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Kjære alle IBUP-medlemmer
Før vi visste ordet av det, var høsten jammen kommet. Med uvær, regn og
tidlig snøfall flere steder.
Høsten ble suksessfullt startet med Workshop i spedbarnsobservasjon. Det var
fullt hus i lokalene til Villa Sult: 50 deltagere fra 10 ulike land. Foredragsholdere
var Margaret Rustin fra Tavistock-klinikken i London, Gerd Abrahamsen og
Kristoffer Høiland fra Norge. I tillegg var det 7 presentasjoner fra ulike land. På
bildet nede til høyre
sees arbeidskomiteen, som
hadde
representanter fra
Hellas, Estland, Italia,
Polen og Norge. Våre
to stedlige
representanter Anne
Okstad og Lise Radøy
sitter i midten. Bildet
bak de to, er av
Bjarne Melgaard.

Denne høsten fyller Mellanrummet 20 år. Som vi tidligere har annonsert, er vi
nå eiere av tidsskriftet. Fram til og med 2010 ble Mellanrummet utgitt som et
fysisk tidsskrift, og fra 2011 kom det på nett. Ved å logge inn på
https://www.mellanrummet.net kan dere finne mange svært gode artikler helt

fra 2011 og framover. For tidligere nummere, altså før 2011, ligger kun
innholdsfortegnelsen ute på nettet.
Seminarene våre går for tiden riktig bra. Nytt innføringsseminar på Vestlandet
startet nå i oktober. Der er hovedsakelig deltagere fra Bergen og Stavanger.
Spedobs starter i Stavanger denne høsten. I Oslo er både innførings- og
videregående seminar godt i gang. Spedobs har kommet i gang her denne
høsten.
Når det gjelder planer videre, er vi i tenkeboksen. Vi har ikke kommet i gang
med fagmøter, men håper det skal bli en orden på det etterhvert. Innspill til
tema tas imot med stor takk. Muligens kan det også bli aktuelt med flere
enkeltstående kurs. Vi tenker da på kurs av typen MBT-C (mentaliseringsbasert
terapi for barn) som vi arrangerte våren 2019 i samarbeid med Institutt for
mentalisering. Vi fikk gode tilbakemeldinger på det, og flere har henvendt seg
med spørsmål om det blir flere slike kurs.
Utenom all tenkeboks-aktiviteten har vi dog
en ganske konkret plan. Det gjelder
Psykoterapibiennalen som ble startet for
snart to år siden. Det er et samarbeidsprosjekt mellom de frie utdanningsinstituttene som mottar stønad fra
Helsedirektoratet. Vi har organisert oss i et
Samarbeidsråd. I januar 2018 arrangerte vi en
felles konferanse med tema «Psykoterapiens
betydning for brukerne.» Det kom svært
mange gode tilbakemeldinger på den, og
mange uttrykte ønske om at det skulle bli en
jevnlig begivenhet. Vi er enige om å forsøke å få dette til som en biennale, altså
en konferanse som går hvert annet år. Datoen for biennalen er satt til
30.03.20, og tema vil være Utenforskap. Det eksakte programmet er ikke
spikret ennå, men interesserte bør absolutt holde av datoen allerede nå.
I forrige utgave av IBUP-nytt åpnet vi for MEDLEMMENES HJØRNE. Det har ikke
kommet noen nye innspill etter Steenersen, som tok opp retten til

taxitransport for barn og unge som går i psykoanalytisk orientert psykoterapi.
Det gjaldt innspill til høringsuttalelse i forbindelse med Stortingets
gjennomgang av pasientreiseordningen.
Vi er imidlertid stadig optimistiske, og håper dere har lyst til å bidra her. Vi tar
imot det som måtte være av tanker og meninger.
Inntil videre ønsker vi alle en god høst videre. Før vi vet ordet av det, er det jul.
Vi skal prøve av alle krefter å komme med et julenummer.

