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Kjære alle IBUP-medlemmer
Omsider kommer nr. 2 av vår lille medlemsavis. Den har vært planlagt utgitt etter
årsmøtet, og akk – det ble sørgelig forsinket pga. epidemien med Covid-19.
Men nå er det gjort: Årsmøtet ble avholdt på den digitale plattformen Zoom
04.06.20. Det har blitt en endring i IBUPs styre og stell: Valgkomiteen,
bestående av Lise Radøy og Anna Szulc, har gjort en strålende jobb og
rekruttert to nye kandidater til styret. Nye styrerepresentanter er Katrine Heim
Gjesvik og Lena Brekkå. I tillegg til disse, består styret nå av Ingeborg Aarseth,
Anne Catrine Møller, Annette Marfjord og Matias Bals. Ved Lena Brekkå har
Vestlandet fått en representant med i styret, noe som er svært velkomment.
Det har lenge vært et ønske å holde bedre kontakt med distriktene. Vi
oppfordrer alle til å komme med innspill til styret, og tar, som tidligere nevnt,
også gjerne mot «leserinnlegg» her i IBUP-nytt.
Tidligere i år har også
Undervisningsutvalget blitt
endret ved at Kristoffer Høiland
gikk ut ved årsskiftet, og Anne
Okstad takket for seg før
årsmøtet. Også der er det
kommet til to nye medlemmer:
Lise Bruusgaard og Anders
Landmark, som nå utgjør
undervisningsutvalget sammen
med Lise Radøy og Anna Szulc.
I tiden som har gått, har nok mange utvidet sin horisont betraktelig i form av å
stifte bekjentskap med diverse digitale plattformer. Det gjelder også styret,
forskjellige utvalg og seminarlærere- og deltagere i IBUP. De fleste seminarene

har fått en liten forsinkelse, men alle har klart å holde flere seminardager digitalt. Vi håper selvfølgelig på en normalisert situasjon snart, slik at vi kan møtes
igjen «på ordentlig» til høsten. Dere har selvsagt sett at kurs og møter har vært
avlyst. På hjemmesiden kommer det oppdaterte opplysninger om hva som
kommer på plass igjen. Retningslinjene for hva som skal være tillatt, endrer seg
relativt raskt for tiden, så vi må bare holde tritt, og se hva vi kan få til.
Vi er kjent med at noen har forsøkt nettbaserte løsninger når det gjelder
terapier. Anne Okstad har forsøkt å skaffe en oversikt over hvilke erfaringer
som er gjort med dette, og forhåpentligvis kan det komme noe om det i det
neste nummeret av Mellanrummet. Det skal etter planen komme høsten 2020.
En annen god nyhet for høsten, er at vi har fått svært mange påmeldinger til
innføringsseminar i Oslo, så mange at vi vil forsøke å få satt i gang to seminarer.
Én av grunnene til det kan være endringen av legenes spesialistutdanning. De
skal nå ha en toårig terapiutdanning innebakt i spesialiseringen, og kan velge
psykodynamisk psykoterapi som en av fire retninger. Svært mange synes nå å
ha interesse for den psykodynamiske/ psykoanalytisk orienterte retningen. Er
det noen som aner en liten endring i vindretningen? IBUP-styret er i hvert fall
optimister for fremtiden.
Midt oppe i alt, ble vi gjort kjent
med at vår mangeårige leder
Turid Nicolaisen gikk bort 15. mai.
Hun var med i styret i IBUP i 12 år,
og satt som leder i 10 av dem.
Turid var en ildsjel, og satte dype
spor etter seg. Nekrologen over
Turid ligger på vår hjemmeside.

Vi lar minnet om Turid være siste ord i dette IBUP-nytt. Ønsker alle en riktig
god sommer!

