
  
 
Referat fra styremøte IMR-nettverket, 1. oktober 2019. 
Kl. 12.00 – 15.00 Sted: Ahus, Nordbyhagen, møterom til divisjon psykisk 
helsevern. 
 
Til stede:  
Ole Andreas Underland, Incita A/S 
Karina Egeland, NKVTS og Ahus 
Margrethe Lillegaard, Helse Bergen, Kronstad DPS, på video 
Kari Bente Skråstad, Eidsvoll kommune, på telefon 
Sjur Seim, Ahus 
Tone Winnem, Incita A/S 
Harald Støvind, (referent) 
 
Ikke tilstede: Kenneth Kvisle, Sykehuset i Vestfold, DPS 
 
 
Sak 15/2019  Referat fra styremøte 7. mai 2019 ble godkjent 
 
Sak 16/2019  IMR konferansen 13 januar 2020.  Margrethe orienterte om status. Hun fikk 
støtte fra styret på innholdet. I tillegg skal vi ha en panel bestående av 5 brukere, 3 fra 
Bergens område og 2 fra Østlandet. Kari Bente og Tone sørger for hver sin fra Østlandet. 
Tone planlegger og leder dette innslaget på konferansen. Varighet på innslaget 30-45 
minutter. Harald leder konferansen. 
På årsmøtet blir det ikke valg, dagens styre er valgt for 2 år. På årsmøtet må vi evt. 
presenterer justeringer av statuttene til IMR-nettverket. Dette tas opp som sak på neste 
styremøte. 
 
Sak 17/2019  Opplæring i IMR. Vi har fått gode tilbakemeldinger på kurset vi hadde i juni 
2019 i Hurdal. Kristin S. Heiervang holdt to dagers kurset for omlag 30 deltakere.  Det har 
kommet forespørsler om nye kurs. Før vi tilbyr kurs for IMR terapeuter er det viktig at vi 
sikrer at krav til veiledningen blir forsvarlig. Derfor viktig nå å samle godkjente IMR veileder 
innenfor IMR metodikk, og gi disse en felles forståelse eller ramme for veiledningen av 
kandidater til IMR terapeut. Karina og Tone lager et tilbud for en halv dags kurs for 
godkjente IMR-veiledere. 
 
Sak 18/2019  Eventuelt 



Harald: Spørsmålet om organisering av IMR nettverket? Dette er også drøftet på tidligere 
styremøter. Kari Bente, Ole Andreas og Harald skriver en henvendelse til Ahus divisjon psyk 
helse vern, FOU avdelingen, om mulighetene for et avtalt samarbeide med IMR-netteverket. 
Karina: IMR nettverket har kroner 63.000 igjen etter IMR konferansen i 2019. 
Karina: Karina trenger et redigeringsprogram fordi hun er ansvarlig for redigeringen av IMR 
manualen. Hun sjekker ut hva det vil koste å kjøpe og bruke et program. 
 
Neste styremøte er 5. november 2019 på Hurdalssjøen recoverysenter.   
 


