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Kjære alle IBUP-medlemmer
Allerede to måneder inn i 2021, og alt
svinger – fra Korona-situasjonen til
temperaturen og nedbørsmengden.
Det er bare å henge med i svingene, så
kommer vi vel på rett kjøl etter hvert.
I IBUP-styret er det stadig nok å henge
fingrene i, blant annet planlegging både
av årsmøtet og jubileumskonferansen i
september.
Tiden går raskt fram mot årsmøtet, som
finner sted digitalt torsdag 25.03.21
kl. 19.00–20.30.
Det er tidligere sendt ut lenke til Zoommøte, men her kommer påminningen:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81181365858?pwd=aUN2SmZDUU04NHBKbGwrYVRtQ2hFZz09
Meeting ID: 811 8136 5858
Passcode: 855614
One tap mobile

IBUP har tidligere hatt jevnlige fagmøter, som de siste årene har falt bort. Med
den nye vinden vi føler at vi har i ryggen for tiden, er det et sterkt ønske om å
starte opp igjen med dette. Håpet er at det skal la seg gjøre å få til minst ett
møte i løpet av vårhalvåret. Men det er behov for medarbeidere til å arrangere
dette.

Her er en liten jobb-utlysning:
IBUP ønskjer å starta opp att med fagmøter!
Grunna koronarestriksjonar, og for å nå ut til interesserte i distrikta, vil vi prøva å gjennomføra
fagmøter på ein digital plattform.
For å få dette til på ein god måte, er det behov for ei arbeidsgruppe, kor deltakarane har ulike roller
med tanke på gjennomføring. Vi trenger ein eller fleire til å styra det meir tekniske/driftsmessige
(den digitale plattforma og teknisk utstyr i rommet kor verten og «gjestene» er), påmelding,
marknadsføring (bla. logo/layout) og eventuelt andre til å bidra med idear og drøftingar.
Vi som førebels er i arbeidsgruppa, lurar på om det er nokon som kan vera interesserte i dette? Det
vil vera behov for minst 3 personar til i arbeidsgruppa, gjerne fleire.
Når det gjeld arbeidsmengd, vil det i forkant av fagmøtet vera behov for eitt møte i arbeidsgruppa,
samt ein test av teknisk utstyr (i rommet på Villa Sult).
Vi tenkjer at dette kan vera ein fin måte å gi plass til medlemmer som ønskjer å engasjere seg i IBUP
sitt arbeid, samstundes som styret får hjelp til å gjennomføra fagmøter.
Me håpar på positiv respons og rask tilbakemelding!
Vennleg helsing
Annette Marfjord
Katrine Heim Gjesvik
Lena Brekkå

I tillegg til fagmøter er det stadig stor aktivitet og
interesse for seminarene våre. Vi ser fram til en
mengde nye seminarer i løpet av 2021:
Det blir to nye innføringsseminarer i 2021 i Oslo:
Ett i vår med Katrine Heim Gjesvik og Annette
Marfjord som seminarledere, og ett til høsten
med Håkon Kagnes som seminarleder.
Det vil også bli startet innføringsseminar
i Tønsberg høsten 2021. Her vil Benedikte
Jordet være seminarleder.
Det startes opp et nytt videregående seminar
i Oslo fra høsten. Dette får Tonya Madsen som
seminarleder.
Videre planlegges det for et overgangsseminar
i Oslo fra høsten med Eystein Våpenstad som seminarleder. Det er i første
omgang ment å skulle gi kandidater som har hatt andre utdanninger basert på
psykodynamisk/psykoanalytisk eller intersubjektiv tilnærming, en mulighet til å
starte på videregående seminar i IBUP.

Det vil også bli nye spedbarnsobservasjonsseminarer i både Oslo og Stavanger
høsten 2021. I Oslo vil Lise Radøy og Ingeborg Aarseth være seminarlærere,
mens Grete Andersen og Ellen Ramvi blir seminarlærere i Stavanger.
Påmelding til seminarene kan gjøres fortløpende på hjemmesiden.
Alt i alt har 2020 vært et godt seminar-år med totalt 8 seminarer og 45 kandidater. Dette er en god økning fra 2019, da vi hadde 35 kandidater i utdanning.
I 2021 planlegges det nå for totalt sett 13 seminarer, dette inkluderer et pilotprosjekt i Bergen som startet høsten 2020. Pilotprosjektet gjelder et tredjeår
for leger som ønsker å utdanne seg til psykoterapiveiledere. Kravet fra Dnlf er
tre-årig psykoterapiseminar. Pilotprosjektet er en innføring i korttidsdynamisk
psykoterapi med ungdom med depresjon. Det gjennomføres av Linda Beate
Havmøller, Anne Kløve og Unni Sandaker Blom under veiledning av Randi
Ulberg.
Så er det jubileumskonferansen, da dere. Hurra, det nærmer seg, og
programmet er så å si klart. Vi minner om tittelen for konferansen:
Ghosts in the Nursery – traumer i et flergenerasjonsperspektiv.
Tidspunkt er 17.-18. september på Voksenåsen konferansehotell i Oslo.
Det blir et flott program med foredragsholdere fra England, Danmark og
Sverige, i tillegg til 7 norske foredragsholdere fra det psykodynamiske/
psykoanalytiske miljøet. Program og påmeldingsskjema vil komme på
hjemmesiden i slutten av mars.
Til slutt er det en glede å presentere en ny bok
skrevet av Anders Landmark, en av IBUPs gode
seminarlærere. Den er helt fersk på markedet og er
utgitt på Gyldendal. Den har lanseringsdato 01.04.21.
Lenke til presentasjonen:

https://www.gyldendal.no/faglitteratur/psykiskhelse/klinisk/psykodynamisk-terapi-for-barn/p-831605-no/

