 
Tlf.: + 47 911 00 561 
Organisasjonsnr: 995 461 277 
 
 
Nøkkelord 
 

- Professor og dosent i gestaltterapi 
- Dr.philos. i rettsosiologi og juss 
- Menneskerettsjurist 
- Forfatter og forlegger 

 
Temaer:  

- Klimaflyktninger 
- Kjønns- og seksualitetsmangfold 

 
 
Utdanning 
 
Vår 2018:  Gestaltveileder, Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) 

Vår 2015: Gestaltterapilærer, Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) 

Vår 2014: Gestaltterapeut, Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) 

 Karakteren A på muntlig eksamen og avslutningsoppgaven Voldtekt 

Vår 2014:  Dr. philos., doktorgrad i rettsosiologi, Universitetet i Oslo (UiO) 

 Avhandling: ‘We are in between’ – Securing effective rights for persons 

displaced in the context of climate change and natural hazard-related 

disasters 

Vår 2011: Innføring i generell psykologi, Universitetet i Oslo (UiO) 
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Høst 2010: Innføring i religionshistorie, Universitetet i Oslo (UiO) 

Høst 2007: Spesialisert Master i rettsvitenskap (LLM) med utmerkelse,  

London School of Economics and Political Science (LSE) 

Masteroppgave: On the sacred, our stories and suffering – How does the 

ethical value of human dignity work in the European Court of Human 

Rights? 

Høst 2007:  Master i Rettsvitenskap, LLM, Universitetet i Oslo (UiO)  

Høst 2005:  B.A. Kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Oslo (UiO)  

Dobbel fordypning i idehistorie og spansk 

Grunnfagsoppgave idehistorie: Edward Said og oppløsningen av det 

moderne prosjekt 

Vår 2003:  Cand.mag. (m/ spansk mellomfag), Universitetet i Oslo (UiO)  

Mellomfagsoppgave: Franco – sosiale, økonomiske, politiske konsekvenser 

av den spanske borgerkrigen 

 

I tillegg har jeg tatt en rekke videreutdanningskurs, inkludert: 

 

02.2021-02.2023: Mindfulness Meditation Teacher Certification Program, Sounds True  

04-05.12/2010: Improvisasjonsteater med Gjermund Mathiesen 

Juni 2010: Yoga Teacher Training Course, Sivananda Yoga Vedanta Centre, 

Woodbourne, New York 

20.05.2010: Konfliktrådets kurs i restorative tilnærminger og stormøter 

 (Kursdatoene var 18.-20.05.2010) 

18.03.2010:  Konfliktrådets kurs for meglere i konfliktråd  

(Kursdatoene var 20.-21.01 og 16.-17.03 med veiledning i 

mellomperioden.) 



CV 
 

Vikram Kolmannskog 
Oppdatert 25.mars 2022 

 
 
 
 

 3 

11/2007:  Nasjonalt kurs i krigens folkerett, Forsvarets Stabsskole  

 
 
Arbeidserfaring 
 
7.mars 2022 – d.d.:  Professor i gestaltterapi1 

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) 

Høst 2015 – 2022:  Førsteamanuensis i gestaltterapi / Dosent i gestaltterapi    

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) 

Høsten 2010 – d.d.: Vikram Kolmannskog EPF  

Gestaltterapeut, veileder og mindfulness-lærer, inkludert følgende 

aktiviteter:  

- Individuell terapi og parterapi  

- Gruppeterapi for transpersoner i samarbeid med FRI Foreningen for 

kjønns- og seksualitetsmangfold 

- Veiledning av gestaltterapeuter 

- Fagseminarer for gestaltterapeuter (i blant annet seksualitet) 

- Foredragsholder og kursholder for en rekke aktører, inkludert Kirkens 

Bymisjon (vedrørende frykt) og kommunene (vedrørende tillit)  

- Terapeut og forskningsassistent på pilotprosjekt med terapi og bruk 

av CORE med fanger ved Bastøy fengsel, i regi av Norsk 

Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) 

- Debriefing og samtalegrupper for humanitære arbeidere i 

Flyktninghjelpen 

- Mindfulnesskurs i regi av Skeiv Verden 

 
1 «Verdens første professor i gestaltterapi», Norsk Gestaltinstitutt. Tilgjenglig online på 
https://gestalt.no/2022/03/verdens-forste-professor-i-gestaltterapi/  
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- Oppmerksomhetstrening ved blant annet SATS 

- Konfliktmegling ved Oslo og Akershus konfliktråd  

 Jurist og samfunnsviter, inkludert følgende aktiviteter:  

- Medlem av ekspertkomite i Nansen-initiativet, et statsledet initiativ 

for å bedre beskyttelsen for mennesker på flukt i sammenheng med 

klimaendringer og katastrofer. 

- Rådgiver for Flyktninghjelpen innen temaområdet klimaendringer, 

katastrofer og flukt. Gjort flere studier, drevet policy-utvikling og 

talsmannsarbeid gjennom blant annet klimaforhandlingene, bidro til 

organiseringen av og presenterte på Nansen-konferansen 2011, bidro 

til formuleringen av Nansen-prinsippene, laget utkast til 

katastrofelovgivning for East African Community, presentert og deltatt 

på regional konsultasjon for Afrikas Horn i regi av Nansen Initiativet, 

vært forfatter og expert reviewer for rapport fra FNs klimapanel, med 

mer. 

- Forelest og undervist på regelmessig basis ved blant annet 

Universitetet i Oslo (UiO) innen rettssosiologi, rettsfilosofi, 

menneskerettigheter og folkerett.  

- Forelest og presentert forskning ved en rekke norske og 

internasjonale universiteter, inkludert Trinity College i Dublin and 

Oxford University.   

- Veiledet og sensurert masteroppgaver ved Universitetet i Oslo (UiO). 

- Vært medlem av Utlendingsnemnda (UNE). 

Skribent:  

- Artikler til fagfellevurderte tidsskrifter og bøker. 

- Kronikker i norske og internasjonale media. 
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- Artikler i norske og internasjonale media. 

- Fiksjon, inkludert to poesibøker og en novellesamling, samt noveller 

og dikt i norske og internasjonale aviser, magasiner og andre trykte og 

elektroniske medier. 

- Fremføring av skjønnlitterære arbeider ved en rekke anledninger. 

Våren 2010:  Stipendiat, foreleser og faglærer i utlendingsrett   

Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo (UiO) 

10/2007 – 12/2009: Juridisk rådgiver  

   Flyktninghjelpen  

05-07/2005:  Rettshjelper / saksbehandler  

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)   

2001-2002:  Klasseforstander, spansklærer  

   Oslo Private Gymnasium (OPG)    

 
 
Publikasjoner 
 
Flere av mine akademiske publikasjoner er gratis tilgjengelig på 
https://independent.academia.edu/VikramKolmannskog  
 
 
 


