
  
 
 
 
Referat fra styremøte IMR-nettverket  
fredag 18. september 2020 Kl. 0930 – 1230  
 
Sted: Stiftelsen Crux, Hauges gate 24, Drammen 
 
Deltakere:  
Ole Andreas Underland, Incita A/S 
Karina Egeland, NKVTS  
Margrethe Lillegaard, Helse Bergen, Kronstad DPS 
Hanne Paulsen, Stiftelsen Crux 
Harald Støvind, (referent) 
 
Deltok ikke: 
Kari Bente Skråstad, Eidsvoll kommune 
Tom Erik Frey, 
Tone Winnem, Incita A/S 
 
 
Sak 19/2020 IMR-nettverket og organisering. Se sak 14/2020.  
IMR-nettverket blir registret som en stiftelse med allmennyttige formål. Adressen blir 
Dalseterveien 7 i Hurdal. Ole Andreas kommer tilbake til styret med forslag om hvordan 
arbeidet i stiftelsen skal organiseres, økonomi, nettside, post osv. 
 
Sak 20/2020 Nye krav for å bli godkjent IMR terapeut. De nye retningslinjene ble 

gjennomgått, og ble godkjent med noen små endringer. Retningslinjene for å bli godkjent 

veileder skal ikke endres nå. De er som følger: Søknaden skal inneholde CV og en beskrivelse 

av erfaring med IMR, både klinisk arbeide og utført veiledning på IMR metoden. Arbeidsgiver 

skal bevitne arbeidet med IMR. 

Dette legges ut på vår nettside. 

Vedtak: Det lages et felles veiledende undervisningsopplegg for 2 dagers introduksjonskurs 

med  IMR. Hanne tar denne jobben. 

 



Sak 21/2020 Orientering vedrørende IMR kurs høsten 2020. Kristin Heiervang er forespurt, 
og hun betales for kurset. Det tas en kursavgift som dekker de faktiske utgiftene. Kari Bente 
skaffer lokaler og Tone kontakter Kristin. 
 
Sak 22/2020 IMR nettverkets konferanse og årsmøte høsten 2021. Linda Årnes 
Guldbrandsen i Lillestrøm kommune har sagt seg villig til å bli med i konferanse komitéen. 
Tone Winnem fra styret kontakter henne for videre avtaler og samarbeid. Karina Egeland 
deltar i arbeidet med å sette opp det faglige programmet. 
 
Sak 23/2020 Arbeidsarkene som brukes i IMR behandlingen er oversatt. Men IMR manualen 
har vi ikke muligheter for å distribuere. Vi trenger en bok eller hefte på norsk hvor 
grunnlaget og tenkning i IMR behandlingen er beskrevet, og tilpasset vår kultur og 
helsevesen. Dette savnes i opplæringen av nye terapeuter. Sjur Seim er positiv til å gå videre 
med et bokprosjekt. Styret støtter dette forslaget. Ole Andreas, Sjur, Kristin Heiervang og 
Harald møtes for gå videre med denne ideen. 
 
Sak 24/2020 I sommer har vår nettside ikke vært tilgjengelig i perioder. Lillestrøm kommune 
ønsker ikke at vår hjemmeside skal ligge på deres plattform. Ole Andreas vurderer andre 
løsninger. 
 
Sak 25/2020 Neste styremøte i IMR-nettverket er 13. november kl 1200-1500. Sted Eidsvoll 
hos Kari Bente. 
 
 
22. september  2020 
 
  
 
 
 


