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I høst arrangerte SOR en konferanse om 
utviklingshemmede og psykiatri der det ble 
svært tydelig at utviklingshemmede ikke får 
det tilbudet om psykiatrisk behandling og 
oppfølging som de har krav på. Dette til tross for 
at utviklingshemmede har en overhyppighet av 
psykiske lidelser sammenlignet med befolkningen 
for øvrig. Erfaringene tilsier at psykiatriske 
institusjoner og poliklinikker gjerne avviser 
utviklingshemmede som søker hjelp. Mange 
kommuner hevder at det er vesentlige mangler 
ved tilbudet, at psykiske lidelser sjelden blir 
vurdert som årsak til problemer og at det kun er 
habiliteringstjenesten som blir kontaktet når det 
er behov for spesialiserte tjenester.  
I dette nummer av Rapport trykker vi fl ere 
artikler fra forelesere på konferansen. De 
vinkler problemstillingen ulikt, men realiteten 
er likevel den samme; Det må gjøres noe slik at 
tilbudet om psykiatrisk utredning, behandling og 
oppfølging for mennesker med utviklingshemning 
blir bedre. Både organisasjonsendringer og 
kompetanseheving på fl ere nivå er nødvendig. 

I juni 2005 kom utredningen fra Sosial 
– og helsedirektoratet om et nasjonalt 
kompetansemiljø for utviklingshemmede. Her 
heter det blant annet at det skal etableres 
en organisatorisk enhet som skal ha fokus 
på; kvalitet på tjenestene og levekårsspørsmål, 
og at målgruppene også vil være de som har 
tilleggsproblemer som innebærer komplekse 
livssituasjoner.  Høgskolen i Sør-Trøndelag har 
fått det ærefulle, men vanskelige oppdrag å 
bygge opp og utforme kompetansemiljøet. 
Kompetansemiljøet vil ha mange faglige 
utfordringer i årene som kommer, men 
utviklingshemmedes manglede tilbud i en 
psykiatrisk tjeneste som i utgangspunktet skal 
være for alle er nok et av de største problemene. 
Utfordringen er herved gitt!!
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