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Kjære alle IBUP-medlemmer 
 
Da er årsmøtet unnagjort, og vi har fått noen få endringer i styre og stell i 
instituttet vårt. Styret har fått enda et 
medlem, Matias Bals, som er svært 
velkommen. Han er psykolog og jobber til 
daglig på Bup Oslo nord, enhet Sagene. 
Resten av styret er de samme «gamle»: 
Ingeborg Aarseth, Anne Catrine Møller, 
Annette Marfjord og Kjersti Brænne. 
Valgkomiteen er litt endret, og består nå 
av Lise Radøy og Anna Szulc.  
 
Bildet over er tatt rett før påskeferien i år, men innen dette brevet sendes er 
forholdene svært så forandret – i hvert fall her i Sør-Norge. Så nå ser det mer 
slik ut:  

Og nå er det blitt mai, og kurset vi skal ha 
sammen med Institutt for Mentalisering, 
er i gang om bare noen uker: 
Mentaliseringsbasert terapi med barn 
(MBT-C). Noen av våre medlemmer har 
kanskje lurt på hvorfor vi har ønsket å 
være medarrangører til dette kurset og 
har vært engstelige for at det bryter med 
vår profil. Vi i styret vil gjerne presisere at 
vårt hovedfokus fortsatt vil være på våre 
seminarer, men ønsker også å vise at 
psykoanalytisk basert terapi kan ha flere 

«avleggere», slik som mentaliseringsbasert terapi. Kurset er nå snart fulltegnet, 
det er bare noen få plasser igjen, noe vi anser som svært gledelig, og en 



mulighet for å gjøre IBUP kjent også for fagfolk som ikke kjenner oss fra 
tidligere. 
 
Innføringsseminaret i Oslo starter i slutten av mai, og vi håper og tror at vi også 
vil få i gang et seminar på Vestlandet med lokale krefter fra høsten 2019. Det 
betyr at vi de siste årene har hatt godt med seminarvirksomhet både på 
Vestlandet og i østlandsområdet.  
 
Faktura for medlemskontingenten i IBUP for 2019 blir sendt ut de nærmeste 
dagene, og i den forbindelse tar vi med litt 
informasjon angående personvern. Ved å 
være medlem i IBUP aksepterer du å stå på 
IBUPs liste over medlemmer og at IBUP tar 
vare på personinformasjon som er 
nødvendig for å kunne kreve inn den årlige 
kontingenten. Informasjonen oppbevares på 
en forsvarlig måte med adgangs-
begrensninger og slettes senest seks 
måneder etter at medlemskapet sies opp. Dersom du har spørsmål eller ønsker 
innsyn i hvilken informasjon IBUP har om deg, kan du kontakte administrativ 
medarbeider Solveig Høyland på kasserer@ibup.no. 
 
En god idé til nyhetsbrevet er å ha en egen spalte der medlemmene selv kan 
komme med innspill, en slags skriftlig «Speakers’ corner». Det opprettes 
herved: 

MEDLEMMENES HJØRNE: 
Første innspill er fra psykologspesialist Einar Steenersen i Fredrikstad. Brevet 
legges inn i sin helhet her. 

Taxi-transport av barn og ungdom i psykoanalytisk orientert psykoterapi og 
Stortingets vedtak om gjennomgang av pasientreiseordningen i 2019 
Psykologer og leger med spesialist utdannelse som tilbyr psykoanalytisk orientert psykoterapi 
til barn og ungdom - enten i avtalepraksis eller i BUP-poliklinikk -  er avhengig av taxi-
transport når foreldre ikke selv kan besørge/organisere transport til/fra behandlingstimene. 
Det er en god del erfaring med at transport med taxi bare kan gjennomføres på en realistisk 
(og god nok) måte når det er mulig å gjøre avtale med en egnet og fast taxisjåfør.  Sjåføren vil 
være en person som er kjent og trygg for barnet. Transport med taxi vil da, i en god del 
tilfeller, være en nødvendig rammebetingelse for behandlingen. 



Etter at de regionale helseforetakene organiserte ordningen med Pasientreiser, oppsto tidlig 
ideen om at det var mulig med vesentlige besparelser når de faste sjåførene «falt bort» (først 
ved OUS i 2010 i forbindelse med skifte av taxi-selskap).  Denne ideen spredte seg i helse 
region Sør-Øst til de andre lokale helseforetakene, og også til pasientreisekontorene i de 
andre regionene. Pasientreisekontorene har flere forskjellige påstander om, og andre enn 
økonomiske argumenter for, hvorfor fast sjåfør ikke er eller skal være en rettighet. 

Stortinget vedtok enstemmig (den 19.04.2018) å be regjeringen starte evalueringen av 
pasientreiseordningen i august 2019. Det ble også fattet enstemmig vedtak om å be 
regjeringen sørge for at de regionale helseforetakene går gjennom organiseringen av 
pasientreiseordningen. I tillegg er det med støtte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, 
Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, MDG og Rødt vedtatt å be regjeringen gjøre en 
bred gjennomgang av regelverket for pasientreiser og fremme en sak for Stortinget for å 
forenkle og forbedre ordningen. 

Vi søker å få en oversikt over hvor utbredt problemene knyttet til taxi-transport av barn er.  
Vi ber om at kolleger som tilbyr psykoterapi til barn og ungdom sender oss erfaringer fra sin 
praksis, slik at vi kan gå videre med dette: 

Psykologspesialist Einar Steenersen: ebsteene@online.no 

eller 

Spesialist i psykiatri; barn, ungdom og voksne Rune 
Johansen: ru-jo3@online.no 

 

Steenersen har også vedlagt en referanse til 
debatten i Stortinget 19.april 2018. Legg merke til 
det angitte tidssegmentet for debatten. 

«Sak 5» debatteres i Stortinget 19. april 2018 
 

Se video: 
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-
sendinger/?mbid=/2018/H264-full/Storting/04/19/Stortinget-20180419-
095708.mp4&msid=172&meid=10121 
 
Sak 5 debatteres i videoen i tidssegmentet:   2 12´50´´ - 2 38´00´´ 
 
 
Vi lar dette være siste ord i dette IBUP-nytt. Sannsynligvis får vi ikke ut noe nytt 
nummer før sommeren, så da gjenstår det bare å ønske god 17. mai, god pinse 
og god sommer. 
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