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Referat fra styremøte 1. mars 2018 kl. 1300-1500  
 

Sted: Ahus, Norbyhagen, inngang 5 

Tilstede: Karina Egeland, Irmeli Rehell Øistad, Ole Andreas Underland, Sjur Seim, Øystein 
Kjoos, Harald Støvind (ref.) 

Ikke tilstede: Linda Årnes Gulbrandsen, Aud Marie Alsaker, Tone Winnem 

Sak 

18/8 Godkjenne referat fra styremøte 11. januar 2018, og innkallingen til dagens styremøte.   
Godkjent 

18/9 Oppsummering av IMR-konferansen 29.01.18 på Gardermoen. Representantene hadde 
en muntlig utveksling av sine erfaringer med konferansen på Gardermoen og programmet 
som Ole Andreas hadde laget de 3 påfølgende dagene. Det var over 250 deltakere den 
29.01.18 som FOU avdelingen i divisjon psykisk helse  i Ahus administrerte. På 
https://www.kompetansebroen.no/skaperne-illness-management-and-recovery-imr-norge/ 
ligger det opptak av flere av innleggene fra konferansen. Konferansen gikk med et 
overskudd på kr. 50.000. Enighet om at konferansen var meget vellykket. 

18/10 Nettside. Orientering om hvor saken står. Linda var ikke på møte så derfor vet vi ikke 
mer om hvordan denne saken står. 

18/11 Oversettelse av manualen.  Status ved Karina. Vi har fått tillatelse for å oversette 
manualen til norsk. Denne manualen er den samme som brukes i Sverige. Vi har en pris på 
arbeidet til kr. 270.000. Det vil ta om lag 3 måneder å oversette manualen. Viktig at det 
legges inn arbeide med å «korrektur lese» manualen før den blir ferdig. En fagperson fra 
henholdsvis Vestfold og Ahus og Tone Winnem spørres om de vil gjøre denne jobben. Styret 
foreslo å legge manualen ut på vår kommende hjemmeside i en PDF fil. Karina undersøker 
nærmere vedrørende appens funksjonalitet og hensynet til personvern. 

 

https://www.kompetansebroen.no/skaperne-illness-management-and-recovery-imr-norge/


18/12 Styret har blitt oppfordret til å kontakte Helsedirektoratet. Drøfte strategi for dette. 
Øystein tar kontakt med Helsedirektoratet og forespør om styret kan få et møte med de 
rette personene i Helsedirektoratet. Vi ønsker å presentere 1) Hva er IMR. 2) Hvorfor utvikle  
IMR i Norge. 3) IMR-nettverket ønsker drahjelp i vårt arbeid. 

 

18/13 Eventuelt, og neste styremøte. Neste styremøte blir når vi får avtale med 
Helsedirektoratet.   

 

 

 


