
 
 
 
Kjære alle IBUP-medlemmer 
 
Vi i styret synes vi har hatt for liten kontakt med alle våre trofaste støttespillere, og nå har vi 
lyst til å rette på det. Dette er det første av det vi ønsker skal bli et fast nyhetsbrev fra oss. Vi 
mottar gjerne innspill til innhold og forbedringer. 
 
Høsten er over oss for lengst, og snart er vi over i vinter. Flere steder i landet har jo vinteren 
allerede kommet. 
I året som har gått, har vi bidratt tre kvelder med foredrag i Freuds Bar på Litteraturhuset i 
Oslo på vårparten. Det var fullt hus alle de tre kveldene. Freuds Bar erstattet medlems-
kveldene vi har hatt tidligere. I høst har vi vært litt avventende, og ikke arrangert medlems-
kvelder. En av årsakene til dette er at vi har hatt litt for mye annet å henge fingrene i. Som 
flere av dere kanskje har sett på vår hjemmeside, har vi fått i stand Valgfritt program som er 
godkjent både av Norsk Psykologforening og Den norske Legeforening. Planen var å starte 
opp allerede i høst, men av praktiske grunner er oppstart nå flyttet til våren. Vi vil komme 
tilbake med dato når det er klart. 
Vi har også vært aktive på seminarfronten. Innføringsseminar ble avsluttet i Stavanger våren 
-17. Innføringsseminar i Oslo er i gang. Spedbarnsobservasjons-seminar ble avsluttet i Oslo 
våren-17, og et nytt er nå i gang. Videregående seminar er i gang i Bergen. Nytt sped.obs-
seminar vil starte i Haugesund nå i november. Og nytt videregående seminar starter i Oslo 
over nyttår. 
 
I styret har det skjedd noen endringer. Vår fantastiske leder gjennom 12 år, Turid Nicolaisen, 
gikk av i vår, og en ny arvtager er ennå ikke på plass. I stedet har vi forsøkt å samle oss og 
fungere som en slags styringsgruppe. Vi tror selv at vi har klart det ok så langt.  
 
Som dere forstår, har vi flere undervisningsprosjekter på gang, noe vi ser som viktig for 
rekrutteringen til IBUP, men enda viktigere for utdanning av terapeuter som kan arbeide 
psykodynamisk/ psykoanalytisk orientert med barn og ungdom. Som våre medlemmer er 
dere viktige ambassadører for nettopp dette.  
 
Vi håper nyhetsbrevet kan bidra til en opplevelse av at vi er flere, og en entusiasme for å 
snakke varmt om barne-og ungdomsterapier. Kanskje flere vil bli interessert. 



Vi kan ikke love et nyhetsbrev hver måned, men vil gjøre vårt beste for at det skal bli en viss 
regelmessighet i dette. Og vi vil gjerne ha tilbakemeldinger og ønsker. Kanskje kunne det 
være ønske om noe fagstoff, anbefalinger, info om kurs og lignende. Noe finnes på vår 
hjemmeside og på Facebook, mens noe kanskje ville vært mest hensiktsmessig å ha med i et 
slikt brev som dette. 
       
 
Hilsen fra oss i styret for IBUP 
 
 

 
 
 


