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Nettverk for implementering og utvikling av  

Illness Management and Recovery -programmet i Norge 
 

 
Referat 

Møte: Styremøte nr. 2, IMR-Norge 
Tid: Fredag 2.juni 2017 kl. 1200 - 1500 
Sted: Akershus universitetssykehus, Nordbyhagen 
Til stede: Øystein Kjos; Karina Egeland; Linda Årnes Gulbrandsen; Irmeli Rehell Øistad;  

Aud Marie Alsaker; Harald Støvind 
Forfall: Sjur Seim, Tone Winnem 
 

Sak 
 

Ansvarlig/frist 
17/07 Godkjenne referat fra styremøte 9. mars 2017, og innkallingen til 

dagens møte.    
Godkjent. 
 

 

17/08 Alternativer til IMR-manual. 
 
1) 
Alternativet med å utvikle en norsk IMR app ble valgt. Ønsker en 
oversettelse fra den svenske IMR-appen.  Dette er det første steget. 
 
2) 
Videre er det ønskelig med en funksjon hvor en kan bruke lydfiler til 
veiledning. Og en oppkobling til journalsystemet.  Dette er områder 
som krever mer forarbeid.  Personvernhensyn   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Øystein, Karina tar en 
SKYP møte med 
Rickhard  
 
 

 

17/09 Utdanning av IMR- terapeuter 
Konsensus om følgende krav: 

• Minimum 2 dagers innføring 
• Ca. et års veiledning på utført arbeid 
• Ingen profesjonskrav om å bli IMR – terapeut 
• Etablere et IMR – Norge «utdanningsutvalg»,» 

driftsorganisasjon» som kan utvikle søknadsskjema, ta i mot 
søknader og behandle disse for evt. å bli godkjent IMR-
terapeut. (Navnet på utvalget ikke bestemt) I tillegg må de 
også sette krav og godkjenne veiledere. 

 

 
Lage et forslag på 

utdanningsutvalg til 
7. september 

Kristin S. Heiervang 
forespørres, Ole 
Andreas, Harald 



 
 

17/10 Finansiering av anskaffelse av IMR-manual   
Søke økonomiske oppstartmidler fra Helse Sør-
Øst/Helsedirektoratet. Begrunnelse: 1) IMR et vesentlig tiltak 
innenfor medikamentfri behandling, IMR er for både for 1. og 2. 
linjetjenesten, kan være med på å forebygge tvang i psykisk 
helsevern, kostnadseffektiv behandling (grupper) 
 
Skedsmo har søkt innovasjon midler hos Fylkesmann.(1.4 millioner 
kroner?) Svar på søknad i slutten av juni. Søknaden gjelder IMR-
arbeidet, blant annet anskaffelse av IMR-manual. 
 
Øystein, Ole Andreas og Linda går inn for å bestille oversettelsen fra 
svensk IMR-app til Norsk IMR app. Fått tilbud på arbeidet, ca. kr. 
260.000. De garanterer for denne summen. 

 
Sjur og Øystein    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Øystein         

17/11 Eventuelt 
1. 
IMR- årsmøte-konferanse  22 januar 2018 kl. 1000-1700 
Dagpakke på Gardermoen 700-800 kroner inklusiv lunsj 
Ahus ved divisjon psyk helse og FOU teknisk arrangør. 
Programkomite ved  Irmeli, Aud Marie og Karina 
 
Øystein forespør Helsedirektoratet om de vil være sponsor på 
konferansen.  
 
2. 
Lager ikke noe medlemskapstilbud foreløpig. Vi er foreløpig et 
nettverk. Alle sørger for at vi har e-post adresser til nettverket. 
Samles hos ………. 
 
3.  
Nettside, face-book etc. utsetter avgjørelsen på dette. 
 
4.  
Neste møte 7. september kl. 1000-1300. Nordbyhagen 

 
Irmeli, Aud Marie, 

Karina 
 
 
 

Øystein 

   
 


