
  
 
 
 
Referat fra styremøte IMR-nettverket,  mandag 14 juni 2021 
Kl. 1400-1530 på Microsoft Teams  
 
Deltaker:   
Ole Andreas Underland, Incita A/S 
Karina Egeland, NKVTS  
Margrethe Lillegaard, Helse Bergen, Kronstad DPS 
Hanne Paulsen, Stiftelsen Crux 
Tone Winnem, Incita A/S 
Harald Støvind, (referent) 
 
Deltok ikke: 
Kari Bente Skråstad, Eidsvoll kommune 
 
Sak 1/2021 Referat fra 13. november 2020 ble godkjent. 
 
Sak 2/2021 Ole Andreas Underland orienterte om den nystartede Recoverystiftelsen. Den 
ledes av Geir Hansen. Vedtektene til stiftelsen sendes styremedlemmene. 
 
Sak 3/2021 Partnerskaps avtale mellom Recoverystiftelsen og IMR-nettverket. 
Partnerskapsavtalen ble godkjent med noen redaksjonelle endringer. Styret var meget 
positiv til samarbeidet. 
 
Sak 4/2021 Anbefaling for innholdet til undervisningsopplegg/kursprogram for å bli IMR 
terapeut ligger vedlagt til referatet. Tone Winnem sender til styremedlemmene forslag til 
power-point presentasjon som kan brukes til grunnopplæring i IMR med en svarfrist på 7 
dager. Presentasjonen og anbefalingen om innholdet legges ut på vår nettside. 
 
Sak 5/2021 Oppfølging av sak 28/2020, IMR kurs. Tone Winnem/Kari Bente Skråstad tar 
kontakt med Geir Hansen for å planlegge IMR kurs høsten 2021 
 
Sak 6/2021 IMR-nettverkets neset årsmøte og konferanse ønskes januar 2022. Hanne 
Paulsen blir styrets representant i planleggingsarbeidet. Margrethe Lillegaard og Karina 
Egeland sender inn forslag på faglig innhold. Vi har også valg på IMR styre, alle må ta ansvar 
for finne gode representanter. 
 



Sak 7/2021 Eventuelt. 
 

Margrethe Marie Jansen Lillegaard orienterte om et godt samarbeide mellom 
spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. 
 
IMR opplæring Bergen kommune 2021,  
Undervisning 

-          Tre dager undervisning av to ansatte, IMR veiledere Kronstad DPS , 
psykosedagbehandling. 

-          23 og 24 mars digital og fysisk undervisning. 
-          23 september samling. 
-          12 ansatte/ IMR studenter fra alle 4 bydeler ble inndelt i 4 kohorter. 

Veiledning 
-          4 IMR veiledere fra Kronstad DPS veileder hver sin gruppe. 
-          Alle 4 IMR grupper er startet opp i mai/juni og veiledning er kommet i gang. 
-          24 veiledningstimer a 45 min fordelt utover 2021. IMR gruppetime filmes, 

minnepinne leveres til veiledere som gir skriftlig tilbakemelding etter IT-IS Scale og 
IMR manual, alle tema i IT-IS gjennomgås, eks ett til to tema pr. veiledningstime 

  

 
Neste møte torsdag 2. september kl. 1400 
 
 
16. juni 2021 
 
 


