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IMR-Norge 
Nettverk for implementering og utvikling av  

Illness Management and Recovery -programmet i Norge 
 

 
Referat 

Møte: Styremøte nr. 3, IMR-Norge 
Tid: Torsdag 30. november 2017 kl. 12.00 – 14.30 
Sted: Akershus universitetssykehus, Nordbyhagen 
Til stede: Aud Marie Alsaker (facetime); Karina Egeland; Linda Årnes Gulbrandsen; 

Øystein Kjos; Sjur Seim; Ole Andreas Underland, Tone Winnem; Irmeli Rehell 
Øistad  

Forfall: Harald Støvind 
Referent: Sjur Seim 
 

Sak 
 

Ansvarlig/frist 
17/13 Godkjenning referat fra styremøte 7.september 2017, og innkalling til 

dagens møte.    
Godkjent. 
 

 

17/14 
+ 

17/16 

Nettside til IMR-Norge. Kostnader. Hvor langt er vi kommet?  
Logo til IMR-Norge  
Linda Årnes Gulbrandsen orienterte. Prosjektmidler bevilget for 2017 er 
søkt overført til 2018. Etablering av en IMR-nettside basert på EPiServer 
(publiseringsløsning for nettsider)/samarbeid med Skedsmo kommunes 
nettsideleverandør(er) har en kostnad på (fra ca. 50.000 til) ca. 200.000 
kroner. Arbeidsomfanget med å lage en prototyp er anslått til 120 timer. 
Leverandøren vil trenge mer presis kravspesifikasjon fra IMR-Norges side 
vedrørende innhold, omfang og funksjonalitet. IMR-sidene skal primært 
formidle informasjon, inklusive: Statutter for IMR-Norge; utdannings-
opplegg; IMR-nettverket; enheter i Norge der IMR er tatt i systematisk 
bruk; hvor kan man få opplæring/veiledning; seminarer; fagartikler;  
lenker til andre nettsteder, inklusive Kompetanseportalen for eventuell 
håndtering av påmeldinger (det legges ikke opp til håndtering av 
påmeldinger på IMR-Norges nettsider, i alle fall ikke foreløpig).  
 
Konklusjon: Linda går i videre dialog med tilbyder om bestilling på en 
prototyp, ønskelig at nettsidene er oppe når manualen blir tilgjengelig, jf 
sak 17/17. Ber om forslag til enkel logo/PowerPoin-design som del av 
prototypleveransen. Karina Egeland sender innspill til nettsideinnholdet til 
Linda. Tentativ fremdriftsplan: Møte med tilbyder i løpet av desember; 
prototyp på nettside til videre testing på nett i januar 2018. 
For øvrig: Viktig at nettsiden får en utforming så den kommer høyt opp 
når man googler IMR.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linda Å. 
Gulbrandsen 

(+ Karina 
Egeland) 
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  Ansvarlig/frist 
17/15 Utdanningsutvalg IMR-Norge 

Gjennomgang av utkast v/Arbeidsgruppe utdanningsutvalg, Kristin 
Heiervang/Ole Andreas Underland/Harald Støvind, vedlagt innkalling til 
dagens styremøte. Momenter fra gjennomgangen:  
Utnevning: Sak for årsmøtet? Utdanningsutvalget velges blant styrets 
medlemmer?; i samråd med styret kan utvalget eventuelt søke råd hos 
ekstern, faglig kompetanse.  
Forslåtte krav til terapeututdanning OK; søknadsprosessen bør forenkles, 
utvalget bør ikke overprøve anbefaling om godkjenning fra utdannings-
kandidats leder og veileder. Ikke innkreve gebyr for saksbehandling av 
søknader om godkjenning (?). Tilrettelegge for erfaringskompetanse som 
bakgrunn for terapeututdanning.  
Krav til veilederutdanning: Behov for overgangsregler i en oppstartfase; 
flere fagpersoner i Norge som nå har tilstrekkelig praktisk IMR-erfaring 
under kompetent veiledning til å kunne godkjennes som veiledere; 
oppgave for utdanningsutvalget å skaffe oversikt over disse.  
Man må ta stilling til videre saksgang hvis utdanningsutvalget avslår 
søknad om godkjenning som IMR-terapeutveileder.  
Behov for mer eksplisitt samordning av IMR-Norges utdanningsordning og 
ordningene i Sverige og USA.  
Konklusjon:  Arbeidsgruppen tar opp momentene fra dagens gjennom-
gang i nytt utkast til statutter for utdanningsutvalget/ utdannings-
ordningen. Uttrykt konsensus om at IMR skal gjøres tilgjengelig på non-
profit-basis, med lavest mulig kostnader for dem som ønsker å ta 
utdanningen/implementere IMR i egen organisasjon.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeidsgruppe 
Utdanningsutvalg 

IMR-Norge 
v/Ole Andreas 

Underland 

17/17 Oversettelse av manualen  
Ny versjon av den engelskspråklige versjonen ventet fra USA via Rickard 
Färding primo desember. Når den nye manualen kommer til Norge, 
videresender Karina den til styrets medlemmer. Dersom manualen 
vurderes egnet, oversettes den til norsk. Mest anvendelig med en 
«enhanced» version der rusrelaterte helseutfordringer er omhandlet i alle 
moduler, men som et separat element, slik at det kan utelates når dette 
ikke er en del av pasientens/gruppens utfordringer. 
Tentativ fremdriftsplan når den engelskspråklige versjonen  (forhåpent-
ligvis) er vurdert egnet: Anbudsrunde → Oversettelse ca. 3 måneder/april 
2018 (NB! Skal eksempler fra transatlantisk kulturkontekst erstattes av 
«norske» eksempler?)  → Konvertering av norsk oversettelse til app [1 
uke (?)] → Testing av app (NB! Egnet gruppe testere) 14 dager.  
 

 
 
 

Karina Egeland 

17/18 Planlegge saker til årsmøte  
 
Årsrapport 2017  
Planer for 2018  
Valg av styre  
Valg av utdanningsutvalg 
 

 
 
Harald Støvind(?) 
 

 
 
 

Harald Støvind(?) 
 
  

 

Valgkomité: Harald Støvind/Øystein Kjos 
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  Ansvar/frist 
17/19 Informasjon om status på IMR-konferansen, Gardermoen 29. 01.2018  

Karina Egeland orienterte.  
Pr. i dag: ca 150 påmeldte.  
Møteleder: Spørre Kristin Heiervang?  
Program:  
Anne Grete Erlandsen: 15 minutter 
Styrets beretning v/Øystein Kjos: 15 minutter  
Resten av fromiddagen: Susan Gingerich og Kim Mueser  
Erfaringer fra det norske praksisfeltet:  
Sykehuset i Vestfold: 20 min.  
Sola DPS: 20 min.  
Ahus Nedre Romerike DPS Moenga (Med.fritt døgntilbud/IMR): 20 min. 
Kompetansebroen vil gjøre filmopptak fra konferansen.  
 

 
 
 

Karina Egeland 

17/20 Møteplan 2018  
 

Neste styremøte torsdag 11. januar 2018,  
kl. 12:00 til 15:00, Ahus Nordbyhagen  

 

 

17/21 Eventuelt 
• Fra dialogkonferansen på Hamar 13/1-17 om medisinfrie 

døgntilbud: IMR del av opplegget ved neste alle enheter som 
hadde presentasjoner.  

• Karina orienterte om e-posthenvendelse fra Margrethe Marie 
Jansen Lillegaard,  prosjektleder IMR/IPS koordinator i Helse Bergen HF. 
E-posten er videresendt til styrets medlemmer til orientering. 
 

 

 

 


