Nr. 4 2018

Kjære alle IBUP-medlemmer
Sommerferien er vel snart over for de fleste, og vi kan kaste oss over
høstens gjøremål. Vi annonserte visst at vi ville komme med dette
nummeret i juli, men akk; sommeren la et glemselens slør over akkurat
det løftet. Beklager det, og håper vi kan klare en mer produktiv høst.
Først og fremst må vi få komme med noen rettelser fra forrige utgave av
IBUP-nytt:
Det gjelder først mottakeren av årets Marion-stipend, Marit Nesse. Hun
er ikke fra Stavanger, men fra Haugesund.
Så har vi kommet i skade for å gjøre Kjersti Brænne
ansvarlig for Facebook-siden, noe hun absolutt ikke
er. Det er hjemmesiden hun er ansvarlig for – godt
hjulpet av Annette Marfjord og, ikke minst, vår
uvurderlige ansatte Solveig Høyland.
Annonser for nye seminarer vil forhåpentligvis
komme i oktober både i Psykologtidsskriftet og
Tidsskriftet for DNLF. I tillegg til de seminarene vi
omtalte i forrige nummer av IBUP-nytt, ser det ut til at vi også kan klare
et innføringsseminar i Bergen. Oppstart planlagt i februar 2019.
Vi er svært glade for henvendelser fra dere medlemmer. Dere er våre
fremste ambassadører.
Vi vil også nevne at tidligere medlem av styret, Anne Margaret Svestad,
døde i sommer. Hun var en trofast støttespiller fra Hamar. Minneord står
på vår hjemmeside.
Vi er for øvrig kommet et lite skritt videre i arbeidet med å få til et
nærmere samarbeid med dere utenom Oslo-området. Forhåpentligvis
klarer vi å få til et møte med en representant fra Bergen og en fra
Stavanger i løpet av høsten. Så får vi se hva vi får til.

Vi er ellers på idé-jakt når det gjelder spennende arrangementer. I Oslo
arrangeres Freuds Bar av Psykoanalytisk institutt. IBUP var så heldige å
få bidra til tre av kveldene i våres. Det er
arrangementer som vekker stor interesse
også litt ut over våre egne rekker. Har
noen av dere der ute idéer til noe
tilsvarende, er vi virkelig glade for tips
Planlagt arbeid for høsten er ganske
variert. Alt fra fortsatt boligjakt til høringsuttalelse vedrørende tilskuddsordninger
under Helse-og omsorgsdepartementet.
For de av dere som ikke er kjent med
dette, kan vi opplyse at IBUP, i tillegg til
en rekke andre institutter og lignende som
driver utdanning innen helse, mottar årlig støtte fra departementet. Dette
er et helt nødvendig tilskudd, og vi kommer til å lese forslaget til
forskrifter nøye før vi sender en høringsuttalelse.
Beklager igjen at dette nyhetsbrevet kom betraktelig senere enn planlagt.
Vi skal skjerpe oss litt i høst. Nå har jeg som skriver i hvert fall endelig
funnet ut hvordan jeg skal få bildene til å stå ved siden av teksten. Jeg
anser det som en fremgang.
God høst-start alle sammen!

