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Vår gode kollega Ivan Bendiksen døde brått en marsdag i 2011. Bare noen få dager tidligere 
hadde han sittet i møte i Oslo sammen med medlemmer fra styret i FPP og NPF sentralt. Også 
i dette møtet var han som vanlig engasjert, og med vektige innlegg.
Ivan ble født og vokste opp i Harstad, og gjennom hele sitt liv kjente han en sterk tilknytning 
til Nord-Norge, til sjøen og til kystkulturen.
Hva var da mer naturlig for han, etter at han hadde etablert seg med egen praksis i Vestfold, 
enn å nyte mange av sine ledige stunder ute på sjøen i seilbåten sin?
Som helt ung tok Ivan da også sikte på å utdanne seg innen skipsarkitektur, men etter et års 
studier  i Newcastle, revurderte han disse planene. Han la deretter kursen mot Oslo og 
psykologstudiet, og ble ferdig uteksaminert fra embetsstudiet i 1967.
Han flyttet etter dette til en jobb i Uppsala, der han i 5-6 år arbeidet som psykolog og 
sjefpsykolog ved en barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk.
Fra 1973 av var han tilbake i Norge og  arbeidet noen år innen barne-og ungdomspsykiatrien i 
Vestfold, før han i 1979 tok spranget over i privatpraksis.  
Da omleggingen av trygdens utbetalinger til de privatpraktiserende i 1984 ble delt mellom en 
trygdedel(takst) og et fylkeskommunalt driftstilskudd, resulterte dette i et byråkratisk rot av 
dimensjoner, der våre kolleger på den tiden nesten ble stående uten inntekter over en periode.
I denne situasjonen opplevde de privatpraktiserende psykologene at det av hovudsaklig 
ideologiske grunner var heller liten støtte å hente fra psykologforeningen, og forvirringen og 
fortvilelsen hos den enkelte privatpraktiserende var stor.
Det viste seg derfor et stadig økende behov for en tettere kontakt mellom de psykologene som 
arbeidet privat, og høsten 1987 fikk dette behovet sitt formelle uttrykk ved at det på et stort 
seminar for privatpraktiserende i Sandefjord ble bestemt å danne det som ble forløperen til 
FPP(foreningen for privatprktiserende psykologer). 
Ivan Bendiksen var helt fra starten av sentral i dette arbeidet. Derfor var det da også naturlig 
at FPP henvente seg til ham for å be han skrive FPP sin historie.

Ivan var så godt som helt i mål med dette arbeidet da han døde i mars 2011. Hans kone og 
psykologkollega Miriam Schooler Bendiksen har i ettertid sammen med med andre av Ivans 
kolleger, tatt finpussen av historienotatet, og dette er nå lagt inn på FPP sin hjemmeside.



Vi i FPP står i stor takknemmelighetsgjeld til Ivan for den mangeårige innsatsen hans til beste 
for de privatpraktiserende, og vi vil med dette få frembringe vår takk til ham ved hans kone 
Miriam, og likeledes til hans øvrige familie.     
                                                    

Styret og kolleger innen FPP.


