
 

Referat fra 
Styremøte IMR-ne0verket, 28. februar 2019. 
Kl. 1100 - 1600 
Sted: Hurdalssjøen recoverysenter, Haugnesvegen 7, Hurdal. 

Tilstede:   
Ole Andreas Underland, Incita A/S 
Karina Egeland, NKVTS og Ahus 
Margrethe Lillegaard, Helse Bergen, Kronstad DPS 
Kari Bente Skråstad, Eidsvoll kommune 
Sjur Seim, Ahus 
Harald Støvind, Ahus (referent) 

Fravær: 
Kenneth Kvisle, Sykehuset i VesUold, DPS 
Tone Winnem, Incita A/S 

Sak 2/2019: Styre medlemmene presenterte seg. 

Sak 3/2019: Referat fra styremøte og årsmøte 4. februar 2019 ble godkjent. Vi delte noen 
erfaringer fra vår konferansen/årsmøtet. 

- Meget godt fornøyd med 189 deltakere  
- Godt fornøyd med at programmet inneholdt IMR erfaringer fra ulike tjenester 
- Spørsmål om «troskap `l IMR modellen». For eksempel, hvor mange av modellene 

må gjennomføres? Og over hvor lang `d må behandlingen foregå? Disse spørsmålene 
og flere bør belyses på konferansen 2020. 

- Få deltaker på årsmøtet. 

Sak 4/2019: Oversedelsen av IMR manualen er ferdig. Karina oversendte den `l utlegging på 
vår hjemmeside for to dager siden. Karina blir vår kontaktperson vedrørende IMR manualen. 
Dede opplyses det om på hjemmesiden. (Karina.Egeland@nkvts.no) 

Sak 5/2019: Linda Årnes Guldbrandsen, Skedsmo kommune, har sagt ja `l å drige IMR-
nedverkts hjemmeside videre. 

Sak 6/2019: Eder en lengre drøging av nedeverkts uUordringer ble det bestemt. 
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- Ole Andreas avklarer nedverkets økonomiske status eder våre konferanser i 2018 og 
2019. 

- På neste styremøte 7 mai legges det frem et forslag på hvordan organisere arbeidet 
for å støde implementeringen av IMR. Arbeidsgruppe Ole Andreas, Kari Bente og 
Harald. 

Sak 7/2019: Ble drøget generelt om IMR behandling blir vurdert forskjellig av NAV. Er den 
avhengig av om det er kommune eller spesialisthelsetjenesten som gir behandlingen? Karina 
sender en tekst `l vår hjemmeside hvor det poengteres at IMR behandling likes`lles, enten 
den gis av kommune eller spesialisthelsetjenesten. 

Sak 8/2019:  Følgende styremøter ble avtalt. 
Tirsdag 7. mai kl. 1300-1500 Hurdal 
Tirsdag 3. september 1200-1400 Ahus 
Tirsdag 5. november 1300-1500 
Og et møte ca. 14 dager før konferanse/årsmøte 2020 

På alle møter legges det opp `l å bruke zoom video. Slik at ikke alle deltakere bør møte opp 
på møtestedet. 

Styret inviterer Helse Bergen `l være med å planlegge og organisere vår konferanse og 
årsmøte 2020 i månedsskige januar februar. Margrethe tar med seg invitasjonen.  

Sak 9/2019: Ingen eventuelt saker. 
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