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Kjære alle medlemmer 
 

Høst og innetid for mange av oss. Kanskje en tur i 
deilig frisk høstluft først. Vi i styret har hatt mye på 
programmet, og har litt av hvert å komme med. 
 
For det første er det nå avklart at IBUP går inn som 
eier av tidsskriftet Mellanrummet. Som de fleste av 
dere kanskje kjenner til, er dette et nordisk tidsskrift 
for barne- og ungdomspsykoterapi med 
psykodynamisk profil. Det ble opprettet i 1999, og 
var den gang sterkt forankret i Erica-stiftelsen i 
Stockholm. Det var, og er, et ideelt tidsskrift, som 
har hatt en venneforening som eier og ansvarlig 
utgiver fram til 2010, da Föreningen för barn- och 
ungdomsterapi overtok. Tidsskriftet gikk da over til å bli nettbasert, og gratis 
tilgjengelig for alle interesserte. Föreningen för barn- och ungdomsterapi ble 
lagt ned i 2016, og etter det har redaksjonen vært ansvarlig for videre 
publiseringer. Mellanrummet har en norsk og en svensk redaksjon som i 
sommer henvendte seg til IBUP med spørsmål om vi kunne påta oss eierskap 
og være ansvarlig utgiver av tidsskriftet. Og det har vi etter litt diskusjoner – 
ikke så mange – og litt avklaringer, bestemt oss for at DET KAN VI.  
Nå er det jo allerede gratis på nett, så i praksis innebærer det ikke så stor 
forandring for dere medlemmer av IBUP, men nå kan dere i hvert fall si til dere 
selv at dere er litt eiere.  
En annen nyhet, er at vi er godt i gang med å finne oss et krypinn. Det mangler 
fortsatt noen formaliteter, så det er derfor litt for tidlig å si noe eksakt ennå om 
hvor dette er, annet enn at det er i Oslo. Vi håper det vil gi oss mulighet til 
faglige sammenkomster igjen, for det har unektelig vært litt magert de siste 
årene. 
Som flere av dere kanskje har sett, er det utlyst nytt innføringsseminar både i 
Oslo og Bergen. Søknadsfristen for seminaret i Oslo er egentlig gått ut. Vi vil se 



på søknader, og eventuelt forlenge fristen dersom det ikke er tilstrekkelig antall 
deltagere. Søknadsfrist for seminaret i Bergen er 10.12.18. Det blir også nytt 
spedbarnsobs.-seminar i Oslo i løpet av våren. Søknadsfrist 31.01.19. 
 

Vi vil nå ha et møte med representanter fra 
Bergen og Stavanger, 29.11. Vårt ønske er at 
det skal bidra til å styrke samarbeidet med 
medlemmer utover i landet.  
 
Vi har stadig en mengde saker vi arbeider 
med, og synes selv vi har et godt 
utdanningstilbud. Håpet er at vi etterhvert skal 
bli et like selvfølgelig valg som andre 
utdanningsinstitusjoner. Dersom noen brenner 
av lyst til å bidra med noe, er det bare å ta 
kontakt.  
 
Vi ser at vi nok ikke klarer å komme ut med 

nyhetsbrev så ofte som vi opprinnelig tenkte, men antar at vi vil lande på fire 
per år. Dette blir nok derfor det siste nyhetsbrevet i 2018.   
 
Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Kommer tilbake med nye brev over 
nyttår. 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 


