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Illustrasjon:
SOR eier rettighetene til 

Henrik Sørensens tegning 
av de to barna som 

skuer mot fremtiden. 
I tiden fremover vil vi på 

forsiden presentere et 
bilde av en av de kunst-

nerne som er representert 
i kunstgalleriet ved Trastad 

Samlinger. Bildene er 
hentet fra galleriets kata-

log «Uten hemning». På 
denne siden vil vi ha med 

en kort presentasjon av 
den aktuelle kunstneren.
Se for øvrig: http://www.
museumsnett.no/trastad/
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Glimt fra generalsekretærens 
hverdag

Kunnskapsløft for allmennleger/fastleger
SOR har etter søknad fått i oppdrag av Sosial- og helsedirektoratet å utvikle 
et elektronisk opplæringsprogram for fastleger/allmennleger. Programmet 
skal være tilgjengelig på internett/CD som kunnskapskilde for fastleger/
allmennleger som ønsker å erverve kunnskaper om utviklingshemmedes 
spesielle helseproblemer.  Programmet er et samarbeid med Den norske 
lægeforening og vil være meritterende. Metodisk vil den elektroniske kunn-
skapskilden bestå av lett lesbare kapitler hvor hvert kapittel inneholder 
en teoretisk del, en beskrivelse av aktuelle helseproblemer med forslag til 
diagnostisering og behandling, samt praktiske øvelser og med et godt fokus 
som gir praktisk nytteverdi. Anerkjente fagfolk med inngående kunnskaper 
om utviklingshemning vil bli engasjert som bidragsytere. 

Bakgrunn for prosjektet er manglende kunnskap på feltet. Gjentatte under-
søkelser har dokumentert at brukere og pårørende ikke er fornøyd med de 
tjenester de får fra helsetjenestene til mennesker med utviklingshemming. 
De samme undersøkelser viser også at helsetjenesten selv ikke er fornøyd 
med sitt tilbud eller de tilbud samarbeidspartnere i helsetjenesten byr på. 

Allmennlegen er nærmeste medisinsk faglige rådgiver til både brukere, 
pårørende og omsorgspersonale i kommunene og sitter med en nøkkelrolle 
i henvisningsprosessen til spesialisthelsetjenesten. Dette gjør at en god 
allmennlegetjeneste vil ha stor effekt på et godt behandlingsopplegg, sam-
tidig som de vil kunne følge opp tiltak spesialisthelsetjenesten iverksetter 
på en hensiktsmessig måte. 

SOR har oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av psykiater Ingrid Lycke 
Ellingsen (leder) - Drammen, professor/overlege Olav M. Linaker -Trondheim, 
allmennpraktiker Harald Torske – Klæbu, psykologspesialist Jarle Eknes 
– Oslo og undertegnede.  Arbeidsgruppen vil stå for fremdriften og tema-
valg.  Opplæringsprogrammet forventes ferdigstilt mot slutten av 2007.

Blir prosjektet vellykket, ligger det gode muligheter i å tilpasse konseptet 
til å gjelde andre faggrupper som andre legespesialister, psykologer og 
personer med 3-årig høyskolebakgrunn.

Tormod Mjaaseth

 Torstein Nilsen er født i i Alta i 1948 og bor og arbeider i Harstad. Han 
er en profesjonell billedkunstner som hovedsakelig arbeider med olje-
malerier og keramikk. Han har et bredt spekter av motiv, men foretrekker 
bymotiv, tog og jernbanespor. Han har hatt en god utvikling gjennom 
40 år med skapende arbeid. Fra en enkel stil har han gradvis gått over til 
mer komplekse og sammensatte bilder og utviklet en fi n sans for dybde-
perspektiv og naturalistiske gjengivelser, geometriske former og fantasi-

bilder. Det er tydelig at Nilsen trives med kunstnerisk arbeid. Siden det verbale språket 
ikke er så velutviklet blir kunstuttrykket spesielt viktig, både fordi det gir ham en alternativ 
kommuniksjonskanal og en yrkesidentitet. Han evner fremdeles å forbløffe omgivelsene 
med sine arbeider. Kunstopplæringen har Torstein Nilsen fått av instuktører og kunstnere 
som har arbeidet på Trastadsenteret.


