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Kjære alle IBUP-medlemmer

Desember – og snart jul. I lavereliggende strøk lar nok snøen vente
på seg ennå en stund. Vi får glede oss
over å være i ventefasen så lenge. Det
kan være fint å vente, også.
I dette nummeret er det litt av hvert å formidle, og det er hyggelig. Det er
stadig mye som rører seg, og masse arbeid som gjøres av styret. Blant annet er
hele studieplanen nå revidert og ligger ute på hjemmesiden. Hjemmesiden har
for øvrig også fått en ansiktsløftning og ser atskillig mer spennende ut.
Styret har dessuten planer om å få gjort en revisjon av IBUPs lover og
vedtekter. Dette er ikke gjort i en håndvending, men dersom alt går etter
planen, kan det kanskje fremmes for årsmøtet i 2022.
I oktober var det avslutning av
videregående seminar i Oslo, og
vi har dermed fått nye godkjente
veiledere for IBUP. Hurra!
Her ser vi foran fra venstre:
Annette Marfjord og Neshan
Omar, midterste rekke:
Benedikte Jordet og Randi
Snefjellå, bakerste rekke: Katrine
Heim Gjesvik og Håkon Kagnes.
I midten bak sitter seminarleder
Eystein Våpenstad. Hanne Adele Helbæk-Platou, som også har fullført
seminaret, var ikke til stede da bildet ble tatt. Vi gratulerer til alle!

Det har vært stor interesse for seminarene våre dette året. En av årsakene kan
være de nye spesialistreglene fra Legeforeningen der det nå kreves fordypning
i en terapiform. Gledelig mange velger psykodynamisk terapi, noe som har ført
til stor overvekt av leger på innføringsseminarene. Vi vil svært gjerne ha med
flere psykologer også og ser gjerne at det reklameres litt rundt omkring på
arbeidsplassene.
Det arbeides med å starte flere innføringsseminarer, blant annet er det
ønskelig å få startet nytt videregående seminar i Oslo høsten -21. Videre
forsøker vi å få i stand nye spedobs-seminarer både i Stavanger og Oslo
høsten -21.
Alle som er interessert i å delta på et av våre seminarer, kan melde seg
fortløpende. Seminarene vil forsøkes startet opp så snart det er nok deltakere.
Dette året har vært året for mange nye koster, både som seminarledere og som
styremedlemmer, men også et år for noen avganger. Styret vil gjerne takke
Britt Bonnevie for lang og tro tjeneste i Fagetisk råd. Der har hun sittet sammen
med Ingeborg Horgen Skjønsberg som ble takket av i forrige nummer av IBUPnytt. Nye medlemmer i rådet vil komme på plass etter hvert.
Så vil vi få nevne vårt utmerkede tidsskrift
Mellanrummet. Nr. 39 ligger ute på nettet nå.
Det er planlagt at nr. 40 skal komme i løpet av
vinteren 2020, som det kun er noen få uker igjen
av. Kanskje vil det gå litt over i 2021 før det er
ute. Men den som venter på noe godt ... osv.
Tema skal være foreldreskap.
Så har vi en bønn til dere fra Mellanrummets
redaksjon: Er det noen som kan melde seg til å
fagfellevurdere artikler? Det vil være
velkomment om noen kunne tenke seg det. Ta
gjerne kontakt via post@ibup.no, så blir
henvendelsen videresendt til rette vedkommende.

Aller sist må vi få reklamere for jubileumskonferansen neste høst, nærmere
bestemt 17.-18. september 2021. Programmet begynner å falle på plass, så det
er bare å glede seg!

Med dette ønsker vi alle IBUP-ere en riktig god jul og et godt nytt år.

