
 

 

IMR-nettverket 

Nasjonalt nettverk for implementering og utvikling av  

Illness Management and Recovery -programmet i Norge 
 

 

UTKAST - Møtereferat/arbeidsnotat 

Møte: Styremøte  IMR-Norge 
Tid: Fredag 26 oktober 2018 klokken 13.00– 15.00 
Sted: Ahus, Nordbyhagen, inngang 5, Divisjon psykisk helsevern 
Til stede: Bodil Skiaker; Karina Egeland; Ole Andreas Underland; Sjur Seim; Tone 

Winnem; Øystein Kjos; 
Forfall: Aud Marie Alsaker; Irmeli Rehell Øistad; Linda Årnes Gulbrandsen; 
Referent: Sjur Seim 

 

Sak  Ansvar/ 
Oppfølging 

18/20 Referat fra styremøte 31. august 2018 godkjent uten anmerkninger.   

18/21 Referat fra Skype-møte 17.10.2018 Rickard Färdig – Karina/Linda  

Oversettelse av IMR-manualen  
Terapiguide-delen og arbeidsarkene er oversatt og klare for utsending til siste 
samlet gjennomlesning.  (som senere kan redigeres og oppdateres via 
applikasjonen Adobe InDesign).  
 
Oversettelsen sendes de som har påtatt seg å lese igjennom oversettelsen, Eidsvoll 
kommune og Kronstad DPS så raskt som mulig. 

 
Implementeringsguiden  
Det er ikke laget noen svensk implementeringsguide, p.g.a. 
rettighetsproblematikken. Implementeringsmaterialet fra 2009 ligger fritt 
tilgjengelig på www.samhsa.gov (Substance Abuse and Mental Health Sevices 
Administration under U.S: Department of Health and Human Services), materialet 
er ikke oppdatert.  
 
Implementerings-materialet fra www.samhsa.gov legges ut på IMR-Norges 
hjemmeside. Oversettelse/oppdatering av dette materialet er ikke en prioritert 
oppgave foreløpig 
 

IMR-app’en i Norge: 
Den svenske IMR-app’en er ferdig oversatt til norsk. I Sverige har de opprettet et 
nettverk for distribuering, opplæring og support av app’en, som mellomledd 
mellom helseforetakene og lisensinnehaverne - ca. pris?. Det er mulig for norske 
helseforetak/kommuner å betale direkte til lisensinnehaverne for å ta i bruk app’en 
i Norge.  

Spørsmål til avklaring: Hvem skal ha ansvaret for å organisere opplæring og 
veiledning. Er dette noe IMR-nettverket skal drifte? Hvem skal drive opplæring?  

 
 
 
 
 
 
 
Karina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linda 

http://www.samhsa.gov/
http://www.samhsa.gov/


 

 

 

18/22 IMR-nettverket: Logo og web-side 
Hjemmesiden er klar. Behov for å sjekke status for tilgjengelighet med Linda.  
Legges inn i arbeidsnotatet. 
 

 
Sjur 

18/23 Program for konferansen og årsmøte 4. februar 2019  
Invitasjon til fagseminaret ligger på kompetansebroen.no (vedlegg) med 
påmeldingsfrist 29. november (Bodil har sørget for «automatisk» påmelding av 
styremedlemmene), frist for innspill til seminarprogrammet 12. oktober, og frist for 
å melde kandidater til styret 15. desember.  

 

 Momenter til seminarprogrammet Ansvarlig for 
å spørre 

 Lede konferansen: Kristin  Bodil 

 Åpning av konferansen: Ordføreren i Skedsmo  Øystein / 
Linda 

 Åpningshilsen (video): Kim Mueser og Susan Gingerich Ole 

 Forskningsresultater fra implementering av IMR- behandling ved psykoselidelser: 
Kristin  

 

 Klinisk erfaring fra IMR-arbeid fra hele landet  

 Presentasjon av ny IMR manual:   

 IMR-app’en i Norge  

 Godkjenningsordning for IMR terapeuter og veiledere  

 IMR-nettverkets hjemmeside   

 16:30 Årsmøte 
Valgkomité: Harald, Irmeli, Ole;  
Aud, Irmeli og Linda ønsker ikke gjenvalg.  
Øystein ønsker avløsning. Sjur kan stille til gjenvalg;  

 

18/24 Ingen saker under eventuelt.  
Neste styremøte: Torsdag 10. januar 2019 13:00 – 15:00 
Ahus - Nordbyhagen 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
VEDLEGG  

Styremøte IMR-Norge  
Sak 18/23: IMR fagseminar 

IMR fagseminar 
Vi ønsker velkommen til det 2. nasjonale fagseminaret om Illness Management and Recovery, IMR, 
4. februar 2019, på Gardermoen. IMR er en behandlingsmetode som brukes for personer med 
alvorlige psykiske lidelser i spesialisthelsetjeneste og kommuner rundt om i hele landet. 
 
På programmet har vi bl.a.: 

• Forskningsresultater fra Implementering av IMR behandling på psykoselidelser. 

• Klinisk erfaring fra IMR arbeide fra hele landet 

• Presentasjon av ny IMR manual 

• Godkjenningsordning for IMR-terapeuter og veiledere 

• IMR-nettverkets hjemmeside 
 
Det serveres lunsj. 
 
Arrangør: IMR-nettverket i samarbeid med Akershus universitetssykehus, FoU avdeling psykisk 
helsevern 
Målgruppe: Alle som jobber med med IMR eller er interessert i dette 
Mål for kurset: Gi faglig påfyll for de som jobber med eller har interesse for IMR. 
Dato: Mandag 4. februar 2019 
Start- og slutttid: Kl. 10.00 – 18.00 (registrering fra kl. 9.30) 
Påmeldingsfrist: 29. november 2018 
Maks antall deltakere: 200 
Kontaktperson: Bodil Skiaker, bodil.skiaker@ahus.no 
Konferanseavgift: kr. 1 100. 
04. februar 2019 10:00 - 18:00  
Radisson Blue Airport Hotel Gardermoen  
 

 

 


