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Kjære alle sammen
Tiden går fort, og vi har allerede snart unnagjort
to måneder av 2020. Noen steder er det vinter,
og andre steder er den helt fraværende i dette
lange landet vårt. En fellesnevner er vel likevel
en masse ruskevær som har kommet og gått.
IBUP-styret har i begynnelsen av februar hatt
en inngående planleggings- og strategihelg
sammen med Undervisningsutvalget. I løpet av
IBUPs snart 30-årige historie har barnepsykiatrien i Norge gjennomgått en
rivende utvikling, ikke minst med tanke på antall barn og unge som nå søkes til
utredning og behandling. Vi har opplevd det som nødvendig å sette oss
sammen og se på hvordan IBUP skal kunne være en viktig bidragsyter, både
som utdanningsinstitusjon og miljøskaper i det barne- og ungdomsterapeutiske
feltet. Vi vil komme tilbake til dette i et senere nyhetsbrev.
Og når vi nå er inne på IBUPs snart 30-årig historie, vil vi nevne at vi fyller 30 år
i 2021. Vi har startet planlegging av en ny jubileumskonferanse i september
2021. Det er bare å glede seg.
Når det gjelder mer nærliggende faglige aktiviteter, har vi allerede sendt ut
invitasjon til fagmøter på Psykoanalytisk institutt. Vi minner om følgende
datoer:
Tirsdag 24. mars kl. 19.00: Torhild Leira forteller fra barneanalysens historie
i Norge og fra behandlingen av en 4-åring.
Tirsdag 21. april kl. 19.00: Henrik Kamphus holder foredrag med tittelen:
«Gryende forståelse av enactment og sadomasokistisk samspill – En barneanalyse av et latensbarn.»

Adresse: Norsk psykoanalytisk institutt, Fr. Nansens vei 17, 0369 Oslo.
Dere bes om å benytte pasientinngangen fra stikkveien mellom Sørkedalsveien
og Fr. Nansens vei.
Vi har også sendt ut følgende invitasjon fra Institutt for psykoterapi:
Instituttet inviterer til fagmøte med Per Are Løkke 4. mars kl. 19.00.
«Individets andre fødsel»
Sted: Institutt for psykoterapi, Nydalsveien 15
Per Are Løkke er psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi og arbeider
som privatpraktiserende psykolog med driftsavtale ved Varden Spesialistsenter
på Nesodden. Han har de seneste årene skrevet artikler om ungdom i
forskjellige tidsskrifter som Matrix, Mellanrummet og Norsk Tidsskrift for
psykologforeningen.
Han vil i dette foredraget fremheve hva som er psykoanalysens særlige bidrag
til å forstå ungdommen og de drama og transformasjoner som skjer i ungdomsfasen. Med kliniske eksempler vil han vise hvordan Sigmund Freud, Anne
Freud, Peter Blos, Donald Winnicott, Julia Kristeva, Francoise Dolto, Donald
Meltzer og Michael Gerard Plastow kaster lys over ungdommens mangefasetterte drama. Han vil vise at et psykoanalytisk perspektiv kan fungere som
en motkraft til den raseringen av mental kompleksitet og ødeleggelse av psykobiologiske systemer, som vi er vitne til i mange av dagens altfor effektive og
enkle behandlingsmetoder. Den psykoanalytiske tilnærmingen kan slik fungere
som en los i de strøkene av ungdommens mentale rom som fortsatt ikke er
kvantifiserbare og målbare. Han vil også vise at ungdommen ikke kan forståes
uavhengig av kulturens
forestillinger om hva det vil si å
være «barn» og «voksen». Mye
tyder på at vår kulturs manglende
forståelse av «det psykoanalytiske
barnet» og abdiseringen av
voksenrollen bidrar til å
vanskeligjøre ungdommens
vandringsår.
Møtet er åpent for medlemmer og kandidater ved Institutt for Psykoterapi,
Psykoanalytisk Institutt, Karakteranalytisk Institutt, IGA og IBUP.

Vi er glade for disse invitasjonene fra andre institutter og håper at mange
IBUP-medlemmer har lyst til å komme. Vi har jo et nært samarbeid gjennom
Samarbeidsrådet og minner også om vår felles konferanse den 30.03.20.
Det er nå nesten 200 påmeldte, men plass til enda noen flere.
Så langt vil vi la disse fagmøtene erstatte egne IBUP-møter, men vi har stadig
håp om at vi kan være på plass med invitasjon til egne møter. Vi har mange
flotte medlemmer, med mye kompetanse, og tar gjerne imot innspill både til
tema og foredragsholdere.
Av andre kommende aktiviteter, er nytt innføringsseminar i Oslo i løpet av
våren. Det er utlyst både i Psykologtidsskriftet og i Tidsskrift for Den norske
legeforening. Tidsskrift nr. 1 i 2020 for begge. Søknadsfrist er 01.04.20.
Det vil også bli et nytt kurs i MBT-C 18.-20. mai. Utlysning kommer senere.
Når det gjelder Medlemmenes hjørne, er det stadig nokså tyst. Her er det
åpent for litt av hvert, alt fra bokanmeldelser til samfunnsspørsmål.
Vi vil også gjerne ha innspill til hjemmesiden vår. Ta gjerne en titt på den, og
send inn kommentarer til post@ibup.no. Hjemmesidens adresse er
https://www.ibup.no
Minner også om at vi har en Facebook-side. Den synes å være flittig besøkt, og
bra er det. Vi prøver å være oppdaterte.
Med dette ønsker vi alle en god ettervinter og vår.

